
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 
 
 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ 
ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 
 
 
 
 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: 
 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΗΓΡΤΖ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΛΜΤΡΧΝ ΝΑΚ 

 

ηεο Κσλζηαληίλαο Νηάγθα, 

Πηπρηνύρνπ Μαζεκαηηθνύ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Πεηξαηάο, 
Φεβξνπάξηνο 2011 

 

 



 II 

Ζ παξνχζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη 

πηζαλφλ, ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη λα κελ είλαη απνιχησο αθξηβή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

 

 

 

Στοσς γονείς μοσ,  

Θανάση και Γεωργία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ζηα πιαίζηα ηεο απφθηεζεο κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη Οιηθή Πνηφηεηα. 

 

Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη θπξίσο, ε αλαγθαηφηεηα 

εθπφλεζεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο πξηλ ηελ πινπνίεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, 

νχησο ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επθαηξίεο, νη απεηιέο θαη ηειηθά, ε εθηθηφηεηα ηνπ 

ζρεδίνπ. 

 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή ση.Κ. Καξβνχλε, 

θαζψο θαη ηνλ Καζεγεηή Γεκ. Γεσξγαθέιιν, γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζε λα 

εξγαζηψ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά θαη γηα ηελ άςνγε επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

 Σηο επραξηζηίεο κνπ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζην Γηεπζπληή Δξγνζηαζίνπ Σζαθίξεο 

Α.Β.Δ.Δ., θ. Ν. Κνπηζηνχξε, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαζ’ 

φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηεο εηαηξείαο «Coca-Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ.» θαη ηδηαίηεξα ηνπο: 

Η.Καξβνπλάξε, Γ.Πξίηζα, Μ.αιβάλνπ, Α.Παπαδάθε, Κ.Υάιθνπ, Α.Εψε θαη η. 

Κνπηνπινγέλλε, ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηψ πνιχ, ηφζν γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ κνπ 

έδσζαλ, φζν θαη γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη δηεπθφιπλζε πνπ κνπ παξείραλ ζηελ 

πεξαίσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ.  

  

 Δπίζεο, επραξηζηψ πνιχ ηε θίιε κνπ θαη πνιηηηθφ κεραληθφ Δ.Παππά, ε νπνία κε 

βνήζεζε ζηα ζρέδηα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά 

κνπ, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ φια απηά 

ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ . 



                                                                                                                      Πεξηερφκελα 

 V 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ………………………………………………………………….. V 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΝΑΚΧΝ………………………………………………………… XI 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ……………………………………………..... XV 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΚΟΝΧΝ………………………………………………………… XVI 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

ΤΝΟΦΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ  

1.1 Βαζηθή Ηδέα θαη Ηζηνξηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο………………………… 1 

1.2 Αλάιπζε Αγνξάο θαη Μάξθεηηλγθ……………………………………… 2 

1.3 Πξψηεο Ύιεο θαη άιια Δθφδηα……………………………………..….. 5 

1.4 Μεραλνινγηθά θαη Σερλνινγία…………………………………………. 6 

1.5 Οξγάλσζε ηεο Μνλάδαο θαη Γεληθά Έμνδα………………………….. 8 

1.6 Αλζξψπηλνη Πφξνη…………………………………………..………….. 9 

1.7 Σνπνζεζία, Υψξνο Δγθαηάζηαζεο, Πεξηβάιινλ…………….………. 10 

1.8 Πξνγξακκαηηζκφο Δθηειέζεσο ηνπ Έξγνπ…………………..………. 11 

1.9 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Δπέλδπζεο…………………….…. 12 

1.10 πκπεξάζκαηα………………………………………………………..…. 13 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

2.1 Πεξηγξαθή ηεο Ηδέαο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ…………………....... 16 

2.2 Τπνζηεξηθηέο ηνπ ρεδίνπ θαη Ηδξπηέο………………………………... 18 

2.3 Μειέηε θνπηκφηεηαο……………………………….……………...…... 19 

2.4 Κφζηνο Δθπφλεζεο ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο……………..…........ 19 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

3.1 Οξηζκφο ηεο Αγνξάο θαη Αλάιπζε ηεο Γνκήο ηεο………………....... 20 

 3.1.1   Πξντφληα……………………………………………..…….......... 20 

 3.1.2   Πειάηεο –Γίθηπα Γηαλνκήο……………….……………………. 20 

 3.1.3   Γνκή θαη Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ………………….…………. 21 



                                                                                                                      Πεξηερφκελα 

 VI 

 3.1.4   Πξνκεζεπηέο……………….…………………….…...……….... 23 

 3.1.5   Μέζνδνη Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ…….……….…………….… 24 

3.2 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Κιάδνπ………………………….............. 26 

 3.2.1.Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Αγνξάο…………………………….. 26 

 3.2.2.Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο……….. 28 

3.3 Αλάιπζε ηεο Δγρψξηαο Αγνξάο………………….………………..…... 29 

 3.3.1   πλνιηθφ Μέγεζνο Δγρψξηαο Αγνξάο……….…………....….. 29 

 3.3.2   Μέγεζνο Δγρψξηαο Παξαγσγήο……………………………..… 31 

 3.3.3   Πσιήζεηο ησλ Παξαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ….. 32 

 3.3.4.Μεξίδηα Αγνξάο –Ζ πγθέληξσζε ζηνλ Κιάδν……………….      34 

 3.3.5   Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο Εήηεζεο…………………… 34 

3.4 Δμσηεξηθφ Δκπφξην Αικπξψλ λαθ……………………….……….…. 36 

 3.4.1   Δηζαγσγέο Αικπξψλ λαθ………………………....………….. 36 

 3.4.2   Δμαγσγέο Αικπξψλ λαθ………………………….…………... 37 

3.5 Αλάιπζε ηνπ Αληαγσληζηηθνχ Πεξηβάιινληνο…….………….…..….. 38 

 3.5.1   Παξνπζίαζε Παξαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Αικπξψλ λαθ… 39 

 3.5.2   Παξνπζίαζε Δηζαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Αικπξψλ λαθ….             43 

3.6 Αλάιπζε ηνπ Δμσηεξηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο.….…..... 45 

 3.6.1   Πνιηηηθνί Παξάγνληεο……………………………….……...….. 45 

 3.6.2   Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο………..………………………...……. 46 

 3.6.3   Κνηλσληθνί Παξάγνληεο………………………..………....……. 47 

 3.6.4   Σερλνινγηθνί Παξάγνληεο……………………..……………….. 48 

3.7  ηξαηεγηθή θαη ηφρνη ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ……………………. 49 

 3.7.1   ηνρεπφκελε Γεσγξαθηθή Πεξηνρή …………………………… 49 

 3.7.2   Μεξίδην Αγνξάο……..…………………………………………... 49 

 3.7.3   ρέζε Πξντφληνο - Αγνξάο………..……………….…...………     50 

 3.7.4 Αληαγσληζκφο θαη ηξαηεγηθή Δπέθηαζεο ηεο Αγνξάο…….. 50 

 3.7.5   Αληηθεηκεληθνί ηφρνη ηεο Δπέλδπζεο 51 

3.8 Καζνξηζκφο ηνπ Μείγκαηνο Μάξθεηηλγθ…………..………………….. 53 

 3.8.1   Πξντφλ …………….……………………………...……………… 53 

 3.8.2   Σηκή ……………...……………………………………............... 56 

 3.8.3   Πξνψζεζε………………………………………………………. 58 

 3.8.4   Γηαλνκή………………………………………………………….. 61 



                                                                                                                      Πεξηερφκελα 

 VII 

3.9 Σν Πξφγξακκα Παξαγσγήο…………………………………………..... 63 

   

     ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

     ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ   

4.1 Πξνδηαγξαθέο  Πξψησλ Τιψλ θαη άιισλ  Δθνδίσλ……………….. 67 

 4.1.1   Πξψηεο Ύιεο……………………………………………...…….. 67 

 4.1.2   Βνεζεηηθά Τιηθά ………………………………………………... 69 

 4.1.3   Αλαγθαίεο Δηζξνέο……………………………………………… 71 

    4.1.4   Αληαιιαθηηθά Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ…………………. 73 

 4.1.5   Δθφδηα γηα Κνηλσληθέο Αλάγθεο……………………………….. 73 

4.2 Πνζνηηθέο Απαηηήζεηο ζε Πξψηεο Ύιεο θαη άιια Δθφδηα………….. 74 

4.3 Μάξθεηηλγθ Πξνκεζεηψλ ………………………………………………. 77 

4.4 Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ ……………………………………………… 78 

 4.4.1   Καζνξηζκφο Βαζηθψλ Πξνκεζεπηψλ…………………………. 78 

 4.4.2   Σχπνη πκθσληψλ θαη Γηαηάμεσλ…………………………….. 79 

4.5 Κφζηνο Πξψησλ Τιψλ θαη άιισλ Δθνδίσλ……………………...….. 80 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

5.1 Πξφγξακκα Παξαγσγήο θαη Γπλακηθφηεηα ηεο Μνλάδαο…………... 83 

 5.1.1   Καζνξηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαγσγήο………………... 83 

 5.1.2   Καζνξηζκφο ηεο Γπλακηθφηεηαο ηεο Μνλάδαο………………. 83 

5.2 Απαηηνχκελε Σερλνινγία……………………………………………….. 84 

 5.2.1   Κξηηήξηα Δπηινγήο Σερλνινγίαο……………………………….. 85 

 5.2.2   Γηαζεζηκφηεηα Σερλνινγίαο……………………………………. 87 

5.3 Αμηνιφγεζε Σερλνινγίαο……………………………………………….. 88 

 5.3.1   Τγξή Φάζε………………………………………………………. 88 

 5.3.2   Φάζε Σεγαλίζκαηνο……………………………………………. 93 

 5.3.3   Φάζε πζθεπαζίαο…………………………………………….. 96 

5.4 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο…………………………………………… 99 

 5.4.1   Μεραλήκαηα Παξαγσγήο………………………………………. 99 

 5.4.2   Βνεζεηηθφο Δμνπιηζκφο……………………………………… 111 

 5.4.3   Δμνπιηζκφο Δμππεξέηεζεο…………………………………. 113 



                                                                                                                      Πεξηερφκελα 

 VIII 

5.5 Απφθηεζε θαη Μεηαθνξά Σερλνινγίαο………………………………. 113 

 5.5.1   Κφζηνο Μεραλνινγηθψλ………………………………………. 114 

5.6 ρεδηαγξάκκαηα θαη Βαζηθά Μεραλνινγηθά ηεο Μνλάδαο…………. 115 

5.7 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ…………………………………………….. 117 

 5.7.1   Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ…. 117 

 5.7.2   Κφζηνο ησλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ……………………. 118 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ  

6.1 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ηεο Μνλάδαο……………………………… 119 

 6.1.1   Οξγαλσζηαθέο Λεηηνπξγίεο…………………………………….. 119 

 6.1.2   ρεδίαζε ηεο Οξγάλσζεο……………………………………… 119 

6.2 Δπηινγή ησλ Κέληξσλ Κφζηνπο……………………………………….. 122 

 6.2.1   Κέληξα Κφζηνπο Παξαγσγήο………………………………..... 123 

 6.2.2   Κέληξα Κφζηνπο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο………….. 123 

 6.2.3   Κέληξα Κφζηνπο Γηνίθεζεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ………. 124 

6.3 Γεληθά Έμνδα……………………………………………………………. 124 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7  

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ  

7.1 Κνηλσληθνπνιηηηθφ θαη Πνιηηηζκηθφ Πεξηβάιινλ……………………… 127 

7.2 Αλάγθεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ζε Πξνζσπηθφ………………….. 127 

 7.2.1   Πξνζδηνξηζκφο θαη Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Αλαγθψλ………. 127 

7.3 Γηαζεζηκφηεηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηξαηνιφγεζε………… 133 

 7.3.1   Δθηίκεζε ηεο Πξνζθνξάο θαη ηεο Εήηεζεο Αλζξψπηλνπ  

           Γπλακηθνχ……………………………………………………….. 133 

 7.3.2   Πξνγξακκαηηζκφο Πξφζιεςεο Πξνζσπηθνχ……………….. 134 

7.4 Πξφγξακκα Καηάξηηζεο – Δθπαίδεπζεο……………………………… 136 

7.5 Δθηηκήζεηο ηνπ Κφζηνπο Δξγαζίαο……………………………………. 137 

 7.5.1   Πνιηηηθή θαη ραξαθηεξηζηηθά Ακνηβψλ………………………… 137 

 7.5.2   Τπνινγηζκφο ησλ Ακνηβψλ…………………………………… 138 

   

 



                                                                                                                      Πεξηερφκελα 

 IX 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

8.1 Δπηινγή ηεο Σνπνζεζίαο……………………………………………….. 141 

8.2 Δπηινγή ηνπ Υψξνπ Δγθαηάζηαζεο  (νηθνπέδνπ)…………………… 143 

8.3 Οηθνινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο…………………..…… 144 

8.4 Τπνινγηζκφο ηνπ Κφζηνπο…………………………………………….. 145 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

9.1 ηφρνη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ……………….. 147 

9.2 ηάδηα Δθηέιεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ…………………………. 148 

9.3 Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ…………………. 154 

9.4 Δθηίκεζε ηνπ Κφζηνπο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ……………………….. 157 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10  

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ   

ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

10.1 πλνιηθφ Κφζηνο Δπέλδπζεο………………………………………….. 160 

 10.1.1   Πάγην Δλεξγεηηθφ……………………………………………… 160 

 10.1.2   Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο…………………………………… 162 

 10.1.3   πλνιηθφ Κφζηνο Δπέλδπζεο………………………………… 165 

10.2 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο………………………………….. 166 

10.3 Αλάιπζε Κφζηνπο Παξαγσγήο………………………………………... 169 

10.4 Απαξαίηεηεο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο…………………………………. 171 

 10.4.1   Καηάζηαζε Καζαξνχ Δηζνδήκαηνο………………………….. 172 

 10.4.2   Καηάζηαζε Πεγψλ θαη Δθαξκνγψλ ησλ Κεθαιαίσλ………. 172 

 10.4.3   Ηζνινγηζκφο……………………………………………………. 176 

10.5 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο……………….. 178 

 10.5.1   Πεξίνδνο Απφδνζεο ηεο Δπέλδπζεο 178 

 10.5.2   Καζαξή Παξνχζα Αμία………………………………………... 179 

    10.5.3   ΜΔΚΔ κε βάζε ηελ παξνχζα αμία………………………….. 181 

    10.5.4   Δζσηεξηθφο ζπληειεζηήο Απφδνζεο……………………….. 182 

10.6 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε ηεο Δπέλδπζεο ζε πλζήθεο  

Αβεβαηφηεηαο……………………………………………………………. 184 



                                                                                                                      Πεξηερφκελα 

 X 

 10.6.1   Αλάιπζε «Νεθξνχ» εκείνπ…………………………………. 185 

 10.6.2   Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 187 

               

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ………………………………………………………………….. 190 

  



 Καηάζηαζε Πηλάθσλ 

 

 XI 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Πίλαθαο 2.1 Κφζηνο πξνεπελδπηηθψλ κειεηψλ  19 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ  

Πίλαθαο 3.1 Δκπνξηθά ζήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο αικπξψλ  

Snacks 
22 

Πίλαθαο 3.2 
 Μνλάδεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο  

αικπξψλ snacks 
23 

Πίλαθαο 3.3 Γηάξζξσζε δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο αικπξψλ ζλαθ αλά κέζν  

ελεκέξσζεο (2003-2007) 25 

Πίλαθαο 3.4 Γηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ηζηπο αλά εκπνξηθφ ζήκα (2006- 

2007) 25 

Πίλαθαο 3.5 Μέγεζνο εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο chips (1995- 

2007) 30 

Πίλαθαο 3.6 Δγρψξηα παξαγσγή chips (1995-2007) 32 

Πίλαθαο 3.7 Πσιήζεηο παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ αικπξψλ ζλαθ (2002 
– 

2006) 
33 

Πίλαθαο 3.8 Πιεζπζκφο ειηθηαθψλ νκάδσλ 10-14 θαη 15-19 (2001 - 2020) 35 

Πίλαθαο 3.9 
Κπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο εηζαγφκελσλ ζλαθ απφ                              

π      παηάηα (2004-2006) 
36 

Πίλαθαο 3.10 Δμέιημε εμαγσγψλ ζλαθ απφ παηάηα (2002-2006) 37 

Πίλαθαο 3.11 Κπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ ζλαθ απφ παηάηα (2004- 

2006) 38 

Πίλαθαο 3.12  Σηκή πψιεζεο ησλ Yammie Chips γηα ην 2012 57 

 Πίλαθαο 3.13 
Σηκή πψιεζεο ησλ Yammie Chips γηα ηελ ηεηξαεηία 2013-          

2       2016 
  57 

 Πίλαθαο 3.14 
Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο γηα 

ην     πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 
61 

 Πίλαθαο 3.15 Πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ην 2012 64 



 Καηάζηαζε Πηλάθσλ 

 

 XII 

 Πίλαθαο 3.16 
   Πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ηελ πεληαεηία  2012 – 2016 αλά             

   γεχζε 
64 

 Πίλαθαο 3.17 
   Πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ηελ πεληαεηία  2012 – 2016 αλά    

   ζπζθεπαζία 
65 

 Πίλαθαο 3.18 
   Πιήζνο ησλ παξαρζέλησλ ηεκαρίσλ αλά ζπζθεπαζία    

   γξακκαξίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2012 – 2016 
65 

 Πίλαθαο 3.19    πλνιηθέο πσιήζεηο (2012 – 2016) 66 

 Πίλαθαο 3.20    πλνιηθέο πσιήζεηο θαη ζπλνιηθφ θφζηνο κάξθεηηλγθ 66 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ  

Πίλαθαο 4.1 Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο παηάηαο  68 

Πίλαθαο 4.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηνθηβσηίσλ 69 

Πίλαθαο 4.3 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θηικ 70 

Πίλαθαο 4.4 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θφιιαο 71 

Πίλαθαο 4.5 Πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο Α’ Τιψλ 75 

Πίλαθαο 4.6 Πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 75 

Πίλαθαο 4.7 Πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο αλαγθαίσλ εηζξνψλ 76 

Πίλαθαο 4.8 Πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο αλαγθαίσλ εθνδίσλ 76 

Πίλαθαο 4.9 Πξνκεζεπηέο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 78 

Πίλαθαο 4.10 Κφζηνο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ γηα ην 2012 81 

Πίλαθαο 4.11 
Κφζηνο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ αλά έηνο (2012 –  

2016) 

82 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

Πίλαθαο 5.1 Καζνξηζκφο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο 84 

Πίλαθαο 5.2 VersaPeel Batch Peeler (Model VP48) 100 

Πίλαθαο 5.3 Potato Chip Fryer (Model PC50) 102 

Πίλαθαο 5.4 Optyx 3000 105 

Πίλαθαο 5.5 Series Weighters CCW-SE-220 107 

Πίλαθαο 5.6         Ishida Atlas® Flexible Snack Food Bagmaker (Atlas 112 C) 109 

Πίλαθαο 5.7 Startape 50M 111 

Πίλαθαο 5.8 Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο 112 



 Καηάζηαζε Πηλάθσλ 

 

 XIII 

Πίλαθαο 5.9  Δμνπιηζκφο εμππεξέηεζεο 113 

Πίλαθαο 5.10 Κφζηνο Μεραλνινγηθψλ 114 

Πίλαθαο 5.11 Κφζηνο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 118 

   

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ  

Πίλαθαο 6.1 Γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο γηα ην 2012 126 

Πίλαθαο 6.2 Γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο απφ ην 2013 έσο ην 2016 126 

   

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7  

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ  

Πίλαθαο 7.1 Καηάινγνο ζηειέρσζεο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 128 

Πίλαθαο 7.2 Απαηηνχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ αλά ηκήκα 133 

Πίλαθαο 7.3 Καηαλνκή αλέξγσλ αλά Πεξηθέξεηα: Β’ Σξίκελν  2010 134 

Πίλαθαο 7.4 Κφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ην 2012 139 

Πίλαθαο 7.5 Κφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (2013 – 2016) 139 

Πίλαθαο 7.6 
Καηαηεηκεκέλν θφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (2013 –     

2016) 
140 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

Πίλαθαο 8.1 Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζρεηηθά κε ην ρψξν 

   εγθαηάζηαζεο 146 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Πίλαθαο 9.1 Γξαζηεξηφηεηεο, ζεηξά θαη ρξφλνο απηψλ 156 

Πίλαθαο 9.2 Τπνινγηζκφο θφζηνπο εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 158 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10  

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ  ΔΠΔΝΓΤΖ  

Πίλαθαο 10.1 Πξνπαξαγσγηθά θεθαιαηαθά έμνδα, θαηά θαηεγνξία 161 

Πίλαθαο 10.2 Αξρηθά πάγηα έμνδα επέλδπζεο 161 



 Καηάζηαζε Πηλάθσλ 

 

 XIV 

Πίλαθαο 10.3 Πάγην ελεξγεηηθφ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 162 

Πίλαθαο 10.4 Τπνινγηζκφο θεθαιαίνπ θίλεζεο 164 

Πίλαθαο 10.5 
Τπνινγηζκφο θεθαιαίνπ θίλεζεο : απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα 

θίλεζεο             

165 

Πίλαθαο 10.6 πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο 166 

Πίλαθαο 10.7 Γφζεηο δαλείνπ 168 

Πίλαθαο 10.8 Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο 169 

Πίλαθαο 10.9 πλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο 2013 – 2016 170 

Πίλαθαο 10.10 Απαηηήζεηο ζε θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηα έηε 2013 –  

2016 171 

Πίλαθαο 10.11 Πξνβιεπφκελεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 172 

Πίλαθαο 10.12 Πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 174 

Πίλαθαο 10.13 Πξνβιεπφκελνη ηζνινγηζκνί (2012 – 2016) 177 

Πίλαθαο 10.14 Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ (πνζά ζε €) 179 

Πίλαθαο 10.15 Τπνινγηζκφο παξνχζαο αμίαο (πνζά ζε €) 180 

Πίλαθαο 10.16 Τπνινγηζκφο αζξνηζηηθήο παξνχζαο αμία.(2012-2016) 181 

Πίλαθαο 10.17 Δθηίκεζε εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο 183 

Πίλαθαο 10.18 Γηαρσξηζκφο ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ (2016) 186 

Πίλαθαο 10.19 Έζνδα απφ πσιήζεηο (2016) κε κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο 

ησλ  πξντφλησλ θαηά 5%    
188 

Πίλαθαο 10.20 Έζνδα απφ πσιήζεηο (2016) κε κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο 

ησ    ησλ πξντφλησλ θαηά 5% θαη κείσζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο 188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Καηάζηαζε Γηαγξακκάησλ 

 

 XV 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ  

Γηάγξακκα 3.1 Δμέιημε εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο chips  

(1995-2007) 
30 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Γηάγξακκα 9.1 
Υξνλνδηάγξακκα Gantt γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο  

θάζεο εθηέιεζεο 
155 

Γηάγξακκα 9.2 
Γηθηπσηφ δηάγξακκα γηα έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο  

κνλάδαο 
156 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Καηάζηαζε Δηθφλσλ 

 

 XVI 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΚΟΝΧΝ 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ  

Δηθφλα 3.1 πζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ 55 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

Δηθφλα 5.1 Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο chips 86 

Δηθφλα 5.2 VersaPeel Batch Peeler (Model VP48) 100 

Δηθφλα 5.3 Slicer Feeder SF 101 

Δηθφλα 5.4 Slicer Feeder SΑF 101 

Δηθφλα 5.5 Gentle Wash Potato Slice Washer 102 

Δηθφλα 5.6 Potato Chip Fryer 103 

Δηθφλα 5.7 Fryer Support Module 104 

Δηθφλα 5.8 Optyx 3000 105 

Δηθφλα 5.9 FastBack Seasoning System 106 

Δηθφλα 5.10 Series Weighters CCW-SE-220 107 

Δηθφλα 5.11 THS/G Metal Detector 108 

Δηθφλα 5.12  Ishida Atlas® Flexible Snack Food Bagmaker(Atlas 122 C) 109 

Δηθφλα 5.13 Startape 50M 110 

Δηθφλα 5.14 ρεδηάγξακκα κνλάδαο 117 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6   

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ  

Δηθφλα 6.1 Οξγαλφγξακκα ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 120 

   

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

Δηθφλα 8.1 Υάξηεο Οηλνθχησλ 142 

   

   ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  



 Καηάζηαζε Δηθφλσλ 

 

 XVII 

Δηθφλα 9.1  Κχθινο ηνπ Deming 147 

Δηθφλα 9.2  χζηαζε Yammie Chips Ο.Δ. 149 

 



 Κεθάιαην 1: χλνςε ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο 

 

 1 

Κεφάλαιο 1: ΤΝΟΦΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

 

 

1

.1 

Βαζηθή Ηδέα θαη Ηζηνξηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

Ζ βηνκεραληθή επηρείξεζε πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί, αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ 

αικπξψλ ζλαθ θαη ζα παξάγεη ηζηπο απφ παηάηα. Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ 

νπνία ζηνρεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε ππφ ίδξπζε κνλάδα είλαη νιφθιεξνο ν 

ειιαδηθφο ρψξνο θαη ην κεξίδην αγνξάο πνπ πξνζδνθεί είλαη 7% ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο, κέζα ζηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Ζ εηαηξεία ζα θέξεη ηελ επσλπκία Yammie Chips Ο.Δ. θαη ν θχξηνο 

αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα «θξέζθν», κνληέξλν θαη 

ηζρπξφ brand name, ην νπνίν νη θαηαλαισηέο ζα επηζπκνχλ λα αγνξάδνπλ, ψζηε 

λα θαηαθέξεη λα γίλεη ε ηξίηε κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηελ ειιεληθή  αγνξά ησλ ηζηπο. 

Σα ηζηπο ζα παξαζθεπάδνληαη ζε ηέζζεξηο γεχζεηο (αιάηη, ξίγαλε, θέηζαπ, 

κπάξκπεθηνπ), θαζψο θαη ζε έμη ζπζθεπαζίεο γξακκαξίσλ (45gr, 70gr, 100gr, 

130gr, 200gr θαη 350gr). 

 

Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα γίλεη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο, θαζψο θαη ησλ θέληξσλ 

δηαλνκήο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, γηα λα δηεξεπλεζεί ε 

θαηαιιειφηεηα ηεο ηνπνζεζίαο, ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί πεξηβαιινληηθή κειέηε. Σα 

Οηλφθπηα Βνησηίαο θξίλνληαη θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο, θαζψο βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή Διιάδα θαη απέρνπλ κφιηο 

12 ρηιηφκεηξα απφ ηε Υαιθίδα θαη 60 ρηιηφκεηξα απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ελψ 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ηελ εζληθή νδφ 

Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο. 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα αλήθεη ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ, πνπ γεληθά ζεκαίλεη πςειέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη πγηεηλήο (HACCP) θαη είλαη 
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επηιέμηκε γηα ππαγσγή επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/2004, 

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3522/2006  κε επηρνξήγεζε 40 % ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο. 

 

Ο ηχπνο ηεο ππφ ίδξπζε βηνκεραληθήο κνλάδαο ζα είλαη νκφξξπζκε εηαηξεία, 

ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο πξνυπνζέηεη ηε ζχκπξαμε δχν ηνπιάρηζηνλ κεξψλ. [1]  

 

 Οη εηαίξνη θαη ηδξπηέο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη νη εμήο: 

 Θενθηιφπνπινο Γεκήηξεο, ρεκηθφο κεραληθφο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ), θαζψο ζηελ επηζηήκε θαη 

ηερλνινγία ηξνθίκσλ. Ο θ. Θενθηιφπνπινο, έρεη εξγαζζεί ζε ηέζζεξηο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, ζε ηκήκαηα παξαγσγήο, νηθνλνκηθψλ 

θαη πσιήζεσλ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά αξθεηά έκπεηξν ζε ζέκαηα κηαο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο. Με ην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην, επηζπκεί λα αλαπηχμεη 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Θα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα 

θαη ζα απνηειεί βαζηθφ κέηνρν.  

 

 Αξγπξίνπ Νεθέιε, πηπρηνχρνο καζεκαηηθφο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Γηαζέηεη δεθαεηή εξγαζηαθή εκπεηξία 

ζε δηάθνξα νηθνλνκηθά ηκήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη έρεη ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ 

κε ηνλ θ. Θενθηιφπνπιν. Θα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα θαη ζα 

απνηειεί βαζηθφ κέηνρν.  

 

 

1

.2 

Αλάιπζε Αγνξάο θαη Μάξθεηηλγθ 

 

Ο θιάδνο ησλ αικπξψλ ζλαθ πεξηιακβάλεη εηαηξείεο κεγάινπ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη 

αζρνινχληαη ζπλήζσο θαη κε άιια παξεκθεξή πξντφληα (κπηζθφηα, θξνπαζάλ, 

θξηηζίληα θιπ.). Οη κεγάινπ κεγέζνπο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ειέγρνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο. 
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Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο είλαη ε χπαξμε έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κεγάισλ θπξίσο εηαηξεηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ γλσζηά 

εκπνξηθά ζήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξέρνληαο πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή, αιιά θαη αληίζηνηρα θίλεηξα ζην ιηαλεκπφξην, ψζηε λα 

επηηχρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο εληφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ή παξνρέο ζηνπο ρνλδξέκπνξνπο (γηα δηαλνκή εθηφο ζνχπεξ 

κάξθεη). Ο πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο νμχλεηαη κε ηελ εκθάληζε ζηελ αγνξά 

πνιιψλ ππνθαηάζηαησλ ή παξεκθεξψλ πξντφλησλ.  

 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP ηνπ 2008, ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 9 επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, κε ζπλνιηθφ θχθιν 

εξγαζηψλ 119.161.321€ ην 2005 θαη  128.828.192€ ην 2006. Σν 2007, ε εγρψξηα 

παξαγσγή αλήιζε ζηνπο 13.400 ηφλνπο, ελψ ηελ πξψηε ζέζε απέζπαζε ε Tasty 

Foods Α.Β.Γ.Δ. κε κεξίδην πεξίπνπ 72% - 74% θαη αθνινχζεζε ε Σζαθίξεο 

Α.Β.Δ.Δ. κε κεξίδην 13%-14%. Αθνινχζεζαλ ε Vivartia A.B.E.E., ε Πξφθηεξ & 

Γθάκπι Διιάο Δ.Π.Δ. θαη ε Ακέξηθαλ λαθ Α.Β.Δ. 

 

Η δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ πξψησλ πιψλ (άιεπξα, 

παηάηεο θιπ.) είλαη γεληθά ηζρπξή, ελψ νη απαηηνχκελεο πξψηεο χιεο, ζαλ πξντφληα 

αγξνηηθήο παξαγσγήο, ππφθεηληαη θαη ζε απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ 

(αλαιφγσο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζνδεηέο). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, δεδνκέλνπ φηη πξνκεζεχνληαη πνιχ 

κεγάιεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο δηαζέηνπλ θαη 

απηέο πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, 

γεγνλφο πνπ αληηζηαζκίδεη ηε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δήηεζε ησλ αικπξψλ 

snacks είλαη ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλα πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ε 

επάξθεηα ησλ ζεκείσλ πψιεζεο, νη γξήγνξνη ξπζκνί δσήο θαη ε αλάγθε γηα 

πξφρεηξα θαγεηά θαη ζλαθ, ε αχμεζε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ε 

δηαθήκηζε, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ. Ζ δήηεζε ησλ 

εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή επνρηθφηεηα. Ο κεγαιχηεξνο 
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φγθνο ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ην θζηλφπσξν, πνπ αηηηνινγείηαη 

απφ ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ γηνξηψλ, Υξηζηνπγέλλσλ 

θαη Πάζρα, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ πςειφηεξε θαηαλάισζε πνηψλ ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε θαη ζηε λεζηεία ζηε δεχηεξε. Σν θαινθαίξη, παξαηεξείηαη ζρεηηθή 

κείσζε ζηε δήηεζε ησλ ζλαθ. [2] 

 

Σν φλνκα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα 

είλαη «YAMMIE CHIPS», φπσο θαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο. Ζ ιέμε Yammie είλαη 

αγγιηθή θαη ζεκαίλεη λφζηηκν, λνζηηκηά. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ιέμε φηαλ 

ζέινπλ λα ηνλίζνπλ φηη ηνπο αξέζεη έλα θαγεηφ. Δίλαη εχθνιν λα ηελ πξνθέξεη 

θαλείο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη επθνινκλεκφλεπηε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο.  

 

Σα παηαηάθηα ηεο ππφ ίδξπζε εηαηξείαο ζα πξνζθέξνληαη αεξνζηεγψο 

ζπζθεπαζκέλα ζε ζαθνπιάθηα απφ ιακηλαξηζκέλν κεηαιιηδέ πξνππιέλην 

(ζπζθεπαζία fresh pack), ππφ αηκφζθαηξα αδψηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

ζπζθεπάδνληαη θαη ζα πσινχληαη ζε ραξηνθηβψηηα σο εμήο: 

 

1. Υαξηνθηβψηην 24 ηεκαρίσλ x 45 gr 

2. Υαξηνθηβψηην 24 ηεκαρίσλ x 70 gr 

3. Υαξηνθηβψηην 16 ηεκαρίσλ x 100 gr  

4. Υαξηνθηβψηην 16 ηεκαρίσλ x 130 gr 

5. Υαξηνθηβψηην 16 ηεκαρίσλ x 200 gr θαη 

6. Υαξηνθηβψηην  8 ηεκαρίσλ  x 350 gr. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε είλαη ε ππεξνρή ζην θφζηνο, 

ζηνρεχνληαο ζε ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ζηελ αγνξά. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηε 

ζρεηηθά πςειή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, αιιά θαη κε ηα θαηλνηφκα θαη 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο πνπ ζα επηιερζνχλ. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ 

ζα εθαξκνζηεί αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πξντφληνο θαη αγνξάο, ζα είλαη ε  

ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ λένπ πξντφληνο , εθφζνλ ε αγνξά είλαη παιηά θαη ην πξντφλ 

θαηλνχξην. Δπηπιένλ, ζα εθαξκφζεη ζηξαηεγηθή αληαγσληζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ζηνρεχνληαο ζε κεξίδην 7% κέζα ζηελ πξψηε 

πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο. Σνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, ε Yammie Chips Ο.Δ. 

ππνινγίδεηαη φηη ζα παξάμεη 900 ηφλνπο ηζηπο θαη ζα έρεη θχθιν εξγαζηψλ πεξίπνπ 
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7,4 εθ. €, ελψ ρξφλν κε ην ρξφλν ε παξαγσγή ζα απμάλεηαη θαη ην 2016 

πξνβιέπεηαη λα παξάμεη 1.155 ηφλνπο. [3] 

Ζ επηρείξεζε, γηα λα γλσζηνπνηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηζρπξνπνηήζεη ην 

εκπνξηθφ ηεο φλνκα, ψζηε λα απνθηήζεη πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα, πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνσζεηηθά εξγαιεία, φπσο ε δηαθήκηζε, ε πξνψζεζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ελέξγεηεο άκεζνπ κάξθεηηλγθ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ, ην κεγαιχηεξν βάξνο ζα δνζεί ζηε 

δηαθήκηζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο, θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ κέζσ 

δεηγκαηνδηαλνκψλ θαη θνππνληψλ, ηα νπνία αλακέλεηαη λα απνδψζνπλ θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ άκεζα. πλνιηθά ηα έμνδα πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα απνηειέζνπλ ην 24,7% 

ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θαη ζα αλέιζνπλ ζηα 2.562.167€. 

  

Σέινο, ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. ζα γίλεηαη κέζσ ηεο 

εηαηξείαο ΔΛΓΔΚΑ, κε ηελ νπνία ζα ππνγξαθεί ζπκβφιαην απφ ηελ 

πξνπαξαγσγηθή θάζε. Ζ ΔΛΓΔΚΑ ζα ιακβάλεη θάζε ρξφλν ην 10% ησλ εζφδσλ 

απφ ηηο πσιήζεηο ησλ chips. 

 

 

1

.3 

Πξώηεο Όιεο θαη άιια Δθόδηα 

 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. έρεη δηάθνξεο απαηηήζεηο ζε πξψηεο χιεο θαη άιια 

εθφδηα. Οη βαζηθέο πξψηεο χιεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε παηάηα θαη ην ιάδη 

(ζπνξέιαην), ελψ παξάιιεια ζα πξνκεζεχεηαη θαη βνεζεηηθά πιηθά φπσο θηικ, 

ραξηνθηβψηηα, stretch films, θαζψο θαη γεχζεηο (flavours) θαη θφιια. Δπηπιένλ, ε 

κνλάδα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ρξεηάδεηαη εηζξνέο φπσο παξνρή ειεθηξηθνχ, λεξνχ, 

θαπζίκσλ θαη πεπηεζκέλνπ αέξα.  Αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή λεξνχ, ε Yammie 

Chips Ο.Δ. πξφθεηηαη λα εθηειέζεη γεψηξεζε χδξεπζεο. Σν λεξφ ζα ρισξηψλεηαη, 

ζα απνζηεηξψλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζθιεξχλεηαη, ψζηε λα είλαη θαηάιιειν 

γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή, αιιά θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Δπηπιένλ, ε ππφ ίδξπζε εηαηξεία ζα πξνκεζεπηεί θνριηνθφξν 

αεξνζπκπηεζηή, ν νπνίνο ζα κεηαηξέπεη ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ζε πεπηεζκέλν. 
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Σν εξγνζηάζην ζα ειεθηξνδνηείηαη απφ ζηαζκφ παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ κε 

22.000 Volt, θαη, κε ηε βνήζεηα δχν κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεο, δπλακηθφηεηαο 600 

KVA έθαζηνο, ε ηάζε ζα κεηαηξέπεηαη ζε πςειή θαη κέζε (380 Volt θαη 220 Volt, 

αληίζηνηρα). Δπεηδή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κε δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία ηεο 

κνλάδαο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε κνλάδα ζα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα 

γελλεηξηψλ γηα εθεδξηθή ρξήζε ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε κνλάδα ζα έρεη απαηηήζεηο γηα αληηθαηαζηάζεηο φζνλ αθνξά 

ηα κέξε πνπ θζείξνληαη θπζηνινγηθά, ηα εξγαιεία, ηηο βίδεο θαη παξφκνηα πιηθά 

ζηήξημεο θαη άιια αληαιιαθηηθά. Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ζα είλαη 

πεξίπνπ 120 ηεκάρηα εηεζίσο. 

 

Σέινο, ε εηαηξεία ζα πξνκεζεχεηαη εθφδηα, φπσο ζηνιέο εξγαζίαο, γάληηα, 

εμνπιηζκφ θαξκαθείνπ Ά βνεζεηψλ θαη απνιπκαληηθά ρψξνπ. 

 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ κάξθεηηλγθ πξνκεζεηψλ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε θαιιηέξγεηα 

ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ επηρείξεζε πξφθεηηαη λα έρεη πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πξνκεζεπηψλ, ηνπο νπνίνπο αξρηθά ζα επηιέμεη κε πξνθαηαξηηθή έξεπλα. 

Μεηαμχ άιισλ, νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ έρνπλ νξηζηεί, λα έρνπλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη λα είλαη αμηφπηζηνη σο πξνο 

ην ρξφλν παξάδνζεο. 

 

Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ γηα ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα αλέξρεηαη ζε 2.746.690€, εθ ησλ νπνίσλ 1.739.025€ 

ζα θνζηίζνπλ νη παηάηεο θαη ην ζπνξέιαην. 

 

 

1

.4 

Μεραλνινγηθά θαη Σερλνινγία 
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Ζ ππφ ίδξπζε εηαηξεία ζα πξνκεζεπηεί εμνπιηζκφ ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: κεραλήκαηα παξαγσγήο (ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο), βνεζεηηθά 

κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα εμππεξέηεζεο. 

Ο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ζχγρξνλνο, κε 

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

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ 

εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληνινγηθψλ απαηηήζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί κία γξακκή παξαγσγήο, νλνκαζηηθήο δπλακηθφηεηαο 

1.061 kg/h. Οη εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη θαζεηνπνηεκέλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο θαη 

ζα πεξηιακβάλνπλ κεραλήκαηα γηα ηελ πγξή θάζε (πξφπιπζε παηάηαο, 

απνθινίσζε, νπηηθή δηαινγή, ηεκαρηζκφο θαη ζηέγλσκα), γηα ηε θάζε 

ηεγαλίζκαηνο ( ηεγάληζκα, πξνζζήθε αιαηηνχ/γεχζεσλ, δηαινγή θαη απφξξηςε 

ηπρφλ αθαηάιιεισλ ηεκαρίσλ) θαζψο θαη γηα ηε θάζε ζπζθεπαζίαο (δχγηζε, 

αλίρλεπζε κεηάιισλ, ζπζθεπαζία θαη εγθηβσηηζκφο). 

 

ην ρψξν ηεο δηάζεζεο κεραλεκάησλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο chips 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο πνιιέο επηρεηξήζεηο. Έπεηηα απφ αλαιπηηθφηεξε 

έξεπλα, σο νη δχν θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

Yammie Chips επηιέγνληαη νη εηαηξείεο Heat and Control, Inc.(πγξή θάζε θαη θάζε 

ηεγαλίζκαηνο) θαη Ishida Co. Ltd (θάζε ζπζθεπαζίαο). Δπίζεο, νη εηαηξείεο Key 

Technology, CEIA θαη Βάκβαθαο Βηνκεραληθφο Δμνπιηζκφο Α.Δ. ζα πξνκεζεχζνπλ 

ηε Yammie Chips Ο.Δ. κε κεραλήκαηα παξαγσγήο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ππφ ίδξπζε εηαηξεία πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί κία πιεζψξα 

βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ. πγθεθξηκέλα, έρεη αλάγθε απφ ηέζζεξα πεξνλνθφξα 

θαη αλπςσηηθά κεραλήκαηα, γηα ηε κεηαθνξά ησλ παιεηψλ θαη απφ εθαηφ πεξηέθηεο 

απνζήθεπζεο παηάηαο (big bags). Δπίζεο, έρεη αλάγθε απφ έλα ςπγείν 

απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο 350 ηφλσλ θαη απφ ζπζθεπέο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ 

θιηκαηηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, ρξεηάδνληαη δχν κεηαζρεκαηηζηέο 

ηάζεο, νη νπνίνη ζα κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ ηάζε ζε 380 Volt θαη 220 Volt, θαη κία 

ειεθηξνγελλήηξηα. Αθφκε, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ απαηηνχληαη 

κία εγθαηάζηαζε παξαγσγήο αδψηνπ, δχν δεμακελέο γηα ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, 

αληιία, δεμακελέο θαη ζχζηεκα θίιηξαλζεο ηνπ λεξνχ ηεο γεψηξεζεο, θαζψο θαη 

κνλάδα παξαγσγήο ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα (αεξνζπκπηεζηήο). Σέινο, είλαη 
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απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ζπζθεπψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ. 

 

πκπιεξσκαηηθά, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί θαη κεραλήκαηα 

εμππεξέηεζεο φπσο έπηπια θαη εμνπιηζκφ γξαθείνπ, ζπζθεπέο αζθάιεηαο 

εξγνζηαζίνπ, εμνπιηζκφ θσηηζκνχ, ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ, ξάθηα απνζεθψλ, 

θιπ. 

 

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ε ηερλνινγία ηεο Yammie Chips ζα 

αγνξαζηνχλ νιηθά, κε ηε βνήζεηα δαλείνπ απφ ηελ ηξάπεδα .  Ζ παξάδνζε ζα γίλεη 

κε ην «θιεηδί» γηα θαζεκία απφ ηηο θάζεηο παξαγσγήο (πγξή, ηεγαλίζκαηνο θαη 

ζπζθεπαζίαο), γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ν εμνπιηζκφο ζα θζάζεη κε ζσζηή ζεηξά 

απφ άπνςε ρξφλνπ θαη απαηηήζεηο ζπλαξκνιφγεζεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ  ηεο Yammie Chips Ο.Δ. ζα αλέιζεη πεξίπνπ ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο επέλδπζεο, ήηνη 2.399.030€.  

 

Σν νηθφπεδν ηεο παξνχζαο επέλδπζεο θαηαιακβάλεη έθηαζε 8,5 ζηξεκκάησλ 

θαη βξίζθεηαη ζηε βηνκεραληθή δψλε ησλ Οηλνθχησλ, ελψ νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαηαιακβάλνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, έθηαζε 950m2. Σα έξγα πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηψξνθνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ, ηα έξγα γηα ηε 

γεψηξεζε, ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, ην θηίξην ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ην θηίξην 

απνζήθεπζεο ηεο παηάηαο. Όια ηα παξαπάλσ ζα ηα αλαιάβεη ε θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξεία Alca L.T.D., θαη ην θφζηνο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 956.000€. 

  

 

1

.5 

Οξγάλσζε ηεο Μνλάδαο θαη Γεληθά Έμνδα 

 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. ζα απαζρνιεί ζπλνιηθά ηξηάληα δχν άηνκα, ηα νπνία 

ζα θαιχςνπλ ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ εξγαηψλ. Ζ Γεληθή 

Γηεχζπλζε ζα έρεη ηνλ πιήξε ιεηηνπξγηθφ έιεγρν, ελψ ζα ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

νξγαλσζηαθέο νκάδεο, ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη θπξίσο θαηά 
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επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία. Οη νκάδεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δηεχζπλζε θαη ην ινγηζηήξην, ηε δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ, ηε δηεχζπλζε κάξθεηηλγθ 

θαη πσιήζεσλ, θαζψο θαη ηε δηεχζπλζε παξαγσγήο. 

 

Σν θφζηνο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ παξαγσγή ησλ ηζηπο απφ ηε 

Yammie Chips Ο.Δ. θαηαηάζζεηαη ζε άκεζν θαη έκκεζν. Σν άκεζν θφζηνο 

δεκηνπξγείηαη σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απφ ηε 

βηνκεραληθή κνλάδα θαη απνηειείηαη απφ ην άκεζν θφζηνο ησλ πιηθψλ, ηα εξγαηηθά 

θαη ηηο άκεζεο δαπάλεο. Χζηφζν, νπνηνδήπνηε θφζηνο δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ραξαθηεξίδεηαη σο έκκεζν θφζηνο θαη 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ηχπνπο εμφδσλ: ηα βηνκεραληθά, ηα δηνηθεηηθά θαη ηα έμνδα 

πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο. Σα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα ην 2012 

πξνβιέπεηαη λα είλαη 98.750€. 

 

 

1

.6 

Αλζξώπηλνη Πόξνη 

 

Σν εξγνζηάζην πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ελψ θάζε 

εξγάζηκε εκέξα ζα εθηειείηαη κία νρηάσξε βάξδηα. Ο κέζνο φξνο ησλ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ αλά έηνο ζα είλαη 261 εκέξεο. Οη νξγαλσζηαθέο κνλάδεο ηεο Yammie 

Chips Ο.Δ. απνηεινχληαη απφ ηξία νξγαλσζηαθά επίπεδα (θνξπθαίν, κεζαίν θαη 

επνπηηθφ κάλαηδκελη), ελψ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ, 

ηνπο εξγνδεγνχο θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. πλνιηθά ζα απαζρνινχληαη ηξηάληα 

δχν άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ είθνζη ηξία άηνκα ζα εξγάδνληαη ζην ηκήκα παξαγσγήο, 

δχν άηνκα ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ,  ηξία άηνκα ζην ηκήκα νηθνλνκηθψλ, δχν άηνκα 

ζην ηκήκα πξνζσπηθνχ θαη δχν άηνκα ζηε δηνίθεζε (ν γεληθφο δηεπζπληήο θαη ε 

γξακκαηέαο ηνπ). 

 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο  γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2010,  ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ 

Διιάδα αγγίδεη ην 11,8%. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ηζρπξή δήηεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ απφ ηηο ππάξρνπζεο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο, νχηε θαη ηδηαίηεξα 
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κεγάιε αλακελφκελε δήηεζε απφ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ βξίζθνληαη ππφ 

θαηαζθεπή, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. 

[5] 

 

Ζ πξνζέιθπζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη θπξίσο κε θαηαρψξεζε αγγειίαο ζε 

ηζηνζειίδεο θαη εθεκεξίδεο εχξεζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηεο 

Yammie Chips Ο.Δ., ελψ ε  επηινγή ζα γίλεη ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ζα 

γίλεη αξρεηνζέηεζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ βηνγξαθηθψλ, θαη ζηα επφκελα δχν 

ζηάδηα νη ππνςήθηνη ζα θιεζνχλ ζε ζπλεληεχμεηο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ην 2012 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζηα 469.752€.   

 

 

1

.7 

Σνπνζεζία, Υώξνο Δγθαηάζηαζεο, Πεξηβάιινλ 

 

Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο εηαηξείαο Yammie Chips έγηλε ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο, θαζψο θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ε επηινγή ησλ Οηλνθχησλ Βνησηίαο 

ππεξηζρχεη, ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο δψλεο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηεο απφζηαζήο ηνπο 

απφ ηε Υαιθίδα θαη ηελ Αζήλα (12 ρικ. θαη 55 ρικ., αληίζηνηρα). Σν νηθφπεδν πνπ 

απαηηείηαη είλαη ζπλνιηθήο έθηαζεο 8,5 ζηεκκάησλ θαη ζα αγνξαζηεί απφ ηδηψηε. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ηα Οηλφθπηα δηαξξένληαη απφ ηνλ πνηακφ Αζσπφ, 

ν νπνίνο θηλδπλεχεη ζνβαξά απφ ηελ ξχπαλζε πνπ επήιζε ζηνλ πδξνθφξν 

νξίδνληα απφ ηα αθαηέξγαζηα ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνπλ κε παξάλνκνπο ππφγεηνπο 

αγσγνχο νη βηνκεραλίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο, ζα 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ. 

 

ην πιαίζην ηεο αληηξξχπαλζεο, κε ζηφρν ε κνλάδα λα πιεξνί ηηο δηεζλείο, 

αιιά θαη εζληθέο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο, ζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια κε ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ γηα ηελ 
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επεμεξγαζία ησλ πγξψλ ιπκάησλ, ε κνλάδα ζηνρεχεη ζε κείσζε ησλ αεξίσλ 

ξχπσλ θαη ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη θαπζίκσλ. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

παξακέηξσλ πξφθεηηαη λα ζεζπηζηνχλ κεηξήζηκνη ζηφρνη θαη δείθηεο, νχησο ψζηε 

λα δηαζθαιηζηεί ε  ζπκκφξθσζε κε ηα πςειά πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηεο 

εηαηξείαο. 

Σν θφζηνο επέλδπζεο ζρεηηθά κε ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο βηνκεραληθήο 

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

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη πξνβιέπεηαη λα είλαη 195.500€. 

 

 

1

.8 

Πξνγξακκαηηζκόο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

 

Ζ θάζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ 

απφθαζε γηα ηελ επέλδπζε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο. Ζ θάζε 

πινπνίεζεο πξφθεηηαη λα αξρίζεη ηελ πξψηε Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη λα δηαξθέζεη 

ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο κήλεο, έσο ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ 2012, πνπ ζα μεθηλήζεη ε 

θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 

Καηά ηε θάζε απηή, ιακβάλνπλ ρψξα κία ζεηξά ηαπηφρξνλσλ θαη 

αιιειέλδεησλ ζηαδίσλ πξνγξακκαηηζκνχ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Αξρηθά ζα γίλεη ε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ (project 

management team). Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο (project manager) ζα είλαη έλαο εθ 

ησλ δχν ηδξπηψλ, ν θ.Θενθηιφπνπινο, ελψ ε θα. Αξγπξίνπ ζα είλαη κέινο ηεο 

νκάδαο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ νκάδα ζα ζπκκεηέρνπλ ρεκηθνί, κεραλνιφγνη θαη 

ειεθηξνιφγνη κεραληθνί. Μεηά ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο εθηειέζεσο, ζα 

δξνκνινγεζνχλ ηα κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ε αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ηαπηφρξνλα κε ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ (άδεηα εγθαηάζηαζεο, άδεηα 

ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ θα.). Έπεηηα, ζα πξνγξακκαηηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επέλδπζεο, ελψ ζα απνθηεζεί ε ηερλνινγία θαη ην νηθφπεδν ζηα Οηλφθπηα. ηε 

ζπλέρεηα, ζα ιάβεη ρψξα ε θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία ζα 

δηαξθέζεη έμη κήλεο, θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο. Σνπο 
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ηειεπηαίνπο δχν κήλεο ηεο θάζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζα γίλεη ε πξφζιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ε πξνκήζεηα εθνδίσλ, ελψ παξάιιεια ζα ιάβνπλ ρψξα ελέξγεηεο 

ηνπ πξνπαξαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ θαη ε ηειηθή επηζεψξεζε. Σν θφζηνο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα είλαη 94.350€. 

 

 

 

1.9 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Δπέλδπζεο 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ηεο κνλάδαο αλέξρεηαη ζε 4.691.410€ θαη 

αλαιχεηαη ζηηο πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο (133.350€), ηηο πάγηεο επελδχζεηο 

(3.550.530€), θαη ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο (1.007.530€), πνπ νπζηαζηηθά είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη ηξέρνληνο παζεηηθνχ.  

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα γίλεη κε κεηνρηθφ θεθάιαην, 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη θξαηηθή επηρνξήγεζε. Αλαιπηηθφηεξα, επεηδή ηα Οηλφθπηα 

Βνησηίαο ππάγνληαη ζηε δψλε Γ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/2004, φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3522/2006, ζηε Yammie Chips Ο.Δ. πξφθεηηαη λα δνζεί 

επηρνξήγεζε 40% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζηα 

1.876.564€. Δπηπξφζζεηα, ε επέλδπζε πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί κε ίδηα 

θεθάιαηα ησλ δχν ηδξπηψλ ηεο επηρείξεζεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην 

41,2% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο θαη είλαη 1.931.958€. Ο θ. 

Θενθηιφπνπινο ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέλδπζε κε 1.114.573€, ελψ ε 

θ.Αξγπξίνπ κε 817.385€. ε αληάιιαγκα, ζα απνθηήζνπλ εηαηξηθέο κεξίδεο 57,7% 

θαη 42,3% αληίζηνηρα. Σέινο, ην 18,8% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, ζα 

θαιπθζεί απφ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ απφ ηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο, χςνπο 

882.888€. Σν επηηφθην πξφθεηηαη λα είλαη ζηαζεξφ θαη ζα αγγίδεη ην 7% εηεζίσο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζθνξάο 0,6% ππέξ ηεο ηξάπεδαο. Ζ πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζα αξρίζεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 θαη ζα δηαξθέζεη 

ζπλνιηθά 8 ρξφληα. 

 

Ζ εμαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο είλαη άκεζε ζπλάξηεζε 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Σν θφζηνο παξαγσγήο δηαηξείηαη ζην θφζηνο 
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εξγνζηαζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ άιισλ 

εθνδίσλ θαη ην θφζηνο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ),ζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα έμνδα δηνίθεζεο, ηα έμνδα 

κάξθεηηλγθ θαη ηα γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο, ζηηο απνζβέζεηο θαη ζην θφζηνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο γηα ην 2012 αλακέλεηαη λα είλαη 

6.565.316€, ελψ σο ην 2016 πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί πεξίπνπ θαηά πεξίπνπ 

1,1 εθ .€ ζε ζρέζε κε ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, αγγίδνληαο ηα 

7,7 εθ. €. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απαξαίηεησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηέιεμε ζε 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Μεηά απφ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεληαεηία 2012-2016, πξνθχπηεη φηη ηα θαζαξά θέξδε 

ηεο επηρείξεζεο ζα αθνινπζήζνπλ αλνδηθή πνξεία θαηά ηα έηε 2012 – 2016. Σν 

δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ θεξδψλ αλέξρεηαη 

ζην 10%, ελψ ην 2016, ππνινγίδεηαη φηη ηα θέξδε ζα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα ηεο 

πξψηεο ρξνληάο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ε ππφ ίδξπζε κνλάδα, ζην ηέινο ηεο πξψηεο πεληαεηίαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, πξφθεηηαη λα έρεη αξθεηφ ηακεηαθφ πιεφλαζκα, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηελ αχμεζε ησλ κεξηζκάησλ ησλ δπν κεηφρσλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

 

Σέινο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο ηφζν ζε ζπλζήθεο 

βεβαηφηεηαο φζν θαη ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, θαηέζηεζε ηελ επέλδπζε 

απνδνηηθή, δεδνκέλεο ηεο πςειήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο, αιιά θαη επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο κε βάζε ηελ 

παξνχζα αμία, πξνβιέπεηαη λα είλαη 3 ρξφληα θαη 7 κήλεο, ελψ ε θαζαξή παξνχζα 

αμία αλακέλεηαη λα ζεηηθή, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ απνδνρή ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Δπηπιένλ, ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο (ΔΑ) είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξνο (21,42%) απφ ην πςειφηεξν επηηφθην (7%) ζην νπνίν νη επελδπηέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δαλεηζηνχλ θεθάιαηα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην 

επελδπηηθφ πξφγξακκα. Δπηπξφζζεηα, ε αλάιπζε «λεθξνχ» ζεκείνπ θαη ε 

αλάιπζε επαηζζεζίαο ελίζρπζαλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο επέλδπζεο. 
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1

.10 

πκπεξάζκαηα 

 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ αλαιχεηαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο είλαη: 

 Ζ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ελ κέζσ πεξηφδνπ χθεζεο θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηεο ρψξαο.  

 Ζ δεκηνπξγία ελφο λένπ πξντφληνο, ην νπνίν ζα είλαη απφ 100% θπζηθή 

παηάηα θαη ζα θαιχπηεη πιήξσο ηα απαηηνχκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ηδξπηψλ ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη είλαη 

άλζξσπνη κε γλψζεηο θαη πάζνο γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Ζ δεκηνπξγία 32 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

ε αλεξγία είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε.  

 Ζ αλαδηαλνκή ησλ κεξηδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο αικπξψλ ζλαθ, 

ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ παξαγσγηθνχ κεραληζκνχ ηεο 

νηθνλνκίαο. 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ αδξαλψλ εζληθψλ πφξσλ, φπσο ηεο παηάηαο, ηνπ 

ιαδηνχ θα. 

 

Απφ ηελ άιιε, ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

 Ζ ππφ ίδξπζε εηαηξεία ζα είλαη εμαξηεκέλε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

εηαηξεία πνπ ζα δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο (ΔΛΓΔΚΑ), ελψ ε δεκηνπξγία δηθηχνπ 

δηαλνκήο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή. 

 Ο θιάδνο ησλ αικπξψλ ζλαθ βξίζθεηαη ζε θάζε σξίκαλζεο, γεγνλφο 

πνπ δελ επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηεο αγνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 

 Θα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ, θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ηα επξήκαηα εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζηνλ πνηακφ Αζσπφ. 

 Σν θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ, γηα λα επηηεπρζεί αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηφο ηεο, είλαη πνιχ πςειφ.     
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Σέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε είλαη: 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά 

απφ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο, 

αιιά θαη επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη πςειή. 

 Οη πσιήζεηο δελ πξέπεη λα ππνιείπνληαη ησλ 335 tn ην ρξφλν (κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο νδεγνχλ ηε κνλάδα ζε αληηνηθνλνκηθή ιεηηνπξγία γηαηί ην χςνο ηεο 

επέλδπζεο θαη ε κε ζπλερήο ιεηηνπξγία επηβάιινπλ ζεκαληηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο).  

 Ζ επέλδπζε ραξαθηεξίδεηαη σο αξθεηά επαίζζεηε ζηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο. 
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Κεφάλαιο 2: ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

2

.1 

Πεξηγξαθή ηεο Ηδέαο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

 

Οη ζχγρξνλνη ξπζκνί δσήο απαηηνχλ κηθξφηεξε παξακνλή ζην ζπίηη, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα καγείξεκα θαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζλαθ θαη 

πξφρεηξσλ θαγεηψλ. Σα ηζηπο είλαη αικπξά ζλαθ ηα νπνία, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο, είλαη εχθνια πξνζβάζηκα. Δπηπιένλ, είλαη νηθνλνκηθά θαη 

ρνξηαζηηθά. 

 

Με ην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην, εμεηάδεηαη ε θαηαζθεπή θαη ε ίδξπζε κηαο 

κνλάδαο παξαγσγήο ηζηπο δηαθφξσλ ζπζθεπαζηψλ (απφ 45gr έσο 350gr) θαη 

γεχζεσλ (αιάηη, ξίγαλε, θέηζαπ, κπάξκπεθηνπ). Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

ζηνρεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε ππφ ίδξπζε κνλάδα είλαη νιφθιεξνο ν ειιαδηθφο 

ρψξνο θαη ην κεξίδην αγνξάο πνπ πξνζδνθεί είλαη 7% ηεο εγρψξηαο αγνξάο, κέζα 

ζηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Σα chips θπθινθνξνχλ ζηε ειιεληθή αγνξά πάλσ απφ πελήληα ρξφληα. 

Γεδνκέλνπ φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ αγνξάδεη ζλαθ είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα ηζηπο 

πνπ πσινχληαη ήδε ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε ζηξαηεγηθή πνπ  ζα αθνινπζήζεη ε 

εηαηξεία ζα είλαη ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά, εληαηηθνπνηψληαο ηηο εκπνξηθέο ηηο 

πξνζπάζεηεο. Δπηπξφζζεηα, ε αγνξά ησλ ηζηπο βξίζθεηαη ζε θάζε «σξίκαλζεο», 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ δήηεζε ησλ ελ 

ιφγσ πξντφλησλ έηζη ε ππφ ίδξπζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αληαγσληζηεί θαη λα 

απνζπάζεη ην επηζπκεηφ κεξίδην αγνξάο απφ ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

 

Ζ αγνξά ησλ ηζηπο θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαγσγή ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ (Tasty Foods θαη Σζαθίξεο ΑΒΔΔ) ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 

87%, εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Ο θχξηνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη 
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ε ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ησλ θαηαλαισηψλ γηα αικπξφ ζλαθ θαη ν ζηφρνο ηεο 

είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ brand name, ην νπνίν νη θαηαλαισηέο ζα 

επηζπκνχλ λα αγνξάδνπλ, ψζηε λα θαηαθέξεη λα γίλεη ε ηξίηε κεγαιχηεξε εηαηξεία 

ζηελ αγνξά ησλ ηζηπο. 

 

Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα γίλεη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο, θαζψο θαη ησλ θέληξσλ 

δηαλνκήο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα Οηλφθπηα 

Βνησηίαο θξίλνληαη θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα ηελ ίδξπζε ηεο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο, θαζψο βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή Διιάδα θαη απέρνπλ κφιηο 12 ρηιηφκεηξα 

απφ ηε Υαιθίδα θαη 60 ρηιηφκεηξα απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ελψ βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ηελ εζληθή νδφ Αζελψλ-

Θεζζαινλίθεο. 

 

Ζ ππφ ίδξπζε βηνκεραληθή κνλάδα, πξφθεηηαη λα παξάγεη 900 ηφλνπο ηζηπο 

ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη λα θηάζεη πάλσ απφ 1.100 ηφλνπο κέζα ζηελ 

πξψηε πεληαεηία.  

 

Αθνχ ιεθζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο (ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ρξήζεο λεξνχ θαη πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη γίλεη ζχζηαζε ηεο νκφξξπζκεο 

εηαηξείαο, ζα μεθηλήζνπλ ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Σα έξγα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζε επηά 

κήλεο. Ζ κνλάδα πξφθεηηαη λα δηαζέηεη έλα δηψξνθν θεληξηθφ θηίξην ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 950 m2. ε απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη ε κνλάδα παξαγσγήο πνπ ζα 

θαηαιακβάλεη έθηαζε 500m2, ε αίζνπζα ππνδνρήο, ηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, ην 

εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ, νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη νη ηνπαιέηεο. Δπίζεο, 

πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, γεψηξεζε, κνλάδα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηάζεο θαη εγθαηαζηάζεηο ςπγείνπ. Γε ζα ππάξμεη δνθηκαζηηθή 

πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο, ελψ ε ππφ ίδξπζε κνλάδα πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 

2012. 
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 Αλαθνξηθά κε ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα επλννχλ ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν 2011, ζχκθσλα κε πξφβιεςε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ε αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ζα είλαη αξλεηηθή, κε πνζνζηφ -

2,7%. Παξφια απηά, αλακέλεηαη λα ππάξμεη ζηαδηαθή αλάθακςε απφ ην 2012. 

Ζ αγνξά ησλ ηζηπο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, ελψ νη 

δχν κεγαιχηεξεο εηαηξείεο (Tasty Foods θαη Σζαθίξεο ΑΒΔΔ) δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ηα εκπνξηθά ηνπο ζήκαηα ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά 

ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Παξάιιεια, ην κεγάιν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνηειεί εκπφδην εηζφδνπ γηα κηα επηρείξεζε 

παξαγσγήο ζλαθ. Απφ ηελ άιιε, ε ππφ ίδξπζε επηρείξεζε ππάγεηαη ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ λφκν 3299/2004, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3522/2006 θαη 

πξφθεηηαη λα ιάβεη επηρνξήγεζε 40 % ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, γεγνλφο 

πνπ εληζρχεη ηελ επέλδπζε. Δπηπιένλ, ε  κνλάδα ζα δαλεηνδνηεζεί απφ ηξάπεδεο 

θαη ζα επελδχζεη ζε δπλακηθή πξνψζεζε πσιήζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα 

εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε γεληθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

 

2

.2 

Τπνζηεξηθηέο ηνπ ρεδίνπ θαη Ηδξπηέο  

 

Ο ηχπνο ηεο ππφ ίδξπζε βηνκεραληθήο κνλάδαο ζα είλαη νκφξξπζκε εηαηξεία, 

ηεο νπνίαο νη δχν εηαίξνη ζα επζχλνληαη απεξηφξηζηα θαη αιιειέγγπα. 

 

Οη εηαίξνη θαη ηδξπηέο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη νη εμήο: 

 Θενθηιφπνπινο Γεκήηξεο, ρεκηθφο κεραληθφο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ), θαζψο ζηελ επηζηήκε θαη 

ηερλνινγία ηξνθίκσλ. Ο θ. Θενθηιφπνπινο, έρεη εξγαζζεί ζε ηέζζεξηο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, ζε ηκήκαηα παξαγσγήο, νηθνλνκηθψλ 

θαη πσιήζεσλ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά αξθεηά έκπεηξν ζε ζέκαηα κηαο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο. Με ην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην, επηζπκεί λα αλαπηχμεη 
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επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Θα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα 

θαη ζα απνηειεί βαζηθφ κέηνρν.  

 

 Αξγπξίνπ Νεθέιε, πηπρηνχρνο καζεκαηηθφο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Γηαζέηεη δεθαεηή εξγαζηαθή εκπεηξία 

ζε δηάθνξα νηθνλνκηθά ηκήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη έρεη ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ 

κε ηνλ θ. Θενθηιφπνπιν. Θα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα θαη ζα 

απνηειεί βαζηθφ κέηνρν.  

 

 

2

.3 

Μειέηε θνπηκόηεηαο 

 

 πγγξαθέαο ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο είλαη ε Νηάγθα Νάληηα, Μαζεκαηηθφο 

κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οιηθή Πνηφηεηα. Οη 

θνξείο πνπ παξήγγεηιαλ ηε κειέηε είλαη νη δχν ηδξπηέο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

2.4 Κόζηνο Δθπόλεζεο ηεο Μειέηεο θνπηκόηεηαο 

 

Σν θφζηνο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ππνινγίδεηαη φηη ζα αγγίμεη 

ην 0,68% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, ελψ παξάιιεια ε δηελέξγεηα άιισλ 

πξνθαηαξθηηθψλ εξεπλψλ ζα θνζηίζεη πεξίπνπ 7.000€. ηνλ Πίλαθα 2.1 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ην θφζηνο ησλ πξνεπελδπηηθψλ κειεηψλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηζηπο. 

 

Πίλαθαο 2.1 : Κφζηνο πξνεπελδπηηθψλ κειεηψλ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ(€) 

Μειέηε ζθνπηκφηεηαο 32.000 

Άιιεο έξεπλεο 7.000 

ΤΝΟΛΟ 39.000 
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Κεφάλαιο 3: ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

 

3

.1 

Οξηζκόο ηεο Αγνξάο θαη Αλάιπζε ηεο Γνκήο ηεο 

 

3.1.1 Πξντόληα  
 

Ο φξνο «παηαηάθη» αθνξά ην θνκκάηη παηάηαο ηεκαρηζκέλεο (ζπλήζσο ζε 

ξνδέιεο) θαη ηεγαληζκέλεο, ζην νπνίν γίλεηαη πξνζζήθε επηζπκεηψλ γεπζηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ (αιάηη, ξίγαλε, πάπξηθα θ.α.). Σα παηαηάθηα πξνζθέξνληαη 

αεξνζηεγψο ζπζθεπαζκέλα ζε ζαθνπιάθηα απφ ιακηλαξηζκέλν κεηαιιηδέ 

πξνππιέλην (ζπζθεπαζία fresh pack), ππφ αηκφζθαηξα αδψηνπ ή ζε ράξηηλνπο 

ζσιήλεο, επελδπκέλνπο κε θχιια αινπκηλίνπ θαη πιαζηηθφ θαπάθη. Σα παηαηάθηα 

(chips)  δηαθξίλνληαη  ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

 

 Κιαζηθά παηαηάθηα (classic chips), 

 Κπκαηηζηά παηαηάθηα (wavy chips), 

 Sticks, 

 Premium chips θαη 

 Baked chips 

 

 

3.1.2 Πειάηεο – Γίθηπα Γηαλνκήο 
 

Όζνλ αθνξά ζην ρνλδξηθφ εκπφξην, νη πειάηεο κπνξεί λα είλαη:  

 

        1. Μίλη κάξθεη 

        2. νχπεξ κάξθεη 

        3. Παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα 

4. Πεξίπηεξα 

5. Κάβεο 

 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
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Ζ αγνξά ησλ chips, βάζεη ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, δηαθξίλεηαη 

ζε «θξχα» θαη «δεζηή». Σελ πξψηε θαηεγνξία απαξηίδνπλ ηα πεξίπηεξα, νη ρψξνη 

καδηθήο εζηίαζεο, ηα κπαξ, ηα μελνδνρεία θηι. θαη αθνξά ηελ απζφξκεηε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηα 

ζνχπεξ κάξθεη θαη ηα κηθξά ζεκεία πψιεζεο θαη αθνξά θπξίσο ηε ζπλεηδεηή 

νηθηαθή θαηαλάισζε. 

 

Σα δίθηπα δηαλνκήο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ην κέγεζφο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο δηαζέηνπλ νξγαλσκέλα 

δίθηπα, ηα νπνία θαιχπηνπλ φιε ηελ επηθξάηεηα θαη έρνπλ παξνπζία ζε φιεο ηηο 

αιπζίδεο ζνχπεξ-κάξθεη. Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαλέκνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

πνιιέο θνξέο ζηελ ηνπηθή αγνξά, ζε κηθξφηεξα ζεκεία πψιεζεο, θαζψο ην 

θφζηνο εηζφδνπ ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ-κάξθεη είλαη πςειφ. Οη ηειεπηαίεο 

δηαζέηνπλ θαη αληίζηνηρα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, εληείλνληαο πεξαηηέξσ ηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, θάπνηεο εηαηξείεο δηαλέκνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζε θιεηζηέο αγνξέο φπσο είλαη ηα γήπεδα, νη θηλεκαηνγξάθνη θαη ηα 

αεξνδξφκηα, ελψ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηνρεηεχνληαη θαη ζην θαλάιη HO.RE.CA. 

(Hotel, Restaurant, Catering). [2] 

 

 

 
Σα chips αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ηππνπνηεκέλσλ αικπξψλ snacks. ην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αικπξά ζλαθ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θπζηθή παηάηα ή άιεπξα παηάηαο θαη αξαβνζίηνπ κε δηάθνξα γεπζηηθά αξηχκαηα 

θαη κπαραξηθά (ηζηπο θαη κνξθνπνηεκέλα ζλαθ). Ο θιάδνο ησλ αικπξψλ ζλαθ 

πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο εηαηξείεο κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, νη νπνίεο 

αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη αζρνινχληαη ζπλήζσο θαη 

κε άιια παξεκθεξή πξντφληα (κπηζθφηα, θξνπαζάλ, θξηηζίληα θιπ.). Οη κεγάινπ 

κεγέζνπο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο. 

 

Ο εηζαγσγηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη πιήζνο εηζαγσγηθψλ-εκπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ κεγάιε πνηθηιία θαηαλαισηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη 

νξηζκέλα ζνχπεξ-κάξθεη. Οη πσιήζεηο ησλ αικπξψλ ζλαθ θαηαιακβάλνπλ κηθξφ 

πνζνζηφ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

3.1.3 Γνκή θαη Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ 
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Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο, είλαη ε χπαξμε έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κεγάισλ θπξίσο εηαηξεηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ γλσζηά 

εκπνξηθά ζήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξέρνληαο πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή, αιιά θαη αληίζηνηρα θίλεηξα ζην ιηαλεκπφξην, ψζηε λα 

επηηχρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο εληφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ή παξνρέο ζηνπο ρνλδξέκπνξνπο (γηα δηαλνκή εθηφο ζνχπεξ 

κάξθεη). Ο πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο νμχλεηαη κε ηελ εκθάληζε ζηελ αγνξά 

πνιιψλ ππνθαηάζηαησλ ή παξεκθεξψλ πξντφλησλ. [2] 

 

ηνλ Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνληαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξαγσγήο αικπξψλ snacks γηα ην 2008. χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο 

ICAP, ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη 9 επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο, κε ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ 119.161.321€ ην 2005 θαη  128.828.192€ ην 

2006. 

 

Πίλαθαο 3.1 : Δκπνξηθά ζήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο αικπξψλ 

snacks 

ΝΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΖΜΑ 

Αηηηθήο El SABOR A.B.E.E. 
El Sabor 

Αηηηθήο ELBISCO A.B.E.E. 
Elite Crackers Μεζνγεηαθά, 2001  
Αιιαηίλε, ΝΑΚ Αιιαηίλε θ.α. 

Αηηηθήο TASTY FOODS A.B.E.E. 

Lays, Ruffles, Cheetos, Doritos,  
Foudounia, Drakoulinia, Pitsinia,  
Poppers, Pαcotinia, Pizza, Crunchy  
Max, Wringley’s, Buggles 3D’S, θ.α. 

Φιψξηλαο TOTTIS FOODS A.E. 
Φιψξηλα 

Αηηηθήο VIVARTIA A.B.E.E. 
Chips Stars, Tsipers, Extra, Pita  
Bakes, Bake Rolls 

Θεζζαινλίθεο ΑΜΔΡΗΚΑΝ ΝΑΚ Α.Β.Δ. 
Jumbo, Popo-Tops, θ.α. 

Αηηηθήο ΒΑΝΣΑΡΑΚΖ, Σ., &ΗΑ Ο.Δ. “IRIS” 
Iris 

Ζξαθιείνπ ΖΦΑΚΖ Α.Δ. 
Homechips 

Φζηψηηδαο ΣΑΚΗΡΖ Α.Β.Δ.Δ. 
Tsakiris Chips, Tsak's 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν λνκφο πνπ αλαγξάθεηαη αθνξά ζηελ έδξα ηεο 

θάζε επηρείξεζεο. Παξφια απηά, νη παξαπάλσ εηαηξείεο, δηαηεξνχλ κνλάδεο 
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παξαγσγήο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 

3.2 . 

Πίλαθαο 3.2 : Μνλάδεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο αικπξψλ 

snacks 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΝΟΜΟ 

El SABOR A.B.E.E. Αηηηθήο 

ELBISCO A.B.E.E. Αηηηθήο, Δπβνίαο, Αραΐαο 

TASTY FOODS A.B.E.E. Αηηηθήο 

TOTTIS FOODS A.E. Φιψξηλαο 

VIVARTIA A.B.E.E. Αηηηθήο, Φζηψηηδαο, Θεζζαινλίθεο 

ΑΜΔΡΗΚΑΝ ΝΑΚ Α.Β.Δ. Θεζζαινλίθεο 

ΒΑΝΣΑΡΑΚΖ, Σ., &ΗΑ Ο.Δ. “IRIS” Αηηηθήο 

ΖΦΑΚΖ Α.Δ. Ζξαθιείνπ 

ΣΑΚΗΡΖ Α.Β.Δ.Δ. Φζηψηηδαο 

 

  

3.1.4 Πξνκεζεπηέο 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή chips, 

πξνκεζεχνληαη πξψηεο χιεο (παηάηα θαη ιάδη), βνεζεηηθά πιηθά (πιηθά 

ζπζθεπαζίαο, γεχζεηο, θφιια), θαζψο θαη ελέξγεηα θαη θαχζηκα. Η 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ πξψησλ πιψλ (άιεπξα, παηάηεο 

θιπ.) είλαη γεληθά ηζρπξή, ελψ νη απαηηνχκελεο πξψηεο χιεο, ζαλ πξντφληα 

αγξνηηθήο παξαγσγήο, ππφθεηληαη θαη ζε απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ 

(αλαιφγσο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζνδεηέο). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, δεδνκέλνπ φηη πξνκεζεχνληαη πνιχ 

κεγάιεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, δηαζέηνπλ θαη 

απηέο πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, 

γεγνλφο πνπ αληηζηαζκίδεη ηε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ.  

 

Δπίζεο, νη πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ δηαζέηνπλ ηζρπξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ είηε σο κνλνπψιηα (π.ρ. ΓΔΖ), είηε 

νιηγνπσιηαθά (θαχζηκα). Χο εθ ηνχηνπ, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ δελ κπνξνχλ λα 
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επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο (ελέξγεηαο θιπ.), κε απνηέιεζκα νη ζπλερείο απμήζεηο λα 

επηβαξχλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. 

 

3.1.5 Μέζνδνη Πξνώζεζεο Πσιήζεσλ 
 

Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ εθαξκφδνπλ νη κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη απεπζχλνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή πεξηιακβάλνπλ 

ζπλήζσο εηδηθέο εθπηψζεηο ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο (price offs) ή πνζνηηθέο 

πξνζθνξέο (ζε κηα ζπζθεπαζία πξνζθέξνληαη δχν ή ηξία πξντφληα ζε θαιχηεξε 

ηηκή, ή έλα πξντφλ δσξεάλ). Δπίζεο, ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ελίνηε 

πξνζηίζεληαη δηάθνξα “δσξάθηα” γηα παηδηά.  Γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ησλ 

πξντφλησλ, ζηήλνληαη stands ζε θαίξηα ζεκεία ησλ ζεκείσλ πψιεζεο, ψζηε  ν 

πειάηεο λα επηζπκήζεη λα ηα αγνξάζεη. Δπηπιένλ, γίλνληαη ελέξγεηεο 

δεηγκαηνδηαλνκήο (sampling). 

 

Δπηπξφζζεηα, νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ πξνβαίλνπλ ζε παξνρέο θαη πξνζθνξέο 

πξνο ηηο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη θαη ηνπο ρνλδξέκπνξνπο. Αλαιπηηθφηεξα, 

πξνζθέξνληαη επλντθφηεξνη φξνη πιεξσκήο, εθπηψζεηο θαη παξνρή δσξεάλ 

πξντφλησλ αλάινγα κε ηνλ φγθν παξαγγειίαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο 

ηζρπξνχ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα. Αθφκα, ζηνπο ρνλδξέκπνξνπο παξέρνληαη εηδηθέο εθπηψζεηο γηα 

παξαγγειίεο on time & in full, δειαδή φηαλ γίλεηαη παξάδνζε ηεο πιήξνπο 

παξαγγειίαο ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Έλα αθφκα πξνσζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ 

είλαη ε δηαθήκηζε. Ζ δηαθήκηζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη πξντφλησλ, δεδνκέλνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα πξντφληα 

απηά απνηεινχλ αληηθείκελν απζφξκεηεο δήηεζεο πεξηζζφηεξν. Οη εηαηξείεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ θαζηέξσζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηνπο, πξνβάιινληαο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, ζηε γεχζε, ην ζρήκα, ηελ πνηφηεηα, ηελ 

πξαθηηθή ζπζθεπαζία. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο γηα 

αικπξά ζλαθ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2003-2007 ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, 

θαζψο θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ηειεφξαζεο, πεξηνδηθψλ, 

εθεκεξίδσλ θαη ξαδηνθψλνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.3. [2] 
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Πίλαθαο 3.3: Γηάξζξσζε δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο αικπξψλ ζλαθ αλά κέζν 

ελεκέξσζεο (2003-2007) 

 

ΜΔΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 2003 2004 2005 2006 2007 

Σειεφξαζε 3.576.657 3.895.819 3.153.384 2.802.724 3.284.815 

Πεξηνδηθά 104.181 68.266 279.304 671.214 280.189 

Δθεκεξίδεο 0 0 67.467 208.441 72.576 

Ραδηφθσλν 175.656 246.276 69.884 0 148.127 

ΤΝΟΛΟ 3.856.494 4.210.361 3.570.039 3.682.380 3.785.705 

                                                                                            Πηγή: Media Services ΑΕ 

 

 

Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 3.4 παξνπζηάδεηαη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα chips αλά 

εκπνξηθφ ζήκα θαη αλά κέζν ελεκέξσζεο θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2007. 

 

Πίλαθαο 3.4: Γηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ηζηπο αλά εκπνξηθφ ζήκα (2006-2007) 

 

ΔΜΠΟΡΗΚΑ  
ΖΜΑΣΑ ΔΣΟ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ ΤΝΟΛΟ 

RUFFLES CHIPS 
2006 0 0 0 0 0 
2007 472.920 0 0 0 472.920 

TSAKIRIS CHIPS 
2006 74.512 0 0 0 74.512 
2007 646.532 22.113 0 0 668.645 

PRINGLES  
παηαηάθηα 

2006 401.815 0 0 0 401.815 
2007 0 16.103 0 43.919 60.021 

TASTY LAYS  
CHIPS 

2006 931.263 165.904 208.441 0 1.305.608 
2007 777.292 13.041 0 104.208 894.541 

ELSABOR  
παηαηάθηα 

2006 0 81.648 0 0 81.648 
2007 0 0 0 0 0 

LAYS ΠΗΣΗΚΑ  
MEDITERRANEAS 

2006 1.001.167 189.605 0 0 1.190.772 
2007 0 0 0 0 0 

TSAKIRIS WAVES  
CHIPS 

2006 113.554 0 0 0 113.554 
2007 0 0 0 0 0 

ΣΑΚΗΡΖ  
STICKS 

2006 87.952 0 0 0 87.952 
2007 0 0 0 0 0 

TASTY/LAYS 0%  
ΑΛΑΣΗ chips 

2006 0 16.386 0 0 16.386 
2007 0 0 0 0 0 

TASTY/LAYS  
POTATO HEAD 
 chips 

2006 0 0 0 0 0 
2007 96.153 74.561 15.876 0 186.589 

LAYS SENSATIONS  
CHIPS 

2006 0 0 0 0 0 
2007 560.387 105.893 11.340 0 677.620 

ΜΠΟΤΓΑΣΑ  
CHIPS-POLIS 

2006 0 0 0 0 0 
2007 419.303 0 0 0 419.303 
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ΤΝΟΛΟ  

2006 2.610.263 453.543 208.441 0 3.272.247 

2007 2.972.588 231.710 27.216 148.127 3.379.640 

                                                                                                                                  Πηγή: Media Services ΑΕ 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη νη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή chips, δαπαλνχλ αξθεηά ρξήκαηα γηα ηε 

δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ηα Tasty Lays Chips λα θαηαιακβάλνπλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο (26,47%) ην 2007. 

Αθνινπζνχλ ηα Tsakiris Chips (κεξίδην 19,8%) θαη Lays Sensation Chips (20,05%). 

 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ παξαπάλσ θιάδν έρεη νδεγήζεη 

ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ζηελ αλαδήηεζε θαη πηνζέηεζε 

πνηθίισλ κεζφδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεψλ ηνπο. Ζ δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο, ηφζν ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο 

φζν θαη ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη, επηηπγράλεηαη επίζεο κέζσ ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο αλάιεςεο ρνξεγηψλ ζπγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ. Δπίζεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο δίλνπλ έκθαζε θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο δξάζε 

γεγνλφο πνπ εθδειψλεηαη κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ, 

θηιαλζξσπηθψλ εθδειψζεσλ θαη ελίζρπζεο θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

λνζνθνκείσλ. 

 

Ζ ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εηαηξείεο σο κέζν δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη πξνζέιθπζεο ησλ θαηαλαισηψλ. πλήζσο ε ζπζθεπαζία 

ηνπο είλαη αξθεηά εληππσζηαθή, κε έληνλνπο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ θαη 

ζρεκάησλ, αθνχ ζθνπφο είλαη ε πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θαηαλαισηή, 

ηδηαίηεξα δε εθφζνλ ην θπξηφηεξν θνηλφ – ζηφρνο είλαη νη λεαληθέο ειηθίεο.  

 

 

 3.2 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Κιάδνπ  

  

3.2.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Αγνξάο 

 

Οη θπξηφηεξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο θιάδνπ είλαη ε έλαξμε, ε 

αλάπηπμε, ε σξίκαλζε, ν θνξεζκφο θαη ε ζπξξίθλσζε. Ζ αγνξά ησλ αικπξψλ 

snack ζεσξείηαη «ψξηκε» θαη σο εθ ηνχηνπ ε θαηαλάισζε ηνπο παξνπζηάδεη κηθξέο 
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κεηαβνιέο απφ έηνο ζε έηνο. Ζ δήηεζε αικπξψλ ζλαθ θαιχπηεηαη θπξίσο απφ 

εγρσξίσο παξαγφκελα πξντφληα, θαζψο νη εηζαγσγέο θπκαίλνληαη ζε ρακειά 

επίπεδα. Ζ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ζηξέςεη αξθεηνχο θαηαλαισηέο ζηελ 

αγνξά πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (ηα νπνία είλαη νηθνλνκηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα 

«επψλπκα» πξντφληα). Όπσο εθηηκνχλ παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ε αγνξά ησλ 

αικπξψλ ζλαθ ζην ζχλνιφ ηεο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη κηθξή κεηαβνιή (±1%-

2%) ηε δηεηία 2010-2011.    

 

Ζ εμεηαδφκελε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, 

εθφζνλ ειέγρεηαη απφ ιίγεο εδξαησκέλεο εηαηξείεο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά 

εληνλφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ 

ή θαη λα απμήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο κε θάζε ηξφπν. ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζπκβάιιεη θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

 

χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ είλαη αξθεηά δχζθνιν γηα κηα 

λενεηζεξρφκελε εηαηξεία λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή ησλ ελ ιφγσ 

πξντφλησλ θαζψο ην θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο, φρη κφλν ζηε γξακκή 

παξαγσγήο αιιά θαη γηα ην ιαλζάξηζκα ησλ πξντφλησλ, είλαη αξθεηά πςειφ. 

Δπηπιένλ, ε εδξαίσζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε νξγαλσκέλα δίθηπα δηαλνκήο 

απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε είζνδν λέσλ εηαηξεηψλ. Οη λενεηζεξρφκελεο 

επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα θαζηεξσκέλα brands, κε 

απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ έλα αμηφινγν κεξίδην απφ ηελ πίηα 

ηεο αγνξάο. Πεξηζζφηεξα πεξηζψξηα πθίζηαληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο ηνπ food 

service (δηάζεζε ζε κνλάδεο εζηίαζεο φπσο, café-bar, μελνδνρεία θιπ.) φπνπ 

ζπλήζσο δε δηαθηλείηαη “επψλπκν” πξντφλ. 

 

Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ππάξρεη πιεζψξα ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ έρεη σο επαθφινπζν νη επηρεηξήζεηο λα πθίζηαληαη έληνλν 

αληαγσληζκφ απφ παξεκθεξή ηππνπνηεκέλα πξντφληα, φπσο κπηζθφηα, θέηθ, 

ηζνπξέθηα, θξηηζίληα, παγσηά θ.α. Δπίζεο, αληαγσληζηηθά ιεηηνπξγνχλ θαη ηα 

αληίζηνηρα λσπά πξντφληα (π.ρ. θξέζθα θξνπαζάλ, βνπηήκαηα θιπ.). 
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Σέινο,  ππάξρεη ζρεηηθή επνρηθφηεηα ζηα chips. Καιχηεξε επνρή ζεσξείηαη ην 

θζηλφπσξν θαη ν ρεηκψλαο, πεξίνδνο πνπ αλνίγνπλ ηα  ζρνιεία, αιιά θαη ην 

δηάζηεκα πξηλ ην Πάζρα, αθνχ ηα παηαηάθηα είλαη λεζηίζηκα πξντφληα.  

 

 

3.2.2 Αλάιπζε Δζσηεξηθνύ θαη Δμσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα εμεηαζηνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ 

θιάδνπ ησλ αικπξψλ snacks, θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο (SWOT 

Analysis).1 

 

Σν πιένλ ηζρπξφ ζεκείν ησλ εμεηαδφκελσλ θιάδσλ είλαη ε ζεψξεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ σο κηα εδξαησκέλε θαηεγνξία “θνιαηζηνχ” γηα ην 

αγνξαζηηθφ ηνπο θνηλφ. Ζ εδξαίσζή ηνπο ζηελ αγνξά νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ζηελ πξνζηηή ηηκή, ζηελ επαξθή πνζφηεηα ε νπνία δχλαηαη λα θαιχςεη 

ην θελφ κεηαμχ ησλ θχξησλ γεπκάησλ, θαζψο θαη ζην φηη ηα πξντφληα απηά 

δηαλέκνληαη ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ ζεκείσλ πψιεζεο. Ζ χπαξμε θαιά 

νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε θαη ζπζηεκαηηθή 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, αθφκα θαη ζηηο πιένλ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

 

Σν θπξηφηεξν αδχλαην ζεκείν ζεσξείηαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο ησλ chips, ην 

νπνίν είλαη αξθεηά κεγάιν, εμαηηίαο ηεο δπζαλαινγίαο ηνπ φγθνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ρακειή ηνπο ηηκή. Σν γεγνλφο απηφ ζέηεη εκπφδηα ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ, ε θεξδνθνξία 

ησλ εηαηξεηψλ θηλείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα, εθφζνλ ηα επίπεδα ησλ 

ιηαληθψλ ηηκψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ κεγάιεο θαηαλάισζεο 

δχζθνια κεηαβάιινληαη. 

 

Χο επθαηξία, κπνξεί λα ιεθζεί ε ηάζε γηα έλα πην πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο θαη 

δηαβίσζεο . Οη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ λέεο θαηεγνξίεο πην πγηεηλψλ 

πξντφλησλ, φπσο παηαηάθηα κε ιηγφηεξα ιηπαξά ή ρσξίο αιάηη ή απφ βηνινγηθά 

θαιιηεξγεκέλεο παηάηεο. Παξάιιεια, ε πξνζέγγηζε λέσλ αγνξψλ θαζψο θαη νη 

                                                
1 SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. 
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“θιεηζηέο” αγνξέο (π.ρ. ν ζηξαηφο), απνηεινχλ επθαηξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θιάδν, 

θαζψο δηεπξχλνληαη ηα ζεκεία πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ. 

 

Σέινο, ε γεληθφηεξε ζηξνθή πνπ επηθξαηεί γηα κηα πην πγηεηλή δηαηξνθή θαζψο 

θαη νη θακπάληεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο, ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ 

απξφζθνπηε επέθηαζε ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, νη εηαηξείεο 

επηδηψθνπλ λα πείζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δείμνπλ φηη ε ζσζηή θαηαλάισζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

δελ επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πγεία. Δπηπιένλ, απεηιή απνηειεί ε 

γεληθφηεξε αλαηίκεζε ησλ πξψησλ πιψλ, ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. Οη πξψηεο χιεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

είλαη γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ παξαγσγή ηνπο 

απξφβιεπηε, εθφζνλ εμαξηψληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ. 

 

 

3.3 Αλάιπζε ηεο Δγρώξηαο Αγνξάο 

 

3.3.1 πλνιηθό Μέγεζνο Δγρώξηαο Αγνξάο 
 

Ζ εμέιημε ηεο εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο ηζηπο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1995-2007, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε πνπ νινθιήξσζε ε ICAP, 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 3.1 θαη ζηνλ Πίλαθα 3.5. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αγνξάο θαιχπηεηαη απφ εγρψξηα πξντφληα, θαζψο νη εηζαγσγέο θπκαίλνληαη ζε 

ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, ελψ ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ είλαη πεξηνξηζκέλν. Σα 

ζηνηρεία ησλ εηζαγφκελσλ θαη εμαγφκελσλ πνζνηήησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2002 - 2006 δφζεθαλ απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΤΔ), ελψ ηα κεγέζε 

απηψλ εμαθνινπζνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ΔΤΔ σο πξνζσξηλά. Σα ηειηθά 

ζηνηρεία γηα ηα πξναλαθεξζέληα έηε είλαη πηζαλφλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζή ηνπο.  
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Γηάγξακκα 3.1 :Δμέιημε εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο chips (1995-

2007) 

 

 

Πίλαθαο 3.5 : Μέγεζνο εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο chips (1995-

2007) 

 

ΔΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΞΑΓΧΓΔ 
ΦΑΗΝΟΜΔΝΗΚΖ  
ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

1995 6.850 555 125 7.280 

1996 7.700 170 90 7.780 

1997 8.350 475 95 8.730 

1998 9.800 400 250 9.950 

1999 10.500 450 350 10.600 

2000 11.100 400 700 10.800 

2001 11.700 500 850 11.350 

2002 12.600 500 850 12.250 

2003 12.300 650 800 12.150 

2004 12.100 800 1.350 11.550 

2005 12.800 1.000 1.600 12.200 

2006 13.000 1.500 2.000 12.500 

2007 13.400 1.800 2.300 12.900 

Ποσότητα: σε τόνους 
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε εγρψξηα αγνξά ησλ ηζηπο εκθάληζε 

δηαθπκάλζεηο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2005, ραξαθηεξηδφκελε απφ αλνδηθή ηάζε 

ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Σν 2007 ε θαηαλάισζε ησλ ηζηπο εθηηκάηαη ζε 12.900 

ηφλνπο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 3,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

Ζ εηζαγσγηθή δηείζδπζε ζηελ αγνξά ησλ ηζηπο ην 2007 δηακνξθψζεθε ζηνπο 

1.800 ηφλνπο θαη θαηέιαβε ην 14% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο αγνξάο. 

 

Ζ εμαγσγηθή επίδνζε ησλ ηζηπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 15%-17% ηελ ηειεπηαία 

δηεηία. Σν 2007 νη εμαγσγέο ησλ ηζηπο δηακνξθψζεθαλ ζε 2.300 ηφλνπο, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 15% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

  

 

3.3.2 Μέγεζνο Δγρώξηαο Παξαγσγήο 

 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή ησλ ηζηπο παξνπζίαζε αχμεζε ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1995-2007, κε εμαίξεζε ηε δηεηία 2003-2004, ελψ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο δηακνξθψζεθε ζε 5,75%. Ζ αγνξά ησλ ηζηπο ζεσξείηαη «ψξηκε» θαη σο 

εθ ηνχηνπ ε παξαγσγή ηνπο παξνπζηάδεη κηθξέο κεηαβνιέο απφ έηνο ζε έηνο. Σν 

2007 εθηηκάηαη φηη ε παξαγσγή δηακνξθψζεθε ζε 13.400 ηφλνπο, ζρεδφλ 

δηπιάζηα, δειαδή απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηνπ 1995. Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία 

θαηέιαβε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο αικπξψλ ζλαθ, κε 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θπκαηλφκελν κεηαμχ ηνπ 50%-66% πεξίπνπ. 

 

Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή ηζηπο γηα ηελ πεξίνδν 1995-2007 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.6. 
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Πίλαθαο 3.6 : Δγρψξηα παξαγσγή chips (1995-2007) 

 

ΔΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ  
ΡΤΘΜΟ  
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1995 6.850 - 

1996 7.700 12,41% 

1997 8.350 8,44% 

1998 9.800 17,37% 

1999 10.500 7,14% 

2000 11.100 5,71% 

2001 11.700 5,41% 

2002 12.600 7,69% 

2003 12.300 -2,38% 

2004 12.100 -1,63% 

2005 12.800 5,79% 

2006 13.000 1,56% 

2007 13.400 3,08% 

Ποσότητα: σε τόνους 

 

 

3.3.3 Πσιήζεηο ησλ Παξαγσγηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.7 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ πσιήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ 

παξαγσγήο chips απφ ην 2002 έσο ην 2007 θαη νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα 

δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 2002-

2006 ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο. Γηα ην 2007 

παξαηίζεληαη ζε νξηζκέλεο εηαηξείεο νη πσιήζεηο, ζχκθσλα κε δήισζε 

εθπξνζψπσλ ηνπο, ελψ γηα θάπνηεο επηρεηξήζεηο ηα ζηνηρεία είλαη κε δηαζέζηκα 

(Μ.Γ.). Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

αζρνινχληαλ κε ηελ παξαγσγή chips ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη έρνπλ πιένλ 

δηαθφςεη ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα.[ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξνπζηαδφκελεο πσιήζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη κφλν ηνλ ηνκέα ησλ chips. 
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Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη εκθαλίδνληαη ζηνηρεία πσιήζεσλ ηεο Vivartia ABEE 

κφλν θαηά ην 2006, δεδνκέλνπ φηη ην έηνο απηφ απνξξφθεζε ηελ Chipita 

International ABEE, ε νπνία παξήγαγε ζλαθ. 

 

Πίλαθαο 3.7 : Πσιήζεηο παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ αικπξψλ ζλαθ (2002 -

2006) 

 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

CHIPITA  
INTERNATIONAL  
Α.Β.&Δ.Δ. 

111.893.647 101.768.477 105.686.000 114.819.000 - - 

VIVARTIA A.B.E.E.  -  -  -  -  466.458.000 Μ.Γ. 

TASTY FOODS  
Α.Β.Γ.Δ. 

94.862.244 89.823.244 98.308.212 100.827.034 109.046.637 Μ.Γ. 

TOTTIS FOODS Α.Δ.  -  -  -  11.118.399 13.953.199 14.700.000 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ  
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ  
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ. 

14.993.835 17.096.345 18.472.879 4.197.882 - - 

ΑΜΔΡΗΚΑΝ ΝΑΚ  
Α.Β.Δ. 

4.762.539 5.917.963 7.909.361 8.768.037 8.672.529 9.244.000 

ΣΑΚΗΡΖ Α.Β.Δ.Δ. 5.935.324 5.740.597 7.139.600 7.679.100 8.582.700 Μ.Γ. 

ΖΦΑΚΖ Α.Δ. 4.313.334 5.459.558 5.581.440 5.689.533 7.377.376 Μ.Γ. 

EL SABOR Α.Β.Δ.Δ. 1.502.431 1.609.257 1.763.595 1.887.150 2.526.326 3.300.000 

FARMA Α.Β.Δ.  290.123 69.033 -  -  - - 

ΤΝΟΛΟ 238.553.477 227.484.474 244.861.087 254.986.135 616.616.767 Μ.Γ. 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ 

ησλ παξνπζηαδφκελσλ εηαηξεηψλ αλήιζε ζηα 616,6 εθ. € ην 2006, ελψ 

νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε δελ είλαη εθηθηή, εθφζνλ ην 

ηειεπηαίν έηνο πξνζηίζεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Vivartia Α.Β.Δ.Δ. (ν νπνίνο ζε 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ αθνξά ηα εμεηαδφκελα πξντφληα). 

 

Σε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο ζε απφιπηα κεγέζε ηελ 

πεξίνδν 2005-2006 εκθάληζε ε Tasty Foods Α.Β.Δ.Δ. (8,2 εθ. €),  θαη ε Tottis 

Foods Α.Δ. (2,8 εθ.. €), ελψ θαηά ηελ πεξίνδν 2006 - 2007 ε κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζε απφιπηα κεγέζε, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζεκεηψζεθε απφ ηελ El Sabor 

Α.Β.Δ.Δ. (774 ρηι. €). Σελ πςειφηεξε πνζνζηηαία αχμεζε πσιήζεσλ ηελ πεξίνδν 

2005-2006 εκθάληζαλ νη εηαηξείεο El Sabor Α.Β.Δ.Δ.  (33,87%), εθάθεο Α.Δ. 

(29,67%) θαζψο θαη ε Tottis Foods Α.Δ. (25,5%).  
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3.3.4 Μεξίδηα Αγνξάο – Ζ πγθέληξσζε ζηνλ Κιάδν 

 

Ζ αγνξά ησλ ηζηπο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, θαζψο 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ICAP, νη δχν κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο (Tasty 

Foods Α.Β.Γ.Δ. θαη Σζαθίξεο Α.Β.Δ.Δ.) εθηηκάηαη φηη ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 

86%-88% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ην 2007. πγθεθξηκέλα, ηελ πξψηε ζέζε 

απέζπαζε ε Tasty Foods Α.Β.Γ.Δ. κε κεξίδην πεξίπνπ 72% - 74% ην 2007, ελψ ε 

Σζαθίξεο Α.Β.Δ.Δ. απέζπαζε κεξίδην 13%-14%. Αθνινπζνχλ ε Vivartia A.B.E.E., 

ε Πξφθηεξ & Γθάκπι Διιάο Δ.Π.Δ. θαη ε Ακέξηθαλ λαθ Α.Β.Δ. 

 

 

3.3.5 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο Εήηεζεο 
 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δήηεζε ησλ αικπξψλ 

snacks είλαη ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλα πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ε 

επάξθεηα ησλ ζεκείσλ πψιεζεο, νη γξήγνξνη ξπζκνί δσήο θαη ε αλάγθε γηα 

πξφρεηξα θαγεηά θαη ζλαθ, ε αχμεζε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ε 

δηαθήκηζε, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ. Παξάιιεια, 

ζχκθσλα κε ηα  απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

Δ..Τ.Δ. (1998/1999), ην πνζνζηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ ζηηο 

ζπλνιηθέο αγνξέο δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ην 

εηζφδεκα, ελψ ε κεγαιχηεξε κέζε κεληαία δαπάλε ζεκεηψζεθε ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο Πξσηεχνπζαο.  

 

Ζ δήηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή 

επνρηθφηεηα. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ην 

Φζηλφπσξν, πνπ αηηηνινγείηαη απφ ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ γηνξηψλ, Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ πςειφηεξε 

θαηαλάισζε πνηψλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ζηε λεζηεία ζηε δεχηεξε. Σν 

θαινθαίξη, παξαηεξείηαη ζρεηηθή κείσζε ζηε δήηεζε ησλ ζλαθ.  

 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξνπο 

ξπζκνχο θαη δηάζεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ εθηφο νηθίαο, 

κεηαβάιιεη ην ρξφλν θαη ηε ζεηξά ησλ γεπκάησλ, επλνψληαο ηελ θαηαλάισζε 
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πξφρεηξνπ θαγεηνχ θαη ζλαθ. Απφ ηελ άιιε, ε ζηξνθή ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ 

ζε πξντφληα κε ιηγφηεξεο ζεξκίδεο θαη ιηπαξά, επηδξά αξλεηηθά ζηε δήηεζε ησλ 

αικπξψλ ζλαθ. Σν πξφηππν πγηεηλήο δηαηηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνβάιιεηαη απφ 

φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, γεγνλφο πνπ σζεί ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο 

snack ζηε δαπάλε αξθεηά κεγάισλ δηαθεκηζηηθψλ θνλδπιίσλ, κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηνπο, πξνβάιινληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, ζηε γεχζε, ην ζρήκα, ηελ πνηφηεηα, ηελ πξαθηηθή ζπζθεπαζία. 

 
Δπηπξφζζεηα, ε δήηεζε ησλ ηζηπο είλαη αλειαζηηθή σο πξνο ηελ ηηκή. Οη 

απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδνληαη απφ δηαηξνθηθνχο παξάγνληεο θαη 

ζθάλδαια αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη φρη ηφζν απφ ηελ ηηκή 

ηνπο.  

 
 Σέινο, έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηε δήηεζε ησλ snacks 

είλαη ε επάξθεηα ησλ ζεκείσλ πψιεζεο. Σα παξαπάλσ πξντφληα είλαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιή ζηα παηδηά θαη ζηνπο λεαξήο ειηθίαο θαηαλαισηέο. Παξφιν πνπ ε 

δηάζεζε ησλ ηζηπο έρεη απαγνξεπηεί  απφ ηα θπιηθεία δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ απφ ην ππνπξγείν πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία ηξνθίκσλ ζε πεξίπηεξα, 

θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ θ.α., πιεζίνλ ησλ ζρνιείσλ.  

 

ηνλ Πίλαθα 3.8 παξνπζηάδεηαη ν πιεζπζκφο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 10 – 14 

θαη 15 – 19, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, 

θαζψο θαη ε πξφβιεςε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νκάδσλ απηψλ απφ ην 2005 έσο ην 

2020.   

 

Πίλαθαο 3.8: Πιεζπζκφο ειηθηαθψλ νκάδσλ 10-14 θαη 15-19 (2001 - 2020) 

 

ΖΛΗΚΗΑΚΖ 
 ΟΜΑΓΑ 

2001 2005 2010 2015 2020 

10-14 587.802 529.600 519.100 525.700 515.000 

15-19 728.918 582.800 538.000 524.100 530.400 

ΤΝΟΛΟ 1.316.720 1.112.400 1.057.100 1.049.800 1.045.400 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε κεηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πιεζπζκνχ 10-19 θαηά ηελ εηθνζαεηία 2001- 2020 πξνβιέπεηαη λα είλαη 20,6%, 

έρνληαο θζίλνπζα πνξεία. 

 

 

3.4 Δμσηεξηθό Δκπόξην Αικπξώλ λαθ 

 

3.4.1 Δηζαγσγέο Αικπξώλ λαθ 

 

Ζ πνξεία ησλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ ζλαθ απφ παηάηα ήηαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο αλνδηθή θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2002 – 2006. Αλαιπηηθφηεξα, ην 2006 

παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 18,8% θαη, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 

ΔΤΔ, νη εηζαγσγέο δηακνξθψζεθαλ ζε 2.620 ηφλνπο, έλαληη 2.205 ηφλσλ ην 2005. 

ηνλ πίλαθα 3.9 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ εηζαγσγψλ 

ζλαθ απφ παηάηα αλά ρψξα πξνέιεπζεο θαηά ην δηάζηεκα 2004 – 2006.  

 

Πίλαθαο 3.9: Κπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο εηζαγφκελσλ ζλαθ απφ παηάηα 

(2004-2006) 

ΥΧΡΑ 

2004 2005 2006 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ 

Γεξκαλία 1.177 3.009 1.199 3.195 1.092 3.236 

Κύπξνο - - 181 566 585 314 

Ηζπαλία 353 774 440 934 291 586 

Βέιγην 63 36 110 92 226 267 

Γαιιία 56 62 203 186 215 156 

Οιιαλδία - - - - 31 30 

Απζηξία - - - - 23 30 

Μεγάιε Βξεηαλία 19 175 22 230 23 265 

Ηηαιία 23 24 - - 3 7 

Λνηπέο Υώξεο Δ.Δ. 22 66 10 28 4 11 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΧΝ Δ.Δ. 1.713 4.146 2.165 5.231 2.493 4.902 

εξβία - - 20 36 95 168 

Σνπξθία 5 18 16 64 14 63 

Μεμηθό - - - - 13 42 

Λνηπέο Σξίηεο Υώξεο  - - 4 13 5 14 

ΤΝΟΛΟ ΣΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 5 18 40 113 127 287 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.718 4.164 2.205 5.344 2.620 5.189 

Ποσότητα: σε τόνους, Αξία: σε χιλ. € 
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Σα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΤΔ, απφ ηελ 

νπνία θαη ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζσξηλά, δειαδή ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο απηψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, ην 94,5% ηεο 

αμίαο ησλ εηζαγφκελσλ ζλαθ απφ παηάηα πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κε ηε Γεξκαλία, δηαηεξψληαο πνζνζηφ 62,4% ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ, 

λα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε. Αμηφινγεο πνζφηεηεο εηζήρζεζαλ επίζεο απφ ηελ 

Κχπξν θαη ηελ Ηζπαλία. 

 

 

3.4.2 Δμαγσγέο Αικπξώλ λαθ 

 

Οη εμαγσγέο ζλαθ απφ παηάηα παξνπζίαζαλ δηαρξνληθή αχμεζε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2002-2006, ελψ ε κεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξείηαη ηα δχν ηειεπηαία έηε, 

κε πνζνζηφ 13,4% θαη 21,6% αληίζηνηρα. Ζ εμέιημε ησλ εμαγσγψλ ζλαθ απφ 

παηάηα, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2002 – 2006, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά 

ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.10, ελψ νη ρψξεο απνξξφθεζεο 

ησλ εμαγσγψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.11 πνπ αθνινπζεί.     

 

Πίλαθαο 3.10: Δμέιημε εμαγσγψλ ζλαθ απφ παηάηα (2002-2006) 

 

ΔΣΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ 

2002 905 2.373 

2003 1.130 3.045 

2004 1.516 4.388 

2005 1.713 4.977 

2006 2.028 6.052 

Ποσότητα: σε τόνους, Αξία: σε χιλ. € 
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Πίλαθαο 3.11: Κπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ ζλαθ απφ παηάηα (2004-2006) 

 

ΥΧΡΑ 

2004 2005 2006 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ 

Κύπξνο 7 42 77 329 37 153 

Οιιαλδία -  - - 10 4 

Γεξκαλία 1 2 12 6 1 2 

Λνηπέο Υώξεο  Δ.Δ. 10 12 2 6 0 2 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΧΝ Δ.Δ. 18 56 91 341 48 161 

Αιβαλία 630 1.813 690 1.975 750 2.145 

Βνπιγαξία 541 1.683 595 1.720 739 2.233 

Π.Γ.Γ.Μ - - 94 289 129 339 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε - - 88 264 122 367 

Κξναηία - - - - 110 481 

Λνηπέο Σξίηεο Υώξεο  327 836 155 388 130 326 

ΤΝΟΛΟ ΣΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 1.498 4.332 1.622 4.636 1.980 5.891 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.516 4.388 1.713 4.977 2.028 6.052 

Ποσότητα: σε τόνους, Αξία: σε χιλ. € 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ 

εμαγσγψλ απνξξνθήζεθε απφ ηελ Αιβαλία θαη ηε Βνπιγαξία, νη νπνίεο θάιπςαλ 

ην 37% θαη ην 36% αληίζηνηρα ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ην 2006, ελψ ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ εμαγσγψλ θαηεπζχλζεθε πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο. 

 

 

3.5 Αλάιπζε ηνπ Αληαγσληζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 

ηνλ θιάδν ησλ αικπξψλ snacks, θπξηαξρνχλ ιίγεο επηρεηξήζεηο κεγάινπ 

κεγέζνπο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ νξγαλσκέλα δίθηπα δηαλνκήο. Ζ είζνδνο κίαο 

επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν είλαη αξθεηά δχζθνιε, θαζψο ην θφζηνο ηεο 

αξρηθήο επέλδπζεο, φρη κφλν ζηε γξακκή παξαγσγήο αιιά θαη γηα ην ιαλζάξηζκα 

ησλ πξντφλησλ, είλαη αξθεηά πςειφ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα brands, ηα 

νπνία είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ. 

 

Ο αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, θαζψο ε 

αγνξά είλαη ψξηκε θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ αικπξψλ ζλαθ δελ έρεη κεγάιεο 

απμήζεηο φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα, κε απνηέιεζκα νη εηαηξείεο λα πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ή λα απμήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο κε θάζε ηξφπν. Σα ηειεπηαία ρξφληα 
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έρνπλ απμεζεί ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηα νπνία έρνπλ 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή ζε ζρέζε κε ηα «επψλπκα» πξντφληα, γεγνλφο πνπ 

εληείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ. Οη   επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ 

αξθεηά πςειέο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο, επηδηψθνληαο ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο γηα ηα πξντφληα 

ηνπο. Ζ ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε κφλν γηα παηαηάθηα αλήιζε ζε 3,4 εθ. € ην 

2007.  

 

 

3.5.1 Παξνπζίαζε Παξαγσγηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Αικπξώλ λαθ 
 

Οη θπξηφηεξεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο 

αικπξψλ snack ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 El Sabor A.B.E.E. 

Ηδξχζεθε ην 1998, πξνεξρφκελε απφ κεηαηξνπή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 

Μάκεο Αρ. Κσλζηαληίλνο, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1994. Παξάγεη κνξθνπνηεκέλα 

ζλαθ απφ θαιακπφθη, νη πσιήζεηο ησλ νπνίσλ θάιπςαλ ην 40-50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο πξνο ηε 

Γεξκαλία, ηε Γαλία, ηε νπεδία, ηελ Ηαπσλία, ηε Μάιηα θαη ηελ Κχπξν. Ζ εηαηξεία 

πξφθεηηαη άκεζα λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

γηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

 

Ζ έδξα θαη ην εξγνζηάζηφ ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαη ζηε Μεηακφξθσζε, ζην 

λνκφ Αηηηθήο. Απαζρνιεί ζπλνιηθά 23 άηνκα, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ην 2007 

αλήιζε ζηα 3.300.000€. Σν εκπνξηθφ ζήκα ηεο επηρείξεζεο είλαη El Sabor.  

 

 Elbisco  A.B.E.E. 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2001 θαηφπηλ εηζθνξάο θιάδνπ ηεο εηαηξείαο Elbisco 

ΑΔ πκκεηνρψλ. ηηο 24/12/2001 ε επσλπκία ηεο άιιαμε απφ Elite Δκπνξηθή 

Γηαλνκψλ ηξνθίκσλ ΑΔ ζηε ζεκεξηλή. ηηο 7/10/2005 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο 

Διιεληθή Δηαηξεία Μπηζθφησλ ΑΒΔ, Elite Αξηνβηνκεραλία ΑΔ θαη Βνζηλάθεο Ν 

ΑΒΔΔ. Παξάγεη θξπγαληέο, ςσκί γηα ηνζη, αξηίδηα, παμηκάδηα ζνπεδηθνχ ηχπνπ, 

ςσκί γεξκαληθνχ ηχπνπ, θξηηζίληα, κπηζθφηα, ζλαθ θ.ά. Ζ δηαθίλεζε ησλ 
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πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ κε 

αληηπξνζψπνπο ζε φιε ηελ Διιάδα. Έρεη απνθηήζεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 

9001/2000. Δπίζεο εθαξκφδεη ην ζχζηεκα HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points – Αλάιπζε Κηλδχλσλ Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ), κε ην νπνίν 

δηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθά ε παξαγσγή πγηεηλψλ θαη αζθαιψλ πξντφλησλ. 

 

Ζ εηαηξεία απαζρνιεί 768 άηνκα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2006, ελψ ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ήηαλ 88.853.000€. Ζ έδξα ηεο 

βξίζθεηαη ζην Πηθέξκη Αηηηθήο, ελψ δηαηεξεί εξγνζηάζηα ζηελ Πάηξα θαη ηε 

Υαιθίδα. 

 

 Tasty Foods A.B.Γ.Δ. 

Ζ Tasty Foods ηδξχζεθε ην 1973 ζηελ Αζήλα σο βηνκεραληθή εηαηξία γεληθψλ 

ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία Tasty Foods Δκ. Μηηδάιεο ΑΒΓΔ Σξνθψλ & Πξψησλ 

Τιψλ θαη απφ ην 1987 αλήθεη ζην Όκηιν Frito-Lay International (κέινο ηεο 

PepsiCo), ελψ ην ίδην έηνο ε επσλπκία ηεο κεηαηξάπεθε ζηε ζεκεξηλή. ήκεξα, 

είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία αικπξψλ snacks ζηελ Διιάδα κε 825 εξγαδφκελνπο, 

ελψ δηαζέηεη αξθεηά εκπνξηθά ζήκαηα φπσο ηα Lay΄s, Ruffles, Cheetos, Doritos, 

Foudounia, Drakoulinia, Pitsinia, Poppers θ.α. Ζ Tasty Foods έρεη ηελ Γηνηθεηηθή 

επζχλε θαη γηα ηελ Corina Snacks ζηελ Κχπξν, πνπ πξφζθαηα απνθηήζεθε 

εμνινθιήξνπ απφ ηελ PepsiCo, ελψ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πνξεία ηεο Star Foods 

ζηε Ρνπκαλία θαη ελ γέλεη γηα ηελ αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Σα 

αικπξά ζλαθ θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

 

Ζ έδξα θαη ην εξγνζηάζηφ ηεο βξίζθνληαη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο, ελψ ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο ην 2006 αλήιζε ζηα 109.046.637€. Ζ εηαηξεία, εθηφο απφ ηελ 

παξαγσγή, εηζαγσγή θαη ην ρνλδξηθφ εκπφξην ησλ snack, δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

ζηνλ θιάδν ησλ δεκεηξηαθψλ, ησλ δαραξσδψλ θαη ησλ θαξηψλ ηειεθσλίαο. 

 

 Tottis Foods A.E. 

Ζ επηρείξεζε ηδξχζεθε ην 1991 κε έδξα ηελ Παιιήλε Αηηηθήο θαη επσλπκία 

Bingo Line Α.Δ.Δ.. Σν 2005 ε ηηηινχρνο απνξξφθεζε ηνλ θιάδν παξαγσγήο ζλαθ, 

θξνπαζάλ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο ηεο εηαηξείαο Αγξνηηθή Βηνκεραληθή 

Μαθεδνλίαο Α.Δ., ελψ παξάιιεια ε επσλπκία ηεο κεηαηξάπεθε ζηε ζεκεξηλή. Ζ 
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Tottis Foods A.E. βξηζθφηαλ ζε αδξάλεηα απφ ηηο αξρέο ηνπ 1999 θαη 

επαλαδξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο 11/11/2005. Ηζηνξηθά ζεκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία 

Αγξνηηθή Βηνκεραλία Μαθεδνλίαο Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1984. 

 

Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζηε Φιψξηλα, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην εξγνζηάζηφ ηεο θαη 

απαζρνιεί 210 ππαιιήινπο. Σν 2007, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο αλήιζε ζηα 

14.700.000€. 

 

 Vivartia Α.Β.Δ.Δ. 

Ζ επηρείξεζε ηδξχζεθε ην 1968, κε ηελ επσλπκία Γέιηα Πξφηππνο 

Βηνκεραλία Γάιαθηνο Αξ. Γαζθαιφπνπινο Α.Δ. Σν 1982 ε επσλπκία ηεο ηηηινχρνπ 

ηξνπνπνηήζεθε ζε Γέιηα Πξφηππνο Βηνκεραλία Γάιαθηνο Α.Δ. Σν 1999 ε 

επσλπκία ηεο εηαηξείαο άιιαμε ζε Γέιηα πκκεηνρψλ Α.Δ.. Σν 2000 ε εηαηξεία 

εηζέθεξε ηνλ θιάδν παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, γηανπξηηνχ θαη 

θπζηθψλ ρπκψλ ζηελ εηαηξεία Γέιηα Πξφηππνο Βηνκεραλία Γάιαθηνο Α.Δ. (πξψελ 

Αηγίο Α.Δ.) θαζψο επίζεο θαη ηνλ θιάδν παξαγσγήο παγσηνχ ζηελ εηαηξεία Γέιηα 

Βηνκεραλία Παγσηνχ Α.Δ. (πξψλ Αξκφο Α.Δ.). Σν 2006, ε ηηηινχρνο απνξξφθεζε 

ηηο εηαηξείεο Goody’s Α.Δ., Γεληθή Σξνθίκσλ Α.Δ., Γέιηα Πξφηππνο Βηνκεραλία 

Γάιαθηνο Α.Δ. θαη Chipita International Α.Β.Δ.Δ., ελψ παξάιιεια άιιαμε ηελ 

επσλπκία ηεο απφ Γέιηα πκκεηνρψλ Α.Δ. ζηε ζεκεξηλή. Ηζηνξηθά ζεκεηψλεηαη φηη 

ε εηαηξεία Chipita International Α.Β.Δ.Δ. είρε ηδξπζεί ην 1973, κε δξαζηεξηφηεηα 

αξρηθά ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία αικπξψλ ζλαθ απφ θαιακπφθη. Σν 1991 

μεθίλεζε ηελ παξαγσγή ηππνπνηεκέλνπ θξνπαζάλ, ζεκαηνδνηψληαο ην μεθίλεκα 

κηαο λέαο αγνξάο ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο. Ζ Vivartia δηαζέηεη 

νξγαλσκέλν δίθηπν πσιήζεσλ, απνηεινχκελν απφ πσιεηέο θαη ηνπηθνχο 

αληηπξνζψπνπο, πξνσζψληαο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ηα πξντφληα ηεο, ζην 

θαλάιη ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ ιηαλεκπνξίνπ. 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ICAP Databank, ην πξνζσπηθφ ηεο Vivartia 

αλέρεηαη ζε 2.940 εξγαδνκέλνπο, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ζηα 466.458.000€ 

(δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ 2006). 
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 Ακέξηθαλ λαθ Α.Β.Δ. 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1994 θαη μεθίλεζε πιήξεηο δξαζηεξηφηεηεο ην 1999. 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή κνξθνπνηεκέλσλ ζλαθ θαη ηζηπο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο παξαγσγήο ηεο δηαλέκεηαη ζε κηθξά ζεκεία πψιεζεο θαη ζην θαλάιη 

HO.RE.CA., ελψ πξαγκαηνπνηεί θαη εμαγσγέο ζηα Βαιθάληα. Σα εκπνξηθά ζήκαηα 

ηεο είλαη ηα Jumbo, Popo-Tops θ.α. Σν εξγνζηάζην θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο 

βξίζθνληαη ζηε Θεζζαινλίθε, απαζρνιεί πεξίπνπ 100 εξγαδνκέλνπο, ελψ ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο ην 2007 αλήιζε ζηα 9.244.000€. 

 

 Βαληαξάθεο, η., &ΗΑ Ο.Δ. “IRIS” 

Ζ παξνχζα επηρείξεζε ηδξχζεθε ην 1988, ζπλερίδνληαο ηηο εξγαζίεο ηεο 

επηρείξεζεο Βαληαξάθεο ηαχξνο, ηδξπζείζαο ην 1967. Δδξεχεη ζην Πεξηζηέξη 

Αηηηθήο, θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ζλαθ (ηζίπο, πνπ θνξλ θαη 

γαξηδάθηα), αιιά θαη ζην εκπφξην μεξψλ θαξπψλ θαη ραξηηθψλ. Απαζρνιεί 

πεξίπνπ 20 εξγαδνκέλνπο, ελψ ην εκπνξηθφ ηεο ζήκα είλαη Iris. 

 

 εθάθεο Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία εθάθεο Α.Δ. Ηδξχζεθε ην 1979, πξνεξρφκελε απφ κεηαηξνπή ηεο 

Δκκαλνπήι εθάθεο & ΗΑ ΟΔ, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1952 σο ζπλέρεηα ηεο 

Δκκαλνπήι εθάθεο, ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1945. Tα ηζηπο θαιχπηνπλ κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. Δηζάγεη πξψηεο χιεο απφ ηελ 

Ηζπαλία. Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο θπξίσο ζε ζνχπεξ κάξθεη ζηελ ηνπηθή αγνξά 

ηεο Κξήηεο θαη ε πξνψζεζε γίλεηαη κέζσ ησλ πσιεηψλ ηεο. ηελ εηαηξεία 

εξγάδνληαη πεξίπνπ 38 άηνκα, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ην 2006 αλήιζε ζηα 

7.377.376€. 

 

 

 Σζαθίξεο Α.Β.Δ.Δ. 

`Ηδξχζεθε ην 1996, πξνεξρφκελε απφ κεηαηξνπή ηεο Σζαθίξεο Γ. & ΗΑ ΟΔ, 

ε νπνία ηδξχζεθε ην 1964 γηα λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 

Σζαθίξεο Γεψξγηνο, πνπ πξνυπήξρε απφ ην 1954. Ζ εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο 

Coca Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ. απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004. Σν 

Μάην ηεο ίδηαο ρξνληάο μεθηλάεη ε ζπλεξγαζία ηεο Σζαθίξεο ΑΒΔΔ κε ηελ  ΔΛΥΤΜ 

ΑΒΔΔ φζνλ αθνξά  ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο πξψηεο. Σν 
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ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αληηζηνηρεί 

ζηα ηζηπο, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζηα κνξθνπνηεκέλα ζλαθ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ην 2006 αλέξρεηαη ζηνπο 77 εξγαδφκελνπο, 

ελψ ην ίδην έηνο ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο μεπεξλάεη ηα 8,5 εθ. €. Σα εκπνξηθά 

ζήκαηα ηεο εηαηξείαο είλαη Tsakiris Chips θαη Tsak’s, ελψ ην εξγνζηάζην ηεο 

βξίζθεηαη ζηελ Αηαιάληε. Ζ κνλάδα παξαγσγήο είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ISO 9001:2000, ISO 22000:2005 (HACCP), OHSAS 

18001:1999 θαη ISO 14001:2004 απφ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο Lloyd’s. 

 

3.5.2 Παξνπζίαζε Δηζαγσγηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Αικπξώλ λαθ  
 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο εθ ησλ θπξηφηεξσλ 

εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ αικπξψλ ζλαθ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο 

θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ελψ ε αικπξψλ ζλαθ ζπλεηζθέξεη κε κηθξφ 

πνζνζηφ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. ηελ 

παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί δελ πεξηιακβάλεηαη ε Tasty Foods ΑΒΓΔ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηεί πεξηνξηζκέλεο εηζαγσγέο ζλαθ, αιιά ε παξαγσγηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πην ζεκαληηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

 Αιάλθα  Food Services Δ.Π.Δ. 

Ζ επηρείξεζε ηδξχζεθε ην 1977 κε αξρηθή επσλπκία Αληηπξνζσπείαη, 

Δηζαγσγαί, Δκπνξία Μεηαιινπξγηθψλ Πξντφλησλ Δ.Π.Δ. θαη ην 1980 ε επσλπκία 

άιιαμε ζε Αιάλθα Δ.Π.Δ., ελψ ην 2000 ε επσλπκία ηεο άιιαμε ζηε ζεκεξηλή. 

Αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή ηζηπο απφ θαιακπφθη θαη παηάηα, απφ ην Βέιγην. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζην θαλάιη HO.RE.CA. Σν εκπνξηθφ ζήκα πνπ εηζάγεη 

είλαη ην Tortilla Chips, ελψ εδξεχεη ζηελ Παιιήλε Αηηηθήο. 
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 Αηιάληα Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζηελ Κέξθπξα απφ ην 1988. Δηζάγεη εκθηαισκέλν λεξφ 

απφ ηελ Ηηαιία κε ηα εκπνξηθά ζήκαηα San Benedetto θαη Cuizza θαη ηα δηαζέηεη 

ζηελ Κέξθπξα. Δπηπξφζζεηα, αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία πνηψλ. 

 

 Βειηβαζάθεο «Πεγή» Α.Δ. 

Ηδξχζεθε ην 1980, πξνεξρφκελε απφ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο Αηιάληα ΔΠΔ, 

ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1965. Δηζάγεη κεγάιε γθάκα πξντφλησλ απφ επξσπατθέο 

ρψξεο, ελψ απφ ηε Γεξκαλία εηζάγεη ηα ηζηπο Lorenz. Ζ εηαηξεία πξφθεηηαη λα 

πινπνηήζεη ζην άκεζν κέιινλ επέλδπζε γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ην 2007 αλήιζε ζηα 45.000.000€, ελψ ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί είλαη πεξίπνπ 170 άηνκα. 

 

 Πήγαζνο Κξεηηθέο Γηαλνκέο Α.Δ.  

Ζ Πήγαζνο Κξεηηθέο Γηαλνκέο Α.Δ. εδξεχεη απφ ην 2005 ζην Ζξάθιεην 

Κξήηεο. Ηδξχζεθε ην 2004 θαη απφ ηφηε εηζάγεη ηζηπο απφ ηε Γεξκαλία κε ην 

εκπνξηθφ ζήκα Inter. Απαζρνιεί 8 άηνκα, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ην 2006 

ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξνο απφ 1 εθ. €.  

 

 Πξόθηεξ & Γθακπι Διιάο Δ.Π.Δ 

Ζ επηρείξεζε ηδξχζεθε ην 2000, πξνεξρφκελε απφ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο 

Πξφθηεξ & Γθάκπι AB&ΔΔ, ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1960. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία 

αζρνιείηαη κε αληηπξνζσπείεο, εηζαγσγέο θαη εκπφξην απνξξππαληηθψλ, εηδψλ 

αηνκηθήο πγηεηλήο, παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαιιπληηθψλ, ζαπνπληψλ, 

ραξηηθψλ tissue θαη ηζηπο κε ην εκπνξηθφ ζήκα Pringles. Σα Pringles εηζάγνληαη 

απφ ην Βέιγην, ελψ θαιχπηνπλ κηθξφ κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, ν νπνίνο 

απφ 01/07/2006 - 30/06/2007 αλήιζε ζηα 424.206.122€. Σν πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηελ ICAP Databank, είλαη πεξίπνπ 270 άηνκα. 
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3.6 Αλάιπζε ηνπ Δμσηεξηθνύ Δπηρεηξεκαηηθνύ  

Πεξηβάιινληνο 

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ίδξπζε κίαο παξαγσγηθήο κνλάδαο έρεη ε αλάιπζε 

ηνπ εμσεπηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε 

ππφ ίδξπζε κνλάδα. Σν καθξν-πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην κεξίδην ηεο ππφ κειέηε επελδπηηθήο πξνζπάζεηαο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

εζηηάδνληαο ζηνπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο 

παξάγνληεο (Political, Economical, Social, Technological Analysis).   

 

 

3.6.1 Πνιηηηθνί Παξάγνληεο 
 

Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο αιιά θαη νη επηκέξνπο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ησλ snaks θαη ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή θάζε 

εηαηξείαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν απηφ. Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή, ην 

εξγαηηθφ δίθαην, νη πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο, νη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί θαη ε 

πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηελ ίδξπζε κηαο 

επηρείξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 

 

Ζ ππφ ίδξπζε επηρείξεζε ζα πιεξψλεη θαλνληθά ηε θνξνινγία ηεο ζην 

ειιεληθφ θξάηνο. Σν νηθνλνκηθφ ηεο ηκήκα ζα βεβαηψλεη ηε θνξνινγηθή ηεο 

ππνρξέσζε, ε νπνία κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ηε κεληαία θαηαβνιή ηνπ Φ.Π.Α.,  

ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην 11% ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ ην 2010, αιιά πξνβιέπεηαη 

λα απμεζεί ζην 13% απφ ην 2011. Δπηπιένλ, ζα πιεξψλεηαη θαλνληθά ν θφξνο 

κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ζηελ εθνξία, ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη νηηδήπνηε άιιν 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία.  

 

 Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εκπίπηεη ζε θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί ηξνθίκσλ, δεκφζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ζην εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ηνλ Δληαίν 

Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.). Ζ θνηλνηηθή λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ηεο 
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δηαηξνθήο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο: ζην άξζξν 37, κε ηίηιν «Γεσξγία», ζην άξζξν 152 πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε «Γεκφζηα Τγεία», ζην άξζξν 95, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηέινο, ζην άξζξν 153, κε ηίηιν «Πξνζηαζία ησλ 

Καηαλαισηψλ». Αθφκα, κε ηνλ θαλνληζκφ 178/2002 θαζνξίδνληαη γεληθέο αξρέο θαη 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο ζε ζέκαηα 

αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ. Δθηφο ησλ άιισλ, ν θαλνληζκφο 852/2004 γηα ηελ 

πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, φξηζε ην χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ 

εκείσλ Διέγρνπ (Hazard Analysis of Critical Control Points-HACCP) σο 

απαξαίηεην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. Απφ ην εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ ε Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/8577/1983 (ΦΔΚ-526 Β') θαη ην Άξζξν 11 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (έθδνζε 2009). Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηνλ 

πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη ζηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 

θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ελψ ην Άξζξν 11 αθνξά ζηελ επηζήκαλζε, 

παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξννξίδνληαη λα δηαηεζνχλ σο 

έρνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

 

Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 3010/2002, θαζψο θαη απφ ηηο ΚΤΑ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί θαη κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λφκν. Ζ 

ππφ ίδξπζε επηρείξεζε, ππάγεηαη ζηελ έλαηε νκάδα (Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο) 

θαη ζηελ θαηεγνξία Β4 (Δπεμεξγαζία θαη πληήξεζε παηαηψλ, 10 – 50 tn / εκέξα), 

νπφηε απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε απηήο απφ ηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο. [6] 

 

 

3.6.2 Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο 
 

Ζ αλάιπζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ είλαη απαξαίηεηα βήκαηα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κίαο κεγάιεο επέλδπζεο. Σέηνηα ζηνηρεία πξνο αλάιπζε είλαη ην αθαζάξηζην 

εζληθφ πξντφλ, ηα επηηφθηα, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ, ην επίπεδν αλεξγίαο θ.α.  
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ηελ εμακεληαία ηνπ έθζεζε γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ν Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα 

αξλεηηθή αλάπηπμε -3,9% ην 2010 θαη -2,7% γηα ην 2011, κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

λα επαλέξρεηαη ζε αλάπηπμε κφιηο 0,5% ην 2012.  Δπίζεο, ε πξφβιεςε γηα 

αλεξγία αλέξρεηαη ζην 14,5% ην 2011 θαη ζην 15,2% ην 2012. Δπηπιένλ, ν 

πιεζσξηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο κε πνζνζηφ 5,2% 

ην επηέκβξε ηνπ 2010.  χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, ην αθαζάξηζην εζληθφ 

πξντφλ (ΑΔΠ) ηε δεθαεηία 2000 – 2009 παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε κε εμαίξεζε ην 

2009, πνπ παξαηεξείηαη χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,12% ζε ζρέζε κε ην 2008, ελψ ν 

θπξηφηεξνο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο είλαη νη επελδχζεηο. 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, δελ είλαη επνίσλεο, ελψ ε 

ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν δελ επλνείηαη. Παξφια 

απηά, αλακέλεηαη λα ππάξμεη ζηαδηαθή αλάθακςε απφ ην 2012. 

 

3.6.3 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

 

Κάζε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ αικπξψλ ζλαθ  πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηεο παξάγνληεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

θαη επνκέλσο ηελ ίδηα ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νθείινπλ λα εμεηαζηνχλ είλαη ε θξνληίδα ηεο 

πγείαο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ε θαηαλνκή ειηθηψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ε έκθαζε 

ζηελ αζθάιεηα, ε ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ νηθνλνκία, ε ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ 

εξγαζία  θηι.  

 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο,  ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη 

δηάζεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ εθηφο νηθίαο, ελψ παξάιιεια 

ππάξρεη ζηξνθή ζε έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο. Οη γξήγνξνη ξπζκνί ηεο 

δσήο επλννχλ ηελ θαηαλάισζε πξφρεηξνπ θαγεηνχ θαη ζλαθ, ελψ ηα πξφηππα πνπ 

πξνβάιινληαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αγνξά 

ησλ αικπξψλ ζλαθ, ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη πεξηέρνπλ αξθεηέο ζεξκίδεο θαη 

ιηπαξά.  Δπηπιένλ, ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε αχμεζε 
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ησλ κνλνκειψλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ κεηψζεη δξαζηηθά ην ρξφλν γηα παξαζθεπή 

θαγεηνχ. 

 

Σα ηζηπο είλαη επηζπκεηά θπξίσο απφ λεαξέο ειηθηαθέο νκάδεο. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ε κεηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ 10-19 

θαηά ηελ εηθνζαεηία 2001 - 2020 πξνβιέπεηαη λα είλαη 20,6%, έρνληαο θζίλνπζα 

πνξεία , γεγνλφο πνπ δελ επλνεί ηε κειινληηθή θαηαλάισζε ησλ ηζηπο. Όκσο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο θνηλσλίαο, θπξίσο νη κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο 

απνκαθξχλνληαη απφ ην παξαδνζηαθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν ηεο «κεζνγεηαθήο 

δίαηηαο» πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο θξέζθα πξντφληα θαη εκπινπηίδνπλ ην 

δηαηηνιφγηφ ηνπο κε «ζχγρξνλα»κεηαπνηεκέλα πξντφληα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα 

αικπξά ζλαθ.  

 

Ζ παξνχζα νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιάδα, επλνεί ηελ 

αγνξά ησλ ζλαθ, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά θηελά πξντφληα, ελψ παξάιιεια είλαη 

ρνξηαζηηθά, ιφγσ ησλ ζεξκίδσλ πνπ πεξηέρνπλ. Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ έρεη κηα 

ηάζε απνηακίεπζεο, ε νπνία επεθηείλεηαη θαη ζηε δηάζεζε ρξεκάησλ γηα αθξηβά 

ηξφθηκα. 

 

 

3.6.4 Σερλνινγηθνί Παξάγνληεο 
 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη νη ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη ηα ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη πνπ επεξεάδνπλ ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο 

ηζηπο. Οη κεγάιεο βηνκεραλίεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε πςειέο επελδχζεηο 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Πιεξνχλ κε επάξθεηα ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ 

απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ ηππνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο. Έηζη, ηα πξντφληα ηνπο 

είλαη αμηφπηζηα θαη έρνπλ ζηαζεξή, πςειή πνηφηεηα. Δπηπιένλ, ππάξρεη πςειφ 

επίπεδν απηνκαηηζκνχ ζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία, κε απνηέιεζκα ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ηε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα.  
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3.7  ηξαηεγηθή θαη  ηόρνη ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

 

Πξηλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρεδίνπ Μάξθεηηλγθ, είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη νη ζηφρνη ηεο επέλδπζεο. Ζ εηαηξηθή 

ζηξαηεγηθή κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ηα αθφινπζα ηέζζεξα ζηνηρεία: 

 

 ηνρεπφκελε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 Μεξίδην ηεο αγνξάο 

 ρέζε πξντφληνο – αγνξάο θαη 

 Αληαγσληζκφο θαη αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, αλαπηχζζνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, κε 

ζηφρν λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ηεο ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο ζηελ αγνξά ησλ ζλαθ. 

 

 

3.7.1 ηνρεπόκελε Γεσγξαθηθή Πεξηνρή 
 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ επηιέγεηαη σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή/αγνξά είλαη ην 

επηιεγκέλν ηκήκα (νκάδα αικπξψλ ζλαθ) πνπ έρεη λα θάλεη κε νιφθιεξε ηελ 

ειιεληθή αγνξά. Αλαιπηηθφηεξα, ε Yammie Chips Ο.Δ. ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε 

φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ελψ ζα παξάγεη κφλν θιαζζηθά παηαηάθηα ζε ηέζζεξηο 

γεχζεηο: αιάηη, ξίγαλε, κπάξκπεθηνπ θαη θέηζαπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

Σν θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο είλαη πνιχ πςειφ, ελψ ε 

δπλακηθφηεηά ηνπο είλαη κεγάιε (νχησο ή άιισο νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο δε 

δηαζέηνπλ κεραλήκαηα παξαγσγήο ζλαθ κε κηθξή δπλακηθφηεηα), γεγνλφο πνπ 

έκκεζα επηβάιεη θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηελ παξαγσγή πνζφηεηαο ηέηνηαο, ψζηε 

λα θαιχπηεη φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Δπηπιένλ, ε επηινγή παξαγσγήο κφλν κηαο 

κηθξήο νκάδαο ζλαθ, ζπλίζηαηαη ζην φηη νη απαηηήζεηο ζε κεραλήκαηα παξαγσγήο 

δε ζα είλαη ηφζν απμεκέλεο, φζεο ζα ήηαλ αλ παξάγνληαλ θαη άιινη ηχπνη chips 

(wavy, premium θα.) 

 

3.7.2 Μεξίδην Αγνξάο 
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Ζ Yammie Chips Ο.Δ. ζθνπεχεη λα απνζπάζεη πεξίπνπ ην 7% ηεο ζπλνιηθήο 

αγνξάο ησλ ηζηπο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε είλαη ε ππεξνρή ζην θφζηνο, 

ζηνρεχνληαο ζε ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ζηελ αγνξά. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηε 

ζρεηηθά πςειή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, αιιά θαη κε ηα θαηλνηφκα θαη 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο πνπ ζα επηιερζνχλ. Παξάιιεια, ζα 

ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

βάξδηαο θαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ψζηε ν πξφηππνο ρξφλνο 

εξγαζίαο λα κελ έρεη κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηνλ αλακελφκελν. Σέινο, ζα ππάξμεη 

εηδηθή ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία ΔΛΓΔΚΑ, ε νπνία ζα θξνληίζεη γηα ηε δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. 

 

 

3.7.3 ρέζε Πξντόληνο - Αγνξάο 

 

Σα chips θπθινθνξνχλ ζηε ειιεληθή αγνξά πάλσ απφ πελήληα ρξφληα. 

Γεδνκέλνπ φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ αγνξάδεη ζλαθ είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα ηζηπο 

πνπ πσινχληαη ήδε ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε ζηξαηεγηθή πνπ  ζα αθνινπζήζεη ε 

εηαηξεία ζα είλαη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφληνο, εληαηηθνπνηψληαο ηηο 

εκπνξηθέο ηηο πξνζπάζεηεο. Ζ ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ λένπ πξντφληνο ζα 

εθαξκνζηεί εθφζνλ ε αγνξά είλαη παιηά θαη ην πξντφλ θαηλνχξην. [3] 

 

 Γηα λα θαηαθέξεη ε εηαηξεία λα επηβηψζεη θαη λα αληαπεμέιζεη έλαληη ησλ 

ηζρπξψλ αληαγσληζηψλ ζα επελδχζεη ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηε δηαθήκηζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο, ψζηε λα απμάλεη ρξφλν κε ην ρξφλν ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ ηεο. 

Ζ δηαθήκηζε, εμάιινπ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν έρεη κεγάιε ζεκαζία, δηφηη ηα 

παηαηάθηα είλαη πξντφληα απζφξκεηεο δήηεζεο, δειαδή δελ είλαη απαξαίηεηα ζηελ 

θαζεκεξηλή δηαηξνθή. 

 

3.7.4 Αληαγσληζκόο θαη ηξαηεγηθή Δπέθηαζεο ηεο Αγνξάο 
 

Όηαλ κηα λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε ζε έλαλ θιάδν απνζπά κεξίδην ηεο 

αγνξάο ηνπ θιάδνπ απηνχ, ην πεηπραίλεη είηε απνζπψληαο κέξνο ηνπ κεξηδίνπ ησλ 
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αληαγσληζηψλ, είηε απφ ηελ επέθηαζε ηεο αγνξάο. Ζ αγνξά ησλ ηζηπο βξίζθεηαη ζε 

θάζε «σξίκαλζεο», γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηελ δήηεζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Οη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ, επίζεο, αθνινπζνχλ ηε ζηξαηεγηθή αληαγσληζκνχ, κε εμαίξεζε ηελ Tasty 

Chips Α.Δ.,  ε νπνία ην 2010 ιάλζαξε ην θαηλνηφκν πξντφλ «Lays ζην Φνχξλν», 

δειαδή παηαηάθηα ηα νπνία ςήλνληαη ζην θνχξλν, αληί λα ηεγαλίδνληαη, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ 70% ιηπαξά ζε ζρέζε κε ηα ζπλεζηζκέλα παηαηάθηα Lays. Ζ 

Tasty Chips Α.Δ. θαηάθεξε λα επεθηείλεη ηελ αγνξά, πνπιψληαο ηα πξντφληα ηεο 

ζε θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ θξνληίδεη ηε δηαηξνθή ηνπ. 

 

 Ζ ππφ ίδξπζε εηαηξεία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη πνιιά είδε ηζηπο 

νχηε, βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηεο, δηαζέηεη ηζρπξφ ηκήκα έξεπλαο θαη , δεδνκέλνπ φηη ε 

αγνξά ησλ ηζηπο έρεη θηάζεη ζηελ σξίκαλζε, ζα εθαξκφζεη ζηξαηεγηθή 

αληαγσληζκνχ θαη φρη ζηξαηεγηθή δηεχξπλζεο (επέθηαζεο) αγνξάο. Απηφ ζεκαίλεη, 

φηη ζα πξνζπαζήζεη λα απνθηήζεη κεξίδην 7% εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ 

ηνπ θιάδνπ. 

 

 

3.7.5 Αληηθεηκεληθνί ηόρνη ηεο Δπέλδπζεο 

 

Ζ αγνξά ησλ ηζηπο θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαγσγή ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ (Tasty Foods θαη Σζαθίξεο ΑΒΔΔ) ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 

87%, εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Ο θχξηνο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη 

λα δεκηνπξγήζεη έλα «θξέζθν», κνληέξλν θαη ηζρπξφ brand name, ην νπνίν νη 

θαηαλαισηέο ζα επηζπκνχλ λα αγνξάδνπλ, ψζηε λα θαηαθέξεη λα γίλεη ε ηξίηε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηελ αγνξά ησλ ηζηπο. 

 

Δπηπιένλ, ζηνπο ζηφρνο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

εμήο: 

 Πιήξεο γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κέζσ 

ηζρπξήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία ΔΛΓΔΚΑ, ε νπνία δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία 

ζε ζέκαηα logistics θαη έρεη ζπλεξγαζίεο κε πνιιέο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. Μέζα ζηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ζα είλαη ε έγθαηξε δηαλνκή ησλ 
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πξντφλησλ ζηνπο ρνλδξεκπφξνπο (ζε 48 ψξεο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζε 72 

ψξεο ζηε λεζησηηθή). 

 Δληαηηθή δηαθήκηζε ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κε ζηφρν ηελ 

ηζρπξνπνίεζε θαη ηελ πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξείαο θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο ειηθίεο 10 – 19. 

 Καζνξηζκφο πνιηηηθήο εθπηψζεσλ ζε ρνλδξεκπφξνπο, π.ρ. γηα 

παξαγγειίεο on time & in full, δειαδή φηαλ γίλεηαη παξάδνζε ηεο πιήξνπο 

παξαγγειίαο ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα λα κπνξέζεη ε ππφ ίδξπζε 

εηαηξεία λα δηεηζδχζεη ζηελ αγνξά, ρξεηάδεηαη λα έρεη ηζρπξή παξνπζία ζηα 

θαηαζηήκαηα ψζηε λα κπνξνχλ νη αγνξαζηέο λα βξίζθνπλ εχθνια ηα πξντφληα. 

 Καζνξηζκφο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ρνλδξεκπφξσλ κε βάζε ην ηδίξν, 

ηε ζεκαληηθφηεηα θα. 

 Δηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ «κεγάισλ» πειαηψλ (Key Accounts) πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ρνλδξεκπφξνπο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. Δθφζνλ έρεη 

επηιερζεί ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, ε έθπησζε πνπ δίλεηαη ζηνπο Key Accounts 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο εθπηψζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηηο ππφινηπεο 

εηαηξείεο. 

 Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή κέζα απφ ην δίθηπν ησλ ρνλδξεκπφξσλ. 

 Αγνξά κεραλεκάησλ παξαγσγήο πςεινχ απηνκαηηζκνχ θαη κεγάιεο 

δπλακηθφηεηαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο θαη ε 

εμππεξέηεζε φιεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

 Δθαξκνγή πξφηππσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ή δηνίθεζεο (ΠΓ), 

ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ φιεο νη επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ, άκεζα ή 

έκκεζα, επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο.[9] 

 

Οη αλψηεξνη ζηφρνη νπζηαζηηθά επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ 

δηθηχνπ πσιήζεσλ κε ακνηβαία ζπκθέξνληα γηα φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελψ ε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ brand name ηεο 

Yammie Chips Ο.Δ. ζα εληζρπζεί κέζα απφ ζηξαηεγηθέο πξνβνιήο θαη ελέξγεηεο 

κάξθεηηλγθ. 
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3.8 Καζνξηζκόο ηνπ Μείγκαηνο  Μάξθεηηλγθ 

 

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ 

αγνξαζηή, ζπληζηνχλ ην κείγκα κάξθεηηλγθ (marketing mix). 

  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Yammie Chips Ο.Δ. είλαη λα αληαγσληζηεί  ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη ηξφπνη ηνπ 

κείγκαηνο κάξθεηηλγθ ζα ζπλδεζνχλ κε αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ηε 

ζηξαηεγηθή επίζεζεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζηξαηεγηθή δεκηνπξγίαο θαιήο 

θήκεο.  

 

Σν κείγκα Μάξθεηηλγθ απνηειείηαη απφ2: 

 

1. Σν πξντφλ (Πνηθηιία, πνηφηεηα, ζρέδην, ραξαθηεξηζηηθά, εκπνξηθή 

νλνκαζία, ζπζθεπαζία, κέγεζνο, εγγπήζεηο, επηζηξνθέο) 

2. Σελ ηηκή (Καηάινγνο ηηκψλ, εθπηψζεηο, δηεπθνιχλζεηο, πηζησηηθνί φξνη) 

3. Σελ πξνψζεζε ( Πξνψζεζε πσιήζεσλ, δηαθήκηζε, δεκφζηεο ζρέζεηο, 

άκεζν κάξθεηηλγθ) θαη  

4. Σν κέξνο (Καλάιηα δηαλνκήο, γεσγξαθηθή θάιπςε, ηνπνζεζία, απφζεκα, 

κεηαθνξά) [3] 

 

 

3.8.1 Πξντόλ 
 

Σν πξντφλ πνπ ζα παξάγεη ε εηαηξεία Yammie Chips Ο.Δ. είλαη θιαζζηθά 

παηαηάθηα (classic chips) ζε ηέζζεξηο γεχζεηο (αιάηη, ξίγαλε, κπάξκπεθηνπ θαη 

θέηζαπ) θαη έμη ζπζθεπαζίεο (45 gr, 70 gr, 100 gr, 130 gr, 200 gr θαη 350 gr). Ζ 

ζπζθεπαζία ζα είλαη ζαθνπιάθηα απφ ιακηλαξηζκέλν κεηαιιηδέ πξνππιέλην (fresh 

pack), ελψ ην ρξψκα ηεο ζα δηαθέξεη, αλάινγα κε ηε γεχζε. Σν design ηεο 

ζπζθεπαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο πξφθεηηαη γηα πξντφλ πνπ 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζε κηθξέο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ είλαη έλα 

κέζν ηφζν δηαθνξνπνίεζεο ηνπ brand name απφ ηα ππφινηπα, φζν θαη 

                                                
2 Four-P framework (Product - προϊόν, Price - ηιμή, Promotion - προώθηζη, Place - μέρος) 
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πξνζέιθπζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηαηάθηα ηεο 

Yammie Chips Ο.Δ. ζα δηαηίζεληαη ζηηο εμήο ζπζθεπαζίεο αλά γεχζε : 

 

1. Υαξηνθηβψηην 24 ηεκαρίσλ x 45 gr 

2. Υαξηνθηβψηην 24 ηεκαρίσλ x 70 gr 

3. Υαξηνθηβψηην 16 ηεκαρίσλ x 100 gr  

4. Υαξηνθηβψηην 16 ηεκαρίσλ x 130 gr 

5. Υαξηνθηβψηην 16 ηεκαρίσλ x 200 gr θαη 

6. Υαξηνθηβψηην 8 ηεκαρίσλ x 350 gr. 

 

Σν φλνκα ηνπ πξντφληνο ζα είλαη «YAMMIE CHIPS», φπσο θαη ε επσλπκία ηεο 

εηαηξείαο. Ζ ιέμε Yammie είλαη αγγιηθή θαη ζεκαίλεη λφζηηκν, λνζηηκηά. Σα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ιέμε φηαλ ζέινπλ λα ηνλίζνπλ φηη ηνπο αξέζεη έλα θαγεηφ. 

Δίλαη εχθνιν λα ηελ πξνθέξεη θαλείο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη επθνινκλεκφλεπηε, 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο.  

 

Πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο (YAMMIE 

CHIPS Ο.Δ.) ε δηεχζπλζή ηεο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ δηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ, ε γεχζε 

ηνπ πξντφληνο, ηα ζπζηαηηθά ηνπ, ν κέζνο φξνο δηαηξνθηθψλ ζηνηρείσλ, νδεγίεο 

ρξήζεο θαη πξνθχιαμεο ηνπ, ε εκεξνκελία ιήμεο, ε ελδεηθηηθή ηηκή, ην βάξνο ηνπ 

πξντφληνο θαη ην barcode. ηελ Δηθφλα 3.1 παξνπζηάδνληαη νη ζπζθεπαζίεο ησλ 

chips κε αιάηη, ξίγαλε, θέηζαπ θαη κπάξκπεθηνπ. 
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Δηθφλα 3.1 : πζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ 
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Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ηέζζεξηο κήλεο. Ζ πνιηηηθή ηεο 

εηαηξείαο δε ζπκπεξηιακβάλεη επηζηξνθή θαη θαηαζηξνθή ησλ chips πνπ ζα 

κέλνπλ ζηα θαηαζηήκαηα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ κελψλ. 

 

 

3.8.2 Σηκή 

 

Ζ ηηκή είλαη ην κφλν ζηνηρείν ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ επηθέξεη έζνδα. 

Κάζε εηαηξεία, απμάλεη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ζην βαζκφ πνπ ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ηεο εμεηαδφκελεο παξαγσγηθήο κνλάδαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

φινη εθείλνη νη ελδνεπηρεηξεζηαθνί θαη εμσεπηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Όζν αλαθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία, 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηηκνιφγεζεο πνπ είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε θαηάθηεζε ελφο ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ζηελ 

αγνξά, ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη ην θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εμσεπηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη νη ηηκέο ησλ 

αληαγσληζηψλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ θαη ην νηθνλνκηθφ θιίκα. 

 

Δθφζνλ ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο ππφ ίδξπζε εηαηξείαο είλαη ε δηείζδπζε ζηελ 

αγνξά θαη ε απφθηεζε κεξηδίνπ ηεο ηάμεο ηνπ 7% ηεο αγνξάο έσο ην 2016, ε 

ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή ζα ραξαρζεί θπξίσο κε βάζε ην θφζηνο παξαγσγήο θαη 

ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ. Ζ ηηκή πψιεζεο ην 2012 δε ζα μεπεξλά απηή ησλ 

αληαγσληζηψλ, ζα είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο γεχζεηο, ελψ ζα δηαθέξεη κε βάζε ηε 

ζπζθεπαζία  θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζα είλαη ε εμήο (Πίλαθαο 3.12) : 
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Πίλαθαο 3.12 : Σηκή πψιεζεο ησλ Yammie Chips γηα ην 2012 

 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΣΗΜΖ 
 ΠΧΛΖΖ/ 
ΣΔΜΑΥΗΟ 

45gr. 0,51 € 

70gr. 0,63 € 

100gr. 0,94 € 

130gr. 1 € 

200gr. 1,42 € 

350gr. 1,60 € 

 

Σα επφκελα ηέζζεξα έηε, κέρξη θαη ην 2012, πξνβιέπεηαη κηα αχμεζε ζηελ 

ηηκή ησλ πξντφλησλ, ηεο ηάμεο ηνπ 2% εηεζίσο. ηνλ πίλαθα 3.13, παξνπζηάδεηαη 

ε ηηκή πψιεζεο αλά ζπζθεπαζία γξακκαξίσλ γηα ηα έηε 2013 – 2016. 

 

Πίλαθαο 3.13 : Σηκή πψιεζεο ησλ Yammie Chips γηα ηελ ηεηξαεηία 2013 - 

2016 

 

ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ / ΣΔΜΑΥΗΟ 

ΠΡΟΨΟΝ 2013 2014 2015 2016 

45gr. 0,52 € 0,53 € 0,54 € 0,55 € 

70gr. 0,64 € 0,66 € 0,67 € 0,68 € 

100gr. 0,96 € 0,98 € 1,00 € 1,02 € 

130gr. 1,02 € 1,04 € 1,06 € 1,08 € 

200gr. 1,45 € 1,48 € 1,51 € 1,54 € 

350gr. 1,63 € 1,66 € 1,70 € 1,73 € 

 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή σο πξνο ηνλ πειάηε 

(ρνλδξεκπφξνπο), ζα ρνξεγνχληαη εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο, θαζψο θαη 

πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο αλάινγα κε ηνλ ηδίξν θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πειαηψλ 

ζην θαλάιη ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ, ελψ ζηα key accounts ζα παξέρεηαη επηπιένλ 

έθπησζε, ε νπνία ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο εθπηψζεηο ησλ αληαγσληζηηθψλ 

εηαηξεηψλ. ηνπο θαηαλαισηέο, ζα απεπζχλνληαη ελέξγεηεο price off (2+1 δψξν, 

30% δσξεάλ πξντφλ θαη έθπησζε 0,2€ ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ 200 gr θαη 350 gr.) 
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δχν θνξέο ην ρξφλν. Ζ παξαπάλσ πνιηηηθή πξνζηδηάδεη άξηζηα κε ηε ζηξαηεγηθή 

δηείζδπζεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη ε επηρείξεζε, αθνχ κε ηηο εθπηψζεηο θαη 

ηηο πξνζθνξέο παξέρνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο επηπιένλ θίλεηξα γηα ηελ αγνξά 

ησλ πξντφλησλ. 

 

 

3.8.3 Πξνώζεζε 
 

Πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη, αιιά θαη λα παξακείλεη ζηελ αγνξά ησλ ηζηπο ε 

Yammie Chips Ο.Δ. θαη ελ ηέιεη λα επηηχρεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηξαηεγηθνχο 

ηεο ζηφρνπο, απαηηείηαη νξγαλσκέλε θαη εληαηηθή πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο 

επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. Οη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ 

αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ζα επηθεληξσζνχλ ζηνπο ελδηάκεζνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαζηεί ε εηαηξεία αιιά θαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ην πξντφλ λα γίλεη γξήγνξα αλαγλσξίζηκν 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ψζηε νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο λα ην δεηνχλ απφ ηα 

ζεκεία πψιεζεο θαη λα ελεξγνπνηείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απηφκαηα ν εθνδηαζκφο 

ησλ ρνλδξεκπφξσλ κε ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Δμάιινπ, κε ηηο ελέξγεηεο 

πξνψζεζεο, νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ γλψζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ λένπ 

πξντφληνο, καζαίλνπλ γηα ηελ εηαηξεία, πξνβάιινπλ ελδηαθέξνλ, δνθηκάδνπλ θαη 

ηειηθά πηνζεηνχλ ην πξντφλ.  

 

Ζ πξνψζεζε πεξηιακβάλεη φια ηα επηθνηλσληαθά εξγαιεία, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ην θνηλφ – ζηφρν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα εμήο: 

 Γηαθήκηζε 

 Πξνψζεζε πσιήζεσλ 

 Γεκφζηεο ζρέζεηο 

 Άκεζν κάξθεηηλγθ θαη 

 Πξνψζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη νη εμήο: 

 Δλεκέξσζε ηεο αγνξάο – ζηφρνπ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο 

θαη γηα ηα πξντφληα ηεο.  
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 Δπίηεπμε πςειήο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη απφδνζε ζηελ εηαηξεία ηεο μερσξηζηήο ηαπηφηεηαο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο αγνξάο. 

 Πξνβνιή ηεο εηαηξείαο σο ηερλνινγηθά αλψηεξεο κε εμεηδηθεπκέλν 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ησλ πξντφλησλ σο πνηνηηθά αλψηεξσλ έλαληη εθείλσλ 

ησλ αληαγσληζηψλ. 

 

Σα πξνσζεηηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαθήκηζε, ε πξνψζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ελέξγεηεο άκεζνπ κάξθεηηλγθ. Σα εξγαιεία απηά 

αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

 Γηαθήκηζε 

 

Ζ δηαθήκηζε ζα απνηειέζεη ην θχξην κέζν πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο είλαη ην πην ηζρπξφ εξγαιείν ελεκέξσζεο γηα ηελ εηαηξεία, θαη ην 

πξντφλ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν θιάδνο ησλ αικπξψλ ζλαθ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έληνλν αληαγσληζκφ, γεγνλφο πνπ σζεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν απηφ λα δηαζέηνπλ ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα ηε 

δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Μέζσ ηεο δηαθήκηζεο, ε επηρείξεζε πξφθεηηαη λα 

επηηχρεη ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ζήκαηνο θαη ηελ 

πξνζέιθπζε δπλεηηθψλ πειαηψλ. 

 

Δθφζνλ ε επηρείξεζε ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε φιε ηελ Διιάδα, ζαλ κέζν 

δηαθήκηζεο επηιέγνληαη ηειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί παλειιήληαο 

εκβέιεηαο, θαζψο θαη πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο πνπ θπθινθνξνχλ ζε φιν ηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. Οη ψξεο πξνβνιήο ησλ δηαθεκίζεσλ ζα είλαη θπξίσο κεζεκεξηαλέο 

θαη απνγεπκαηηλέο, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε νη ειηθηαθά κηθξέο νκάδεο. 

 

Δπηπιένλ, ζα θαηαζθεπαζηνχλ θάπνηα εθζεηήξηα ζηα ζεκεία αγνξάο (Point of 

Purchase Displays), ηα νπνία ζα έρνπλ σο ζηφρν λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

θαηαλαισηή, ψζηε λα αγνξάζεη ηα πξντφληα. 
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 Πξνώζεζε πσιήζεσλ 

 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο εηαηξείαο γηα δπλακηθή πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ εληάζζνληαη νη δεηγκαηνδηαλνκέο (sampling) ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. Με ηε δσξεάλ παξνρή δεηγκάησλ, γίλεηαη άκεζα ε γλσζηνπνίεζε 

άιια θαη ε δνθηκή ηνπ πξντφληνο. Οη δηαλνκέο ζα γίλνπλ ζε ζεκεία πψιεζεο, φπνπ 

ν θαηαλαισηήο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα αγνξάζεη ην πξντφλ, αιιά θαη ζε ινχλα 

παξθ, θηλεκαηνγξάθνπο θα. 

Δπηπιένλ, ζα δηαλεκεζνχλ θνππφληα ζηα key accounts, ηα νπνία ζα 

απεπζχλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή θαη ζα ηνπ παξάζρνπλ έθπησζε. Σέινο, δχν 

θνξέο ην ρξφλν, ζα γίλνληαη ελέξγεηεο κε δσξάθηα κέζα ζηηο ζπζθεπαζίεο, ηα 

νπνία, ζε ζπλεξγαζία κε εληνλφηεξε δηαθεκηζηηθή παξνπζία ζα ηνλψζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αγνξαζηψλ. 

 

 Δλέξγεηεο Άκεζνπ Μάξθεηηλγθ 

 

Σν άκεζν κάξθεηηλγθ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξεία γηα ηε ελίζρπζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

δπλακηθνχ πσιήζεσλ. Χο εξγαιείν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελεκεξσηηθνί θαηάινγνη 

κε ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη ζα δηαλεκεζνχλ ζηηο εηαηξείεο – ζηφρνπο 

ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 

 

 Πξνώζεζε κέζσ Γηαδηθηύνπ 

 

Ζ πξνψζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη έλα λέν εξγαιείν πξνψζεζεο πνπ 

εμειίζζεηαη ξαγδαία. Με ηελ πξνβνιή ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο ηεο εηαηξείαο, 

δεκηνπξγψληαο ινγαξηαζκφ, ζε ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε πςειή 

επηζθεςηκφηεηα απφ λεαξά άηνκα (facebook, twitter, MySpace), ε ζρέζε ησλ 

αγνξαζηψλ κε ηελ εηαηξεία ελδπλακψλεηαη θαη κάιηζηα αλέμνδα. Δπηπιένλ, ε 

εηαηξεία κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηεο ηζηνηφπνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ίδηαο θαη  ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 3.14 κε ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ελεξγεηψλ πξνψζεζεο γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ζ 
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δηαθήκηζε ζα ζπλεηζθέξεη εληαηηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο κνλάδαο 

θαηά ηνπο δέθα πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο. εκαληηθά πξφθεηηαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ θαη νη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ φιν ην ρξφλν, εθηφο απφ 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ελψ ε πξνψζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ην άκεζν 

κάξθεηηλγθ ζα ιάβνπλ ρψξα νιφθιεξν ην ρξφλν. 

 

Πίλαθαο 3.14 : Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο γηα ην  

                        πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΠΡΟΧΘΖΖ (Πεξίνδνο 2012) 

Μέζν ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Γηαθήκηζε             

Πξνψζεζε  
Πσιήζεσλ 

            

Γηαδίθηπν             

Άκεζν  
Μάξθεηηλγθ 

            

 

Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ, ην κεγαιχηεξν βάξνο ζα 

δνζεί ζηε δηαθήκηζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο, θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ 

κέζσ δεηγκαηνδηαλνκψλ θαη θνππνληψλ, ηα νπνία αλακέλεηαη λα απνδψζνπλ θαη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ άκεζα. πλνιηθά ηα έμνδα πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα απνηειέζνπλ ην 24,7% 

ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Σν 2013 ηα έμνδα απηά ζα απνηειέζνπλ ην 23,1% ησλ 

πσιήζεσλ, ελψ ηηο επφκελεο ηξεηο ρξνληέο ηα έμνδα πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ ζα 

αγγίμνπλ πεξίπνπ ην 19,8% ησλ πσιήζεσλ. 

 

 

3.8.4 Γηαλνκή 

 

Οη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζα δηαδξακαηίζνπλ 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πσιήζεσλ θαη ηελ θαηάθηεζε 

ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο. Ζ Yammie Chips Ο.Δ., σο λεντδξπζείζα επηρείξεζε 

δε κπνξεί λα ρηίζεη ηζρπξφ δίθηπν δηαλνκήο, δηφηη είλαη ρξνλνβφξν θαη απαηηεί 
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κεγάιν θεθάιαην. Έηζη, ε δηαλνκή ζα γίλεηαη κέζσ ηεο εηαηξείαο ΔΛΓΔΚΑ θαη ζα 

θαιχπηεη φιε ηελ επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή Διιάδα. 

 

Ζ ΔΛΓΔΚΑ ζα πξνζθέξεη ζηε Yammie Chips Ο.Δ. ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε 

ζέκαηα logistics, παξαιακβάλνληαο ηα έηνηκα πξντφληα απφ ην εξγνζηάζην ηεο 

ππφ ίδξπζε κνλάδαο θαη δηαλέκνληαο ηα ζε ρνλδξέκπνξνπο ζε φιε ηε ρψξα. Ζ 

ΔΛΓΔΚΑ, κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη, είλαη ζε ζέζε λα δηαλέκεη ηηο παξαγγειίεο 

κέζα ζε 48 ψξεο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη κέζα ζε 72 ψξεο ζηε λεζησηηθή.  Οη 

επηιεγκέλνη ρνλδξέκπνξνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζα δηαλέκνπλ ηα πξντφληα ζηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο θαη ζηα Key Accounts. [22] 

 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ρνλδξεκπφξσλ γίλεηαη κε ηελ 

ελεκέξσζε ηνπο γηα ηα πξντφληα ηεο Yammie Chips Ο.Δ. απφ ην δπλακηθφ 

πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνιηηηθήο 

δηαλνκήο είλαη ε ζχλαςε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ελδηακέζνπο, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο. 

 

Ζ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο εηαηξείαο ζα ζηεξηρζεί ζηελ αλάγθε γηα 

εληαηηθή θάιπςε ησλ αγνξψλ – ζηφρσλ θαη ζα γίλεη κε θξηηήξηα φπσο ν βαζκφο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρνλδξεκπφξσλ ζηελ αγνξά, ην κέγεζνο θαη ε θήκε ηνπο, 

ν αξηζκφο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ επίζεο αλαιάβεη γηα δηαλνκή, ε δπλαηφηεηα 

έθζεζεο ηνπ πξντφληνο ζην ρψξν ηνπο θ.α.  

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηνπο ελδηάκεζνπο ζα 

παξέρνληαη ζε απηνχο θίλεηξα φπσο: 

 Δπλντθνί ρξεκαηνπηζησηηθνί φξνη. 

 Άκεζε ρξεκαηηθή έθπησζε αλάινγα κε ην χςνο ηεο παξαγγειίαο πνπ 

αθνξά κφλν ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. 

 Καζνξηζκφο ζηφρνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ πνπ 

πξνκεζεχεη θάζε ρνλδξέκπνξνο θαη επηβξάβεπζε απηψλ πνπ επηηπγράλνπλ ην 

ζηφρν κε bonus (επηπιένλ ρξεκαηηθή έθπησζε) γηα ηελ επφκελε παξαγγειία.  
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πλνιηθά ηα έμνδα δηαλνκήο γηα θάζε ρξνληά ζα απνηεινχλ ην 10% ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ.  

 

 

3.9 Σν Πξόγξακκα Παξαγσγήο 

 

Ζ Yammie Chips Α.Δ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο θαη 

λα ιεηηνπξγήζεη απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη δνθηκαζηηθέο 

πεξηφδνπο. Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε εηήζηα θαηαλάισζε 

ζηελ Διιάδα ην 2007 ήηαλ 12.900 ηφλνη. Αλ ππνινγηζηεί κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

2% εηεζίσο, ε εηήζηα θαηαλάισζε ην 2012 ζα είλαη πεξίπνπ 13.963 ηφλνη, ελψ ε 

κέζε εηήζηα θαηαλάισζε ηελ πεληαεηία 2012 – 2016 ζα είλαη πεξίπνπ 14.533 

ηφλνη. 

 

 Ζ εηαηξεία ζθνπεχεη λα απνθηήζεη κέζα ζηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο 

ηεο κεξίδην 7% ζηελ ειιεληθή αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα παξάγεη 

1.017 ηφλνπο ηζηπο ην ρξφλν, νη νπνίνη ζα δηαηίζεληαη ζε φιε ηελ Διιάδα, κε ηε 

βνήζεηα ηεο εηαηξείαο ΔΛΓΔΚΑ , ε νπνία ζα παξάζρεη ζηε Yammie Chips Α.Δ έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα logistics. Καηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο ε 

κνλάδα ζα παξάγεη 900 ηφλνπο θαη ρξφλν κε ην ρξφλν ζα απμάλεη ηελ παξαγφκελε 

πνζφηεηα. Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ζα είλαη θιαζηθά chips, κε αιάηη, ξίγαλε, 

κπάξκπεθηνπ θαη θέηζαπ θαη ζα παξάγνληαη ζε 45 gr, 70 gr, 100 gr, 130 gr, 200 gr 

θαη 350 gr. 

 

 ηνλ Πίλαθα 3.15 εηθνλίδεηαη ην πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ηo 2012, 

δεδνκέλνπ φηη ε αλαινγία ζηηο παξαρζείζεο γεχζεηο ησλ chips ζα είλαη 60%, 25%, 

10% θαη 5% γηα ηηο γεχζεηο αιάηη, ξίγαλε, κπάξκπεθηνπ θαη θέηζαπ αληίζηνηρα θαη 

ζηηο παξαρζείζεο ζπζθεπαζίεο ε αλαινγία ζα είλαη 4,29%, 14,86%, 15,7%, 

52,92%, 10.55% θαη 1,56% γηα ηηο ζπζθεπαζίεο  45 gr, 70 gr, 100 gr, 130 gr, 200 gr 

θαη 350 gr αληίζηνηρα. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.16 εηθνλίδεηαη ην πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ηελ πεξίνδν 2012 

– 2016 αλά γεχζε θαη ζηνλ πίλαθα 3.17 εηθνλίδεηαη ην πξφγξακκα παξαγσγήο γηα 
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ηελ ίδηα πεξίνδν αλά ζπζθεπαζία. Ο κέζνο φξνο παξαγσγήο chips είλαη 1.017 

ηφλνη, ελψ ε αλαινγία ζηηο γεχζεηο θαη ζηηο ζπζθεπαζίεο είλαη ίδηα κε απηή ηνπ 

2012. 

 

Πίλαθαο 3.15 : Πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ην 2012 

 

 

ΠΡΟΨΟΝ ΠΟΟΣΖΣΑ 

  
45gr. 70gr. 100gr. 130gr. 200gr. 350gr. ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 
ΓΔΤΖ 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ  
ΤΚΔΤΑΗΑ 4,29% 14,86% 15,83% 52,92% 10,55% 1,56% 100,00%   

Κιαζηθά chips 
 κε αιάηη 23,15 80,22 85,49 285,76 56,96 8,43 540 60,00% 

Κιαζηθά chips  
κε ξίγαλε 9,65 33,43 35,62 119,07 23,73 3,51 225 25,00% 

Κιαζηθά chips  
κε κπάξκπεθηνπ 3,86 13,37 14,25 47,63 9,49 1,40 90 10,00% 

Κιαζηθά chips  
κε θέηζαπ 1,93 6,69 7,12 23,81 4,75 0,70 45 5,00% 

ΤΝΟΛΟ 38,58 133,70 142,49 476,27 94,93 14,05 900 100,00% 

Ποσότητα: σε τόνους 

 

 

Πίλαθαο 3.16 : Πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ηελ πεληαεηία  2012 – 2016 αλά 

γεχζε 

 

ΠΡΟΨΟΝ 

ΔΣΟ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Κιαζηθά chips κε αιάηη 540,00 570,00 600,00 648,00 693,00 

Κιαζηθά chips κε ξίγαλε 225,00 237,50 250,00 270,00 288,75 

Κιαζηθά chips κε 
κπάξκπεθηνπ 90,00 95,00 100,00 108,00 115,50 

Κιαζηθά chips κε 
θέηζαπ 45,00 47,50 50,00 54,00 57,75 

ΤΝΟΛΟ 900,00 950,00 1.000,00 1.080,00 1.155,00 

Ποσότητα: σε τόνους 
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Πίλαθαο 3.17 : Πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ηελ πεληαεηία  2012 – 2016 αλά 

ζπζθεπαζία 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΔΣΟ 

2012 2013 2014 2015 2016 

45gr. 38,58 40,73 42,87 46,30 49,51 

70gr. 133,70 141,13 148,56 160,44 171,58 

100gr. 142,49 150,41 158,32 170,99 182,86 

130gr. 476,27 502,72 529,18 571,52 611,21 

200gr. 94,93 100,20 105,47 113,91 121,82 

350gr. 14,05 14,83 15,61 16,86 18,03 

ΤΝΟΛΟ 900,01 950,01 1.000,01 1.080,01 1.155,02 

Ποσότητα: σε τόνους 

 

ηνλ Πίλαθα 3.18 πνπ αθνινπζεί, εηθνλίδεηαη ην πιήζνο ησλ παξαρζέλησλ 

ηεκαρίσλ αλά ζπζθεπαζία γηα ηελ πεξίνδν 2012 – 2016, ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα παξαγσγήο.  

 

 

Πίλαθαο 3.18: Πιήζνο ησλ παξαρζέλησλ ηεκαρίσλ αλά ζπζθεπαζία 

γξακκαξίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2012 – 2016 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΔΣΟ 

2012 2013 2014 2015 2016 

45gr. 857.390 905.023 952.655 1.028.868 1.100.317 

70gr. 1.910.027 2.016.140 2.122.253 2.292.033 2.451.202 

100gr. 1.424.897 1.504.058 1.583.219 1.709.876 1.828.617 

130gr. 3.663.579 3.867.111 4.070.644 4.396.295 4.701.593 

200gr. 474.626 500.994 527.362 569.551 609.104 

350gr. 40.136 42.366 44.596 48.163 51.508 

ΤΝΟΛΟ 8.370.656 8.835.692 9.300.728 10.044.787 10.742.341 

  

Ζ ηηκή ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο γεχζεηο, ελψ ζα ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο σο πξνο ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο. ηνλ πίλαθα 3.19 

εηθνλίδνληαη νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεληαεηία 2012 – 2016, ην ζχλνιν 

ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 43,5 εθ. €. Οη πσιήζεηο ππνινγίδνληαη κε 
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βάζε ηελ ηηκή πψιεζεο θάζε έηνπο αλά ηεκάρην, φπσο νξίζηεθε ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, επί ηηο ππνινγηδφκελεο πσιεζείζεο πνζφηεηεο. 

 

Πίλαθαο 3.19 : πλνιηθέο πσιήζεηο (2012 – 2016) 

ΠΡΟΨΟΝ 

ΔΟΓΑ ΑΝΑ ΔΣΟ (€) 

2012 2013 2014 2015 2016 

45gr. 437.269 470.793 505.483 556.840 607.419 

70gr. 1.203.317 1.295.572 1.391.035 1.532.364 1.671.554 

100gr. 1.339.403 1.442.090 1.548.350 1.705.662 1.860.593 

130gr. 3.663.579 3.944.454 4.235.098 4.665.384 5.089.156 

200gr. 673.969 725.640 779.108 858.266 936.225 

350gr. 64.218 69.141 74.236 81.778 89.207 

ΤΝΟΛΟ 7.381.755 7.947.690 8.533.309 9.400.293 10.254.153 

 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 3.20 πνπ αθνινπζεί εηθνλίδνληαη νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

ηεο εηαηξείαο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κάξθεηηλγθ απφ ην 2012 έσο θαη ην 2016. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα έμνδα κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ ην 2012 

αλέξρνληαη ζην 24,7% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θαη ηα έμνδα δηαλνκήο 

αλέξρνληαη ζην 10% ησλ πσιήζεσλ. Δπνκέλσο, ηα ζπλνιηθά έμνδα κάξθεηηλγθ 

αγγίδνπλ ην 34,7% ησλ πσιήζεσλ ηεο Yammie Chips Ο.Δ.. Σν 2013 ηα ζπλνιηθά 

έμνδα κάξθεηηλγθ ζα αλέξρνληαη ζην 33,1% ησλ πσιήζεσλ, ελψ ηηο επφκελεο ηξεηο 

ρξνληέο ηα έμνδα κάξθεηηλγθ ζα αγγίμνπλ ην 29,8% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 3.20 : πλνιηθέο πσιήζεηο θαη ζπλνιηθφ θφζηνο κάξθεηηλγθ 

 

ΔΣΟ ΠΧΛΖΔΗ (€) 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ (€) 

2012 
7.383.767 2.562.167 

2013 
7.949.703 2.631.352 

2014 
8.535.323 2.543.526 

2015 
9.402.308 2.801.887 

2016 
10.256.169 3.056.338 



 Κεθάιαην 4: Πξψηεο Ύιεο θαη Άιια Δθφδηα 

 

 68 

Κεφάλαιο 4:  ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ  

 

 

4.1 Πξνδηαγξαθέο Πξώησλ Τιώλ  θαη άιισλ Δθνδίσλ 

 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. έρεη δηάθνξεο απαηηήζεηο ζε πξψηεο χιεο θαη άιια 

εθφδηα. ηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ θαη ζα 

θαζνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπο. 

 

1. Πξώηεο ύιεο : Παηάηα θαη ιάδη. 

2. Βνεζεηηθά πιηθά : Τιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ππφινηπα βνεζεηηθά πιηθά. 

 Τιηθά ζπζθεπαζίαο (θηικ, ραξηνθηβψηηα, stretch film γηα ηηο παιιέηεο), 

 Τπφινηπα βνεζεηηθά πιηθά ( flavours, θφιια). 

3. Αλαγθαίεο εηζξνέο : Ζιεθηξηζκφο, λεξφ, αηκφο, πεπηεζκέλνο αέξαο, 

θαχζηκα. 

4.  Αληαιιαθηηθά κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

5. Δθόδηα γηα θνηλσληθέο αλάγθεο : θαγεηά, θάξκαθα, ελδπκαζία, πιηθά 

εθπαηδεχζεσο. 

 

 

4.1.1 Πξώηεο Όιεο 
 

Οη βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε Yammie Chips 

Ο.Δ. είλαη παηάηεο θαη ιάδη. Αθνχ νη πξψηεο χιεο είλαη αγξνηηθά πξντφληα, πξψηα 

πξψηα ζα αλαθεξζεί ε πνηφηεηά ηνπο. Αξρηθά, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ επηζπκεηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παηάηαο. 

 

Οη παηάηεο πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ ζπφξν, πνπ δελ είλαη γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνο (GMO free) θαη λα κελ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα 

νξγαλνθσζθνξηθψλ, ή νξγαλνρισξησκέλσλ θπηνθαξκάθσλ. Δλδεηθηηθά, 

απνδεθηέο πνηθηιίεο παηάηαο είλαη: Hermes, Lady Rosetta, Saturna, Lady Claire, ή 

φπνηα άιιε εγθξηζεί θαηά πεξίπησζε. Γηα λα είλαη πνηνηηθά θαηάιιειε ε παηάηα 

πξέπεη ε ζπγθνκηδή ηεο λα έρεη γίλεη κέρξη θαη ηέζζεξηο κήλεο πξηλ ηε 
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ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζηελ παξαγσγή, κε θαηάιιειε απνζήθεπζε. Δπίζεο, θαηά ηε 

κεηαθνξά πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ φζν ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, παγεηφο, πςειή 

ζεξκνθξαζία θ.ά.) θαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαηαπφλεζε ηνπ πξντφληνο. ηνλ 

Πίλαθα 4.1, παξνπζηάδνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο παηάηαο. 

 

Πίλαθαο 4.1: Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο παηάηαο 

 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ  ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΔΠΗΘΤΜΖΣΑ ΟΡΗΑ ΟΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ 

ηεξεά Παηάηαο  (% w/w) 23,5 20 - 26 

άθραξα Παηάηαο  (mg/dl) 0 - 15 Max. 15 

Μέγεζνο Κνλδύισλ  (cm) 4 - 9 <4 ή>10, ην 5 % ηνπ ζπλφινπ 

Αξηζκόο θνλδύισλ γηα  

ζρεκαηηζκό 10 kg σκήο      
(tubes/10 kg) >80 >65 

 

 

Χο βαζηθή πξψηε χιε, ραξαθηεξίδεηαη θαη ην ιάδη πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ε Yammie Chips Ο.Δ. θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν ιάδη δελ 

είλαη απαξαίηεην λα είλαη ειαηφιαδν, θαζψο ηα ζπνξέιαηα είλαη θαηαιιειφηεξα γηα 

παξαγσγή ηζηπο. πνξέιαηα είλαη ηα ιάδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ειαηνχρνπο 

θαξπνχο ή ζπφξνπο κε πίεζε ή εθρχιηζε κε θαηάιιεινπο δηαιχηεο θαη δηαηίζεληαη 

ζηελ θαηαλάισζε αθνχ ππνζηνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν επηηξεπηέο 

επεμεξγαζίεο. Σν ειηέιαην, είλαη πινχζην ζε πνιπαθφξεζηα θαη βηηακίλε Δ θαη 

βνεζά ζηνλ έιεγρν ηεο ρνιεζηεξίλεο, ην βακβαθέιαην πξνηηκάηαη γηα ηελ αληνρή 

ηνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ην θνηληθέιαην γηα ηηο κνλαδηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ζην 

ηεγάληζκα.[11]. Σα ζπζηαηηθά ησλ ειαίσλ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο : ηα 

αζαπσλνπνίεηα (πδξνγνλάλζξαθεο θαη ιηπαξέο αιθνφιεο) θαη ηα 

ζαπσλνπνηήζηκα (ηξηγιπθεξίδηα, ειεχζεξα ιηπαξά νμέα θαη θσζθαηίδηα). Σα 

αζαπσλνπνίεηα ζπζηαηηθά ησλ ζπνξέιαησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 2%, ελψ 

ε νμχηεηά ηνπο εθθξαζκέλε ζε ειατθφ νμχ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ζε θακηά 

πεξίπησζε ην 1,5g /100g ιαδηνχ. [12] 
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4.1.2 Βνεζεηηθά Τιηθά 

 

Δθηφο απφ ηηο αθαηέξγαζηεο πξψηεο χιεο, ε ππφ ίδξπζε παξαγσγηθή κνλάδα 

έρεη θαη αλάγθε απφ βνεζεηηθά πιηθά, φπσο είλαη δηάθνξα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε θπζηθή δηαθίλεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ κάξθεηηλγθ, θαζψο θαη ινηπά βνεζεηηθά πιηθά. 

  

 Τιηθά πζθεπαζίαο 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί θηικ, ραξηνθηβψηηα θαη  

stretch film γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηεο, ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηηο ζπζθεπαζίεο γξακκαξίσλ. Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε ην βάξνο ηνπο θαη ε θαηαλνκή ηεο πγξαζίαο λα 

είλαη νκνηφκνξθε, ελψ ε γσληαθή αληνρή θαη ε αληνρή ζηε δηάηξεζε θαη ηε 

ζχλζιηςε πξέπεη λα είλαη απμεκέλε. ηνλ πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηνθηβσηίσλ, ελψ ζηνλ πίλαθα 4.3 απεηθνλίδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηικ, έηζη φπσο έρνπλ νξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα 

κάξθεηηλγθ. 

 

Πίλαθαο 4.2 : Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηνθηβσηίσλ 

 

ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΑ ΑΝΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ CHIPS 

ΔΗΓΟ 45 gr θαη 70 gr 100 gr θαη 130 gr 200 gr θαη 350 gr 

Γηαζηάζεηο (cm) 40 Υ 29 Υ 30 40 Υ 29 Υ 40 40 Υ 40 Υ 39 

γθνο (m3) 0,0348 0,0464 0,0624 

ύλζεζε (gr/m²) 400 400 400 

Υαξηνθηβώηηα / Παιέηα 700  700  700  
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Πίλαθαο 4.3 : Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θηικ 

 

ΦΗΛΜ ΑΝΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ CHIPS 

ΔΗΓΟ 45 gr 70 gr 100 gr 130 gr 200 gr 350 gr 

Σύπνο film 

20 κm Bicor 
MB 400,  18 
κm Metallyte 
MM 488 

20 κm Bicor 
MB 400,  18 
κm Metallyte 
MM 488 

20 κm Bicor 
MB 400,  18 
κm Metallyte 
MM 488 

20 κm Bicor 
MB 400,  18 
κm Metallyte 
MM 488 

20 κm Bicor 
MB 400,  18 
κm Metallyte 
MM 488 

20 κm Bicor 
MB 400,  20 
κm Metallyte 
MM 488 

Δθηύπσζε Βαζπηππία Βαζπηππία Βαζπηππία Βαζπηππία Βαζπηππία Βαζπηππία 

Γηάζηαζε film 
(mm) 

315  Υ  230 335  Υ  260 355  Υ  295 375  Υ  330 415  Υ  370 545  Υ  420 

Αξηζκόο 
ρξσκάησλ 

7 7 7 7 7 4 

Τιηθό Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil 

film/ξνιό 20 Kg  20 Kg  20 Kg  20 Kg  20 Kg  20 Kg  

 

 

Δπηπιένλ, ε Yammie Chips Ο.Δ. ζα πξνκεζεχεηαη stretch film 

παιιεηνπνίεζεο, κε θχξην ζπζηαηηθφ γξακκηθφ πνιπαηζπιέλην ρακειήο 

ππθλφηεηαο, πιάηνο 105 cm θαη πάρνο 80 my. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Τςειή δηαθάλεηα 

2. Άξηζηε ηζνπάρεηα 

3. Άξηζηε ζπγθνιιεηηθή ηδηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζηξψκαηνο. 

 

  Λνηπά βνεζεηηθά πιηθά 

 

Σα chips πνπ ζα παξάγεη ε ππφ ίδξπζε επηρείξεζε, ζα πεξηέρνπλ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο γεχζεηο (αιάηη, ξίγαλε, κπάξκπεθηνπ θαη θέηζαπ), νη νπνίεο ζα 

πξνζηίζεληαη ζην ςεκέλν θηιέην κεηά ηε θάζε ηεγαλίζκαηνο. Οη γεχζεηο πνπ ζα 

πξνκεζεχεηαη ε εηαηξεία ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1. Αιάηη: Φπζηθφ θξπζηαιιηθφ ζαιαζζηλφ 

2. Ρίγαλε: εθρχιηζκα ξίγαλεο  [αθπδαησκέλα ιαραληθά, ηξηκκέλε ξίγαλε, 

εθρπιίζκαηα κπξσδηθψλ (ζέιηλν),  ιαθηφδε (απφ γάια)], αιάηη, 

εληζρπηέο γεχζεο (γινπηακηληθφ κνλνλάηξην, ξηβνλνπθιενηίδηα), ρπκφο 
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ιεκνληνχ ζε ζθφλε (καιηνδεμηξίλε  απφ θαιακπφθη,  ρπκφο ιεκφλη, 

κέζν νμίληζεο: θηηξηθφ νμχ απφ κειάζα ζαθραξφηεπηινπ). 

3. Μπάξκπεθηνπ: αξψκαηα (θπζηθφ, κεηαπνίεζεο, νκνηνθπζηθφ, 

θαπληζηψλ ηξνθίκσλ) ζε θνξέα καιηνδεμηξίλε, αθπδαησκέλα 

ιαραληθά, εθρπιίζκαηα κπαραξηθψλ (ζε θνξέα δάραξε), εληζρπηέο 

γεχζεο (γινπηακηληθφ κνλνλάηξην, άιαηα κε λάηξην ησλ 5-

ξηβνδνλνπθιενηηδίσλ), ππνθαηάζηαην άιαηνο: ρισξηνχρν θάιην, κέζα 

νμίληζεο (δηνμηθφ λάηξην, θηηξηθφ νμχ), θπζηθφ ρξψκα: αλλάην. 

4. Κέηζαπ: θέηζαπ ζθφλε [ληνκάηεο, δάραξε, κέζα  νμίληζεο (θηηξηθφ νμχ, 

δηνμηθφ λάηξην), αιάηη, άκπιν, εθρπιίζκαηα  κπξσδηθψλ (ζέιηλν)], 

άξσκα θέηζαπ  (κε αθπδαησκέλα ιαραληθά), αιάηη, εληζρπηήο γεχζεο: 

γινπηακηληθφ κνλνλάηξην, θπζηθφ ρξψκα: αλλάην. 

 

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία ζα πξνκεζεχεηαη θφιια γηα ην θιείζηκν ησλ 

ραξηνθηβσηίσλ θαη ησλ stretch film. Ζ θφιια ζα είλαη ηχπνπ hot melt θαη ζα έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4. 

 

Πίλαθαο 4.4 : Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θφιιαο 

 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΟΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ 

Υξώκα Μειί 

Ππθλόηεηα (23 Cº) 0,99gr/cm3 

Ρεπζηόηεηα (180 Cº) 5.000 – 6.000 CPS 

Θεξκνθξαζία Δθαξκνγήο 180 - 210 Cº 

Υξόλνο επεμεξγαζίαο-ζηεγλώκαηνο 15 – 50 sec. 

Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία 80 - 100 Cº 

 

 

4.1.3 Αλαγθαίεο Δηζξνέο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κία εθηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ εηζξνψλ 

ειεθηξηζκνχ, θαπζίκνπ, πεπηεζκέλνπ αέξα θαη λεξνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο. Ζ εθηίκεζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηε 

δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, ηελ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. 
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 Ζιεθηξηζκόο 

Ζ ππφ ίδξπζε βηνκεραληθή κνλάδα ρξεηάδεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα πςειήο θαη 

κέζεο ηάζεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηεο ιεηηνπξγία. Σν κεγαιχηεξν πνζφ ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα δαπαλάηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ γξακκψλ παξαγσγήο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Δπηπιένλ, κέξνο ηεο παξερφκελεο ελέξγεηαο ζα δαπαλάηαη γηα ην 

θσηηζκφ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο θαζψο επίζεο θαη ζηνπο 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο (γξαθεία, ρψξνη ζηάζκεπζεο).  

 

Σν εξγνζηάζην ζα ειεθηξνδνηείηαη απφ ζηαζκφ παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ κε 

22.000 Volt, θαη, κε ηε βνήζεηα δχν κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεο, δπλακηθφηεηαο 600 

KVA έθαζηνο, ε ηάζε ζα κεηαηξέπεηαη ζε πςειή θαη κέζε (380 Volt θαη 220 Volt, 

αληίζηνηρα). Δπεηδή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κε δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία ηεο 

κνλάδαο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε κνλάδα ζα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα 

γελλεηξηψλ γηα εθεδξηθή ρξήζε ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

 

 Νεξό 

Σν λεξφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ, 

θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ κεραλεκάησλ 

παξαγσγήο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιπληεξίνπ σκήο παηάηαο, ηνπ απνθινησηή θαη 

ηνπ πιπληεξίνπ θηιέησλ,  αιιά θαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο 

κνλάδαο (ηνπαιέηεο, γξαθεία, ρψξνη εζηίαζεο, θιπ.). Ζ Yammie Chips Ο.Δ. 

πξφθεηηαη λα εθηειέζεη γεψηξεζε χδξεπζεο. Ζ γεψηξεζε είλαη κέζνδνο 

δηαηξήζεσο ηνπ εδάθνπο ζε ζεκαληηθφ βάζνο κε ηε δηάλνημε νπψλ θαηάιιειεο 

δηακέηξνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ππεδάθνπο, δειαδή 

ηελ απεπζείαο άληιεζε λεξνχ. Σν λεξφ ζα ρισξηψλεηαη, ζα γίλεηαη απνζηείξσζε 

κε ιάκπα UV θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζθιεξχλεηαη. [13] 

 

 Καύζηκα 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ.  έρεη αλάγθε απφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ (πεηξέιαην) γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ εθεδξηθψλ γελλεηξηψλ ελέξγεηαο, ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πεξνλνθφξσλ κεραλεκάησλ.  
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 Πεπηεζκέλνο αέξαο 

Αξθεηά απφ ηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ επηιερζεί (βι. Κεθάιαην 5) γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο ν απνθινησηήο VersaPeel Batch Peeler, ν νπηηθφο 

δηαινγέαο Optyx 3000 θαη ην θιεηζηηθφ ραξηνθηβσηίσλ Startape 50M, 

ρξεζηκνπνηνχλ πεπηεζκέλν αέξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ελ ιφγσ κνξθή 

ελέξγεηαο πξνηηκάηαη έλαληη άιισλ κέζσλ (π.ρ. ηνπ ειεθηξηζκνχ) εμαηηίαο ηνπ 

κεησκέλνπ θηλδχλνπ, ηνπ κηθξφηεξνπ θφζηνπο ησλ αεξνθίλεησλ εξγαιείσλ έλαληη 

ησλ ειεθηξνθίλεησλ θαη ηνπ κηθξνχ θφζηνπο ηεο πξψηεο χιεο, ε νπνία είλαη ν 

αηκνζθαηξηθφο αέξαο. Ζ ππφ ίδξπζε εηαηξεία ζα πξνκεζεπηεί θνριηνθφξν 

αεξνζπκπηεζηή, ν νπνίνο ζα κεηαηξέπεη ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ζε πεπηεζκέλν. 

 

 

4.1.4 Αληαιιαθηηθά Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 
 

Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα έρεη απαηηήζεηο γηα αληηθαηαζηάζεηο φζνλ αθνξά ηα 

κέξε πνπ θζείξνληαη θπζηνινγηθά, ηα εξγαιεία, ηηο βίδεο θαη παξφκνηα πιηθά 

ζηεξίμεσο θαη άιια αληαιιαθηηθά. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο νξζφηεηαο ηνπ θαζνξηζκνχ 

ησλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ απαηηνχληαη είλαη 

κεγάιε, θαζψο ε έιιεηςε αληαιιαθηηθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνπή ηεο 

παξαγσγήο. Σα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεί ε  Yammie Chips Ο.Δ. είλαη πεξίπνπ 

120 θαη πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ ηεκαρίσλ, αιιά θαη κεγαιχηεξα 

ζηνηρεία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 

5. 

 

4.1.5 Δθόδηα γηα Κνηλσληθέο Αλάγθεο 
 

Ζ  Yammie Chips Ο.Δ., εθφζνλ δε ζα απαζρνιεί παξαπάλσ απφ 50 

εξγαδφκελνπο, δελ ππνρξενχηαη λα έρεη γηαηξφ εξγαζίαο (Ν. 1568/85 θαη Π.Γ. 

294/88, 17/96 θαη 159/99). Παξά ηαχηα, ζα δηαηεξεί θαξκαθείν γηα ηελ παξάζρεζε 

ησλ πξψησλ βνεζεηψλ, εάλ ππάξμεη αλάγθε. Σν θαξκαθείν ζα πεξηιακβάλεη 

απνζηεηξσκέλεο γάδεο, hansaplast, βακβάθη, νμπδελέ, αληηζηακηληθά ράπηα, depon 

θα.    

Δπηπξφζζεηα, ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο επεηδή ζα έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηα παξαγφκελα πξντφληα, είλαη απαξαίηεην λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θαηάιιειεο 
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ζηνιέο εξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη λα ππάξρεη 

νκνηνκνξθία. Αλαιπηηθφηεξα, ν θάζε εξγαδφκελνο ζα εθνδηάδεηαη κε ηέζζεξηο 

ξφκπεο θαη θαπέια εξγαζίαο ρξψκαηνο άζπξνπ ηε ρξνληά θαη γάληηα βηλπιίνπ 

κπιε κίαο ρξήζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, ην κπιε ρξψκα 

ζεσξείηαη απαξαίηεην, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα είλαη ην κφλν πνπ δελ 

ζπλαληάηαη ζε θαλελφο είδνπο ηξνθή θαη σο εθ ηνχηνπ ην γάληη μερσξίδεη εχθνια. 

Σέινο, ε επηρείξεζε ζα πξνκεζεχεηαη απνιπκαληηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

κεραλεκάησλ παξαγσγήο θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 

 

 

4.2 Πνζνηηθέο Απαηηήζεηο ζε  Πξώηεο Όιεο  θαη άιια Δθόδηα 

 

Οη πνζνηηθέο απαηηήζεηο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ινηπψλ εθνδίσλ πνπ ζα 

πξνκεζεχεηαη ε κνλάδα, πξνθχπηνπλ ζε ζπλάξηεζε κε ην πξφγξακκα 

παξαγσγήο, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιψλ. Ζ ππφ ίδξπζε 

κνλάδα, ζα παξάμεη chips ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 900 ηφλσλ ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ελψ ε παξαγσγή ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά ζε εηήζηα βάζε θαη ην 

2016 πξνβιέπεηαη λα παξαρζνχλ 1.155 ηφλνη. 

 

Ο θφλδπινο ηεο παηάηαο απνηειείηαη απφ λεξφ, θαηά 75%-80% θαη απφ μεξή 

νπζία (ηέθξα, άκπιν, πξσηεΐλεο, βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία) , θαηά ην ππφινηπν 

κέξνο. Όηαλ ηεγαλίδεηαη, κέλεη κφλν ε μεξή νπζία (πεξίπνπ 20%-25%), ελψ γηα ηε 

κεηαηξνπή ηεο μεξήο νπζίαο ζε ηζηπο ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο 

0,83. Απηφ ζεκαίλεη, φηη απφ έλα θηιφ σκήο παηάηαο, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ 

(1 kg* 20%*0,83≈) 166 gr ηζηπο έσο (1kg * 25%*0,83≈) 208 gr ηζηπο. Αληίζηξνθα, 

γηα λα παξαρζεί έλα θηιφ ηζηπο, ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 4,807 - 6,024 θηιά σκήο 

παηάηαο. 

 

Δπηπιένλ, ην ιάδη πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηεγαληζηεί έλα θηιφ παηάηαο είλαη 

πεξίπνπ 0,071 θηιά. 
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο 

ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (2012 – 2016) 

ζηνλ πίλαθα 4.5 πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 4.5: Πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο Α’ Τιψλ 

 

ΠΡΧΣΔ YΛΔ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΝΑ EΣΟ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Παηάηεο Σφλνο 4.874 5.145 5.416 5.849 6.255 

Λάδη Σφλνο 346 365 385 415 444 

 

 

ηνλ Πίλαθα 4.6 παξνπζηάδνληαη νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ζε εηζξνέο 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ αλά έηνο απφ ην 2012 έσο θαη 

ην 2016. ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ, ιήθζεθαλ ππφςε ην πξφγξακκα 

παξαγσγήο θαη νη ειάρηζηεο πνζφηεηαο παξαγγειηάο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

πξνκεζεπηέο. 

 

Πίλαθαο 4.6 : Πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ 
ΤΛΗΚΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΔΣΟ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Τιηθά πζθεπαζίαο: 

Φηικ Σφλνο 10 10,5 11 12,7 13,5 

Υαξηνθηβώηηα Σεκάρην 150.000 161.000 175.000 190.000 206.000 

Stretch Film Κηιφ 800 855 940 1.010 1.140 

Λνηπά βνεζεηηθά πιηθά: 

Γεύζεηο Σφλνο 18 20 22 24,5 26,7 

Κόιια Κηιφ 750 780 860 1.000 1.160 

 

 

Δπηπιένλ, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (4.7) παξαηίζεληαη νη αλαγθαίεο εηζξνέο 

ειεθηξηζκνχ θαη θαπζίκνπ. Οη εηζξνέο πεπηεζκέλνπ αέξα θαη λεξνχ 
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παξαβιέπνληαη, θαζψο ε ππφ ίδξπζε εηαηξεία δε ζα ρξεηάδεηαη λα ηηο 

πξνκεζεχεηαη. 

 

Πίλαθαο 4.7: Πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο αλαγθαίσλ εηζξνψλ 

 

ΠΑΡΟΥΔ ΚΟΗΝΖ 
ΧΦΔΛΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΝΑ EΣΟ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα kWh 1.310.000 1.352.000 1.380.000 1.500.000 1.630.000 

Καύζηκα  lt 500.000 560.000 620.000 685.000 750.000 

 

Σα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεί ε  Yammie Chips Ο.Δ. είλαη πεξίπνπ 120 

εηεζίσο, ελψ ζε απηά πεξηιακβάλνληαη απφ απιέο ζπζθεπέο γηα ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο έσο πιηθά γηα αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ κεξψλ ζε 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. Οη απαηηήζεηο ζε απνζέκαηα πιηθψλ γηα 

ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα πιηθά κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

Σέινο, ε ππφ ίδξπζε κνλάδα, ρξεηάδεηαη νξηζκέλα εθφδηα, ηα νπνία δε 

ζρεηίδνληαη απεπζείαο κε ηελ παξαγσγή, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Οη 

ππνινγηδφκελεο πνζφηεηεο ησλ εθνδίσλ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 4.8. 

 

Πίλαθαο 4.8: Πξνβιεπφκελεο αλαιψζεηο αλαγθαίσλ εθνδίσλ 

 

ΔΦΟΓΗΑ ΓΗΑ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 
ΑΝΑΓΚΔ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΝΑ EΣΟ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ηνιέο εξγαζίαο Σεκάρην 120 130 150 160 170 

Γάληηα Σεκάρην 4.500 4.700 5.000 5.200 5.300 

Φαξκαθείν 
Α΄Βνεζεηώλ 

Σεκάρην 2 2 2 2 2 

Απνιπκαληηθά Kg 2.500 2.700 3.000 3.200 3.400 
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4
.3 

Μάξθεηηλγθ Πξνκεζεηώλ  

 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αγνξαζηήο ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ησλ εθνδίσλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ κάξθεηηλγθ πξνκεζεηψλ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ (ηζηπο) ηεο ππφ ίδξπζε 

κνλάδαο εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πιηθψλ 

θαη ησλ εμαξηεκάησλ πνπ δέρεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ε εηαηξεία ζα 

ζεσξήζεη ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο σο πξνέθηαζε ησλ δηθψλ ηεο 

δξαζηεξηνηήησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε επηρείξεζε πξφθεηηαη λα έρεη πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πξνκεζεπηψλ νχησο ψζηε ε πξνεηνηκαζία ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ λα είλαη πην εχθνιε, λα 

είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

δπλαηφηεηαο γηα ηελ παξάδνζε παξαγγειηψλ ζε κηθξέο παξηίδεο πην ζπρλά, αληί 

γηα κεγάιεο παξηίδεο ζε αξαηά δηαζηήκαηα. 

 

Πξηλ ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα γίλεη πξνθαηαξθηηθή έξεπλα 

αμηνιφγεζεο απηψλ. Ζ έξεπλα ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε 

επίζθεςε ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ είλαη δπλαηφ, ηε ιήςε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ απφ πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ θαζψο 

θαη γηα ηε θήκε πνπ έρεη ν πξνκεζεπηήο απφ ηελ εκπεηξία άιισλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ. Με ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα θξηζεί εάλ είλαη αμηφπηζηνη 

φζνλ αθνξά ηηο πνζφηεηεο, ηηο πνηφηεηεο, ηηο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηηο ηηκέο 

θαη ζα επηιερζνχλ νη πην αμηφπηζηνη, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο. 

 

Σέινο, βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ, εθφζνλ ην πξντφλ πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ 

έρνπλ νξηζηεί. Δπηπιένλ, ζα ιεθζνχλ ππφςε νη επηβαξχλζεηο κεηαθνξάο, ηα 

αζθάιηζηξα, θαζψο θαη ην θφζηνο απνζήθεπζεο.  [8] 
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4
.4 

Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ 

 

4.4.1 Καζνξηζκόο Βαζηθώλ Πξνκεζεπηώλ 

 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ.. ζα πξνκεζεχεηαη  ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα εθφδηα πνπ 

ρξεηάδεηαη απφ πξνκεζεπηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, 

αιιά θαη ην εμσηεξηθφ. Ο θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ πξνκεζεπηψλ έγηλε κε βάζε 

ηελ αμηνπηζηία ηνπο ψζηε νη παξαγγειίεο λα εθηεινχληαη ζηελ ψξα ηνπο ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί, ηε ζσζηή ηηκνιφγεζε, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα αληηδξνχλ ζε απξφβιεπηεο αιιαγέο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα 

βειηηψλνπλ ζπλερψο ηα πξντφληα ηνπο. εκεηψλεηαη, φηη έρεη εθαξκνζηεί ν θαλφλαο 

80 – 20 (λφκνο ηνπ Pareto), δειαδή φηη ην 80% ησλ πξψησλ πιψλ πξνέξρνληαη 

απφ ην 20% ησλ πξνκεζεπηψλ, ψζηε ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη θαινχο θαη 

καθξνρξφληνπο δεζκνχο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θπξηφηεξνπο 

πξνκεζεπηέο. ηνλ Πίλαθα 4.9 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί 

πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Πίλαθαο 4.9 : Πξνκεζεπηέο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 

ΔΗΡΟΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΓΡΑ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

Παηάηεο 
 Delta Europa S.A. 

 Geofruit Hellas S.A. 

 Pic Pom SAS 

 Λαθσλία 

 Ζιεία 

 Γαιιία 
Τςειή 

Λάδη 

 Sef S.A Sunflower Oil & 
Seeds Oils 

 Διζαπ Διαηνπξγηθέο 
Δπηρεηξήζεηο 

 Κνδάλε 

 Ναχπιην Τςειή 

Φηικ Pan Pack Αηηηθή Καιή 

Υαξηνθηβώηηα    Παθν Α.Δ Βφινο Καιή 

Stretch Film Prepack ΑΔΒΔ Αηηηθή Ηθαλνπνηεηηθή 

Γεύζεηο Pata SPA Ηηαιία Τςειή 

Κόιια Prepack ΑΔΒΔ Αηηηθή Καιή 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα ΓΔΖ Οηλφθπηα Τςειή 

Καύζηκα ΔΚΟ Οηλφθπηα Τςειή 

ηνιέο εξγαζίαο Prepack ΑΔΒΔ Αηηηθή Καιή 

Γάληηα Prepack ΑΔΒΔ Αηηηθή Καιή 

Τιηθά θαξκαθείνπ Prepack ΑΔΒΔ Αηηηθή Τςειή 

Απνιπκαληηθά Chemo Hellas LTD Αηηηθή Τςειή 

http://www.plant-management.gr/suppliersonline/details.asp?id=383
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Δπηπξφζζεηα, δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ζηνπο βαζηθνχο πειάηεο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία, ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία, θαζψο θαη ζηε 

γεσγξαθηθή ηνπο πεξηνρή. Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή επηινγή έπαημε ε 

εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ πξνηεξαηφηεηαο πνπ αλακέλεηαη νη πξνκεζεπηέο λα δψζνπλ 

ζηηο παξαγγειίεο ηεο ππφ ίδξπζε εηαηξείαο. εκεηψλεηαη φηη φινη νη πξνκεζεπηέο 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο.  

 

 

4.4.2 Σύπνη πκθσληώλ θαη Γηαηάμεσλ 

 

Ζ ππφ ίδξπζε βηνκεραλία πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

ζπκβφιαηα ελφο έηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ γηα 

ην 2012. Δθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε ζπκθσλία 

ε Yammie Chips Ο.Δ. ζα αλαλεψζεη ηα ζπκβφιαηα απηά γηα ηέζζεξα αθφκε ρξφληα.  

 

ηα ζπκβφιαηα-ζπκθσλίεο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο, ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο, 

 Οη απαηηήζεηο ζε πνηφηεηα, 

 Ο ρξφλνο παξάδνζεο, 

 Σα θξηηήξηα απνδνρήο κηαο παξηίδαο, 

 Οη φξνη θφξησζεο θαη  

 Οη φξνη πιεξσκήο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά, πξηλ ηελ απνδνρή κηαο 

παξηίδαο, ζα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ηα πνζνζηά 

αθαηαιιειφηεηαο είλαη κέζα ζηα κέγηζηα επηηξεπηά πνζνζηά γηα απνδνρή. Θα 

ππάξρεη μεθάζαξε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηκεησπηζηνχλ ηα ειαηησκαηηθά είδε θαη πνηνο ζα επηβαξπλζεί 

ην πξφζζεην θφζηνο. 
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Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα δηαθέξεη, αλάινγα κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηα είδε 

ησλ αγαζψλ. Σν ζπκβφιαην κε ηηο εηαηξείεο πνπ πξνκεζεχνπλ ηηο πξψηεο χιεο ζα 

ζηεξίδεηαη ζην θφζηνο, δειαδή ε ηηκνιφγεζε ζα βαζίδεηαη ζην θφζηνο πνπ ζα 

δηακνξθσζεί ηε ζηηγκή ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζπλ θάπνην πνζνζηφ 

θέξδνπο, ελψ ην ζπκβφιαην κε ηηο ππφινηπεο πξνκεζεπηηθέο εηαηξείεο ζα είλαη 

ηχπνπ ζηαζεξήο ηηκήο. 

  

Ζ παξάδνζε ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη 20 εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ πξνκήζεηαο 

(lead time order=20 days) , ελψ ζηηο ζπκθσλίεο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη φξνη 

θφξησζεο. Οη φξνη θφξησζεο ζα θαζνξίδνπλ πφηε ε Yammie Chips Ο.Δ. 

(αγνξαζηήο) γίλεηαη θχξηνο ησλ αγαζψλ, πνηνο ζα πιεξψζεη ηα κεηαθνξηθά, θαζψο 

θαη πνηνο ζα πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα γηα δεκηέο ή απψιεηεο έλαληη ηνπ 

κεηαθνξέα.  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε επηηαγέο ιήμεο απφ ελφο έσο ηξηψλ κελψλ, κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ αγαζψλ. Οη απνδεθηέο απνθιίζεηο ηεο παξαδηδφκελεο πνζφηεηαο 

νξίδνληαη ζην +/-5%. 

 

 

4.5 Κόζηνο Πξώησλ Τιώλ θαη άιισλ Δθνδίσλ 

 

Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ παξφληνο 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη ηηκέο αλά κνλάδα εηζεξρφκελνπ πιηθνχ θαζνξίζηεθαλ 

έπεηηα απφ ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ εθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ ζην ζηάδην ηεο 

επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηε Yammie Chips Ο.Δ. 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ εθνδίσλ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε 

επηρείξεζε έγηλε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα παξαγσγήο θαη ζχκθσλα κε ηε 

δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο απφ ηηο παξαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

θφζηνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έγηλε πξνζεγγηζηηθά, βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ 

βηνκεραληθήο ρξήζεο ηεο ΓΔΖ. 
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ηνλ Πίλαθα 4.10 πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κία εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ ηεο κνλάδαο γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο 

ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο ηφζν αλά κνλάδα πξντφληνο φζν θαη ζπλνιηθά. ηνλ 

Πίλαθα 4.11 παξνπζηάδεηαη κία ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εθνδίσλ ηεο 

κνλάδαο γηα ηελ πεληαεηία 2012 – 2016.  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζην 

εθηηκψκελν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο, νη ιηκεληθέο 

επηβαξχλζεηο, νη δαζκνί, νη θφξνη θαη ηα αζθάιηζηξα, αλάινγα κε ηα ζπκβφιαηα 

πξνκεζεηψλ θαη ηελ θξαηηθή λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 

θφζηνο απνζήθεπζεο. 

 

Πίλαθαο 4.10 : Κφζηνο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ γηα ην 2012 

ΔΗΡΟΖ 
  
ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ/ 
ΜΟΝΑΓΑ (€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ (€) 

Πξώηεο Όιεο: 

Παηάηα Σφλνο 4.874 300 € 1.462.185 

Λάδη Σφλνο 346 800 € 276.840 

ύλνιν 1.739.025 

Βνεζεηηθά Τιηθά : 

Τιηθά πζθεπαζίαο 

Φηικ Σφλνο 10 7.500 € 75.000 

Υαξηνθηβώηηα Σεκάρην 150.000 0,31 € 46.500 

Stretch Film Κηιφ 800 1,40 € 1.120 

Λνηπά βνεζεηηθά πιηθά: 

Γεύζεηο Σφλνο 18 4.000 € 72.000 

Κόιια Κηιφ 750 3 € 2.250 

ύλνιν 196.870 

Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο : 

Ζιεθηξηθή       
Δλέξγεηα kWh 

1.310.000 0,06 € 78.600 

Καύζηκα lt 500.000 1,05 € 525.000 

ύλνιν 603.600 

Γηάθνξα  
Αληαιιαθηηθά : Σεκάρην 120  200.000 

   ύλνιν 200.000 

Λνηπά εθόδηα : 

ηνιέο εξγαζίαο Σεκάρην 120 40 € 4.800 

Γάληηα Σεκάρην 4.500 0,35 € 1.575 

Φαξκαθείν Α' 
Βνεζεηώλ Σεκάρην 

2 35 € 70 

Απνιπκαληηθά Kg 2.500 0,30 € 750 

ύλνιν 7.195 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.746.690 
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Πίλαθαο 4.11 : Κφζηνο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ αλά έηνο (2012 – 

2016) 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΣΟ (€) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Πξώηεο Όιεο 1.739.025 1.835.638 1.932.250 2.043.400 2.159.200 

Βνεζεηηθά Τιηθά 
196.870 212.197 228.646 245.250 269.000 

Τπεξεζίεο Κνηλήο  
Χθέιεηαο  

603.600 669.120 733.800 765.200 790.900 

Γηάθνξα Αληαιιαθηηθά 
200.000 220.000 246.000 278.600 294.300 

Λνηπά Δθόδηα 7.195 7.500 8.120 9.000 9.700 

ΤΝΟΛΟ 2.746.690 2.944.455 3.148.816 3.341.450 3.523.100 
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Κεφάλαιο 5: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

 

5.1 Πξόγξακκα Παξαγσγήο θαη Γπλακηθόηεηα ηεο Μνλάδαο 

 

5.1.1 Καζνξηζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαγσγήο 
 

Σν πξφγξακκα παξαγσγήο ηεο ππφ ίδξπζε βηνκεραληθήο κνλάδαο είλαη 

ζπλάξηεζε ηεο πξνβιεπφκελεο δήηεζεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο – ζηφρνπ, ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πσιήζεσλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο 

επηινγήο ηεο ηερλνινγίαο. Πξνθεηκέλνπ ε επέλδπζε λα είλαη απνδνηηθή, νη 

πσιήζεηο ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα αλέξρνληαη ζηνπο 900 ηφλνπο, 

ελψ ν κέζνο φξνο πσιήζεσλ ηεο πεληαεηίαο 2012 – 2016 πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 

1.017 ηφλνη. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 3, ε Yammie Chips Ο.Δ. κέζα ζηελ πξψηε 

πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο, ζθνπεχεη λα απνζπάζεη κεξίδην 7% ζηελ ειιεληθή 

αγνξά. Σνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ παξαγσγή 

8.370.656 ηεκαρίσλ chips, ζπζθεπαζκέλα ζε 45gr., 70gr., 100gr., 130gr., 200gr. 

θαη 350gr., φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.15. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ chips πνπ 

ζα παξαρζεί ην 2012 είλαη 900 ηφλνη, ελψ ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά ζε εηήζηα βάζε 

θαη ην 2016 πξνβιέπεηαη λα παξαρζνχλ 1.155 ηφλνη.  

 

 

5.1.2 Καζνξηζκόο ηεο Γπλακηθόηεηαο ηεο Μνλάδαο 
 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

παξαγσγή 8.370.656 ηεκαρίσλ chips ελψ ε παξαγφκελε πνζφηεηα πξφθεηηαη λα 

απμεζεί κέζα ζηελ πξψηε πεληαεηία. Μεηά ην 2016 ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ αλακέλεηαη λα απμεζεί εθ λένπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εηαηξεία ζα επηιέμεη 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ε νλνκαζηηθή κέγηζηε δπλακηθφηεηα είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ ηεο πξψηεο ρξνληάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζα αλέξρεηαη ζηα 1.061 kg/h, δειαδή ζηνπο 3.100 ηφλνπο ηε ρξνληά. 

Ζ εθηθηή θαλνληθή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ηερληθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο ηεο 

κνλάδαο, φπσο είλαη νη θαλνληθέο δηαθνπέο, νη δηαθνπέο απφ βιάβεο, νη αξγίεο, ε 

ζπληήξεζε, ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα δηνίθεζεο, θιπ. ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα 

ε εθηθηή θαλνληθή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο νξίδεηαη ζην 80% ηεο νλνκαζηηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αλέξρεηαη ζηνπο 2.480 ηφλνπο εηεζίσο. ηνλ 

Πίλαθα 5.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εθηθηή θαλνληθή δπλακηθφηεηα θαη ε 

πξαγκαηηθή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα 

παξαγσγήο σο πνζφηεηα ζε ηφλνπο θαη σο πνζνζηφ επί ηεο εθηθηήο θαλνληθήο 

δπλακηθφηεηαο.  

 

Πίλαθαο 5.1 : Καζνξηζκφο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο 

 
ΔΣΟ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Δθηθηή Καλνληθή 
δπλακηθόηεηα (tn) 

2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 

Πξαγκαηηθή 
Γπλακηθόηεηα (tn) 

900 950 1.000 1.080 1.155 

Πνζνζηό % 36,29% 38,31% 40,32% 43,55% 46,57% 

 

 

5

.2 

Απαηηνύκελε Σερλνινγία 

 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 

θαη ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κία γξακκή παξαγσγήο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη θαζεηνπνηεκέλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ζα 

πεξηιακβάλνπλ κεραλήκαηα γηα ηελ πγξή θάζε (πξφπιπζε παηάηαο, 

απνθινίσζε, νπηηθή δηαινγή, ηεκαρηζκφ θαη ζηέγλσκα), γηα ηε θάζε ηεγαλίζκαηνο 

(ηεγάληζκα, πξνζζήθε αιαηηνχ/γεχζεσλ, δηαινγή θαη απφξξηςε ηπρφλ 

αθαηάιιεισλ ηεκαρίσλ) θαζψο θαη γηα ηε θάζε ζπζθεπαζίαο (δχγηζε, αλίρλεπζε 

κεηάιισλ, ζπζθεπαζία θαη εγθηβσηηζκφο). Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νιφθιεξε ε 
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γξακκή παξαγσγήο ζα εγθαηαζηαζεί πςειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ, 

ψζηε ην δάπεδν λα κέλεη ειεχζεξν θαη λα θαζαξίδεηαη εχθνια. 

 

5.2.1 Κξηηήξηα Δπηινγήο Σερλνινγίαο 

 

Ζ απαηηνχκελε ηερλνινγία θαζνξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα παξαγσγήο, ηελ 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, ηηο δηαζέζηκεο πξψηεο χιεο θαη απφ 

πνηθίιεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, νηθνινγηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο 

ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ επηρείξεζε πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηή κε ππάξρνληεο ή πηζαλνχο κειινληηθνχο πεξηνξηζκνχο, κε 

πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη λα έρεη δπλαηφηεηα εθηθηψλ ελαιιαθηηθψλ 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ. Αθφκα, ζα πξέπεη λα είλαη πξσηνπνξηαθή αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη δνθηκαζκέλε θαη λα κελ είλαη επηθίλδπλε γηα ην πξνζσπηθφ. Σέινο, ε ζρέζε 

ηηκήο – σθέιεηαο πξέπεη λα είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηε βηνκεραληθή κνλάδα. [7] 

 

ην δηάγξακκα ξνήο 5.1 πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο  

γξακκήο παξαγσγήο. 
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1.ΠΑΡΑΛΑΒΖ – 

ΔΛΔΓΥΟ 

25.ΓΔΧΣΡΖΖ 

2.ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

3.ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΥΧΡΟ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ-ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ HOPPER 

4.ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

5.ΠΛΤΗΜΟ - 

ΞΔΦΛΟΤΓΗΜΑ 

6.ΓΗΑΛΟΓΖ - ΚΟΦΗΜΟ  

7. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ CHIPS 
Δ ΚΟΠΣΗΚΟ ΦΗΛΔΣΧΝ 

8. ΠΛΤΗΜΟ - ΑΠΑΜΤΛΧΖ 

9. ΔΞΑΠΛΧΖ - ΣΔΓΝΧΜΑ 

11.ΓΗΑΛΟΓΖ – ΠΔΣΑΜΑ 

ΜΑΤΡΧΝ 

13.ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ 
ΕΤΓΗΣΗΚΟ - ΚΡΤΧΜΑ 

14.ΕΤΓΗΖ - ΜΔΡΗΓΟΠΟΗΖΖ 

15.ΠΔΡΑΜΑ ΑΠΟ 

ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 

ΠΟΡΔΛΑΗΑ ΝΔΡΟ 

10.ΣΖΓΑΝΗΜΑ 

12.ΠΡΟΘΖΚΖ ΓΔΤΖ - 

ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ 

16.ΤΚΔΤΑΗΑ 

26.ΥΛΧΡΗΧΖ 

27.ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ 
ΜΔ UV 

ΓΔΤΔΗ ΤΛΗΚΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΠΑΣΑΣΔ 

 19.ΠΑΡΑΛΑΒΖ 21.ΠΑΡΑΛΑΒΖ 23.ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 24.ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  20.ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  22.ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

 ΦΤΣΡΑ / ΞΤΛΑ / 

ΥΧΜΑ 

 ΦΤΣΡΑ / 

ΦΛΟΗΟ 

 ΠΡΑΗΝΔ / ΑΠΗΔ 

/ ΚΟΝΓΤΛΟΗ ΜΔ 

ΣΗΓΜΑΣΑ / ΦΤΣΡΑ 

ΚΑΦΔΣΗΑΜΔΝΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

17.ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

18.ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΓΗΑΝΟΜΖ 

28.ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΖ 

Κρύωμα λάμπας 

30.BUFFER 

ΔΛΑΗΧΝ 

ΑΔΡΑ 29.ΑΕΧΣΟ 

ΝΔΡΟ / ΑΜΤΛΟ 
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Εικόνα 5.1: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο chips. 

5.2.2 Γηαζεζηκόηεηα Σερλνινγίαο 
 

ην ρψξν ηεο δηάζεζεο κεραλεκάησλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο chips 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο πνιιέο επηρεηξήζεηο. Με βάζε ηηο απαηηήζεηο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα αγνξάο 

θαη νη εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο απηέο 

είλαη: 

 

 Florigo UK Ltd [23] 

 Kiremko [24] 

 Heat and Control, Inc. [25] 

 Ishida Co. Ltd. [26] 

 Hastamat [27] 

 Key Technology Inc.[28] 

 CEIA [29] 

 Βάκβαθαο Βηνκεραληθφο Δμνπιηζκφο Α.Δ. [30] 

 

Έπεηηα απφ αλαιπηηθφηεξε έξεπλα, σο νη δχν θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Yammie Chips επηιέγνληαη νη εηαηξείεο Heat and 

Control, Inc.(πγξή θάζε θαη θάζε ηεγαλίζκαηνο) θαη Ishida Co. Ltd (θάζε 

ζπζθεπαζίαο). Δπίζεο, νη εηαηξείεο Key Technology, CEIA θαη Βάκβαθαο 

Βηνκεραληθφο Δμνπιηζκφο Α.Δ. ζα πξνκεζεχζνπλ ηε Yammie Chips κε 

κεραλήκαηα. 

 

Ζ εηαηξεία Heat and Control, Inc. δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν  θαηαζθεπήο 

κεραλεκάησλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο snacks, έηνηκνπ θαγεηνχ θαη ηεγαληηήο 

παηάηαο πάλσ απφ 60 ρξφληα, θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζην ρψξν θαη έρεη παηεληάξεη 

αξθεηέο θαηλνηνκίεο (MPO Cooking System®, Ishida's Computer Combination 

Weigher, VersaPeel™ Batch Peeler). ε αληίζεζε κε άιιεο εηαηξείεο, ζρεδηάδεη θαη  

θαηαζθεπάδεη νιφθιεξεο γξακκέο παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε, ελψ ηα κεραλήκαηα πνπ θαηαζθεπάδεη ιεηηνπξγνχλ κε ιηγφηεξα ιάδηα θαη 

λεξφ θαη είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη γηα κία εηαηξεία πνπ εδξεχεη 

ζηηο Ζ.Π.Α., ελψ παξάιιεια δηαηεξεί παξαξηήκαηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν κεηαμχ 

http://www.key.net/
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ησλ νπνίσλ θαη ζηελ Δπξψπε. Σν θαηάζηεκα πνπ εμππεξεηεί ηελ αλαηνιηθή 

Δπξψπε βξίζθεηαη ζηελ Οιιαλδία. 

 

Ζ εηαηξεία Heat and Control, Inc. έρεη επηιερζεί γηα ηηο δχν πξψηεο θάζεηο 

παξαγσγήο chips, ελψ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Ishida Co. Ltd., ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν πξνκεζεπηή ηεο Yammie chips, ν νπνίνο έρεη επηιερζεί γηα ηε θάζε 

ζπζθεπαζίαο. 

 

Ζ Ishida Co. Ltd. δηαζέηεη κεγαιχηεξε απφ εθαηνληαεηή εκπεηξία ζε 

κεραλήκαηα δχγηζεο θαη ζπζθεπαζίαο snacks θαη άιισλ θαγεηψλ (έηνο ίδξπζεο 

1893). Ζ έδξα ηεο είλαη ζηελ Ηαπσλία, αιιά δηαζέηεη πάλσ απφ 70 παξαξηήκαηα 

αλά ηνλ θφζκν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ Αζήλα. 

 

Οη δπν πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο ζεσξνχληαη θνξπθαίεο ζην είδνο ηνπο θαη 

επηπιένλ, ζπλεξγάδνληαη άκεζα, θαζψο ε Ishida Co. Ltd. θαηαζθεπάδεη θαη 

πξνκεζεχεη ηε Heat and Control, Inc. κε κεραλήκαηα ζπζθεπαζίαο.  Δπηπξφζζεηα, 

θαη νη δπν εηαηξείεο παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

κνλάδαο ρσξίο θακία επηπιένλ ρξέσζε. Κάηη αλάινγν πξνζθέξνπλ θαη νη εηαηξείεο 

Florigo UK Ltd θαη Kiremko ρσξίο φκσο λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο γξακκέο 

παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηε ζπλεξγαζία. Δθηφο ησλ άιισλ, απφ ηηο 

Heat and Control, Inc. θαη Ishida Co. Ltd. παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ επάλσ ζηα κεραλήκαηα θαη εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε. Οη 

εηαηξείεο δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο γηα φια ηα πξντφληα ηνπο, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη δνθηκαζκέλα αιιά θαη θαηλνηφκα. 

 

 

5.3 Αμηνιόγεζε Σερλνινγίαο 

 

5.3.1 Τγξή Φάζε 
 

 Ζ πγξή θάζε απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα: 

 

1) Πξφπιπζε ηεο παηάηαο: 
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Οη θφλδπινη πιέλνληαη κε λεξφ γηα λα απνκαθξπλζεί ην ρψκα πνπ θαιχπηεη ην 

θινηφ ηνπο. Ζ πξφπιπζε γίλεηαη κε ην πιπληήξην σκήο παηάηαο. 

 

2) ηάδην Απνθινίσζεο  

 

Οη θφλδπινη δηνρεηεχνληαη ζε δνρεία κε ξνιά ή βνχξηζεο επελδπκέλα κε 

ζηξψκα ζκηξηγδηνχ. Σαπηφρξνλα παξέρεηαη θαζαξφ λεξφ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

θινηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν θινηφο απνκαθξχλεηαη θπζηθά, ρσξίο ιεπίδεο θαη 

έηζη εμνηθνλνκείηαη ζεκαληηθή πνζφηεηα παηάηαο. Ζ εηαηξεία Heat and Control, Inc. 

θαηαζθεπάδεη δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο, ην Continuous 

Peeler-Washer CPW θαη ην VersaPeel Batch Peeler VP. 

 

 Continuous Peeler-Washer CPW  

Ο πξσηνπνξηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο πιχζεο θαη απνθινίσζεο ησλ θνλδχισλ, κεηψλνληαο ηελ αλάγθε 

ρξήζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα εμαηηίαο ηνπ πςεινχ βαζκνχ απηνκαηηζκνχ 

πνπ δηαζέηεη.  

 

Σν κεράλεκα απνηειείηαη απφ ζπγθνιιεκέλνπο ζσιήλεο αλνμείδσηνπ 

ράιπβα, ελψ δηαζέηεη πνιιαπιά panel πξφζβαζεο (access panels). Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ είλαη ηδηαίηεξα απιή. ην εζσηεξηθφ ηνπ κεραλήκαηνο, ππάξρνπλ ξνιά ή 

βνχξηζεο ή ζπλδπαζκφο απηψλ. Δίλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε έμη, νρηψ ή δέθα 

ξνιψλ, ίδηαο ή αληίζεηεο πεξηζηξνθήο. Με ηελ πεξηζηξνθή ησλ ξνιψλ, 

απνκαθξχλεηαη ν θινηφο ησλ θνλδχισλ, ελψ ειέγρνληαη  νη αλαπεδήζεηο ηνπο κε  

έλαλ δίζθν, ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη κπξνζηά απφ ηα ξνιά. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

απνθινίσζεο, νη θφλδπινη είλαη πγξνί, θαζψο ςεθάδνληαη κε λεξφ απφ ιάκεο 

κεγάινπ κήθνπο. ην φιν ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κία απηφλνκε αληιία 

λεξνχ θαζψο θαη κηα δεμακελή ιαδηνχ.  

 

 VersaPeel Batch Peeler VP  

Σν ζχζηεκα απηφ είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε ε απνθινίσζε λα γίλεηαη 

πξννδεπηηθά, ζε ηξία ζηάδηα, κε ηε βνήζεηα ηξηψλ θπιίλδξσλ. Σν πξντφλ  

εηζέξρεηαη ζηνλ πξψην θχιηλδξν, ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη αξγά, ψζηε λα 

πεξηνξηζηεί ε θζνξά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε πεξηζηξνθή ηνπ θπιίλδξνπ επηηαρχλεηαη 
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(ζε πξνθαζνξηζκέλε ηαρχηεηα), κε απνηέιεζκα νη θφλδπινη λα ππνρσξνχλ ζηα 

ιεηαληηθά ηνηρψκαηα θαη λα ζπάεη ν θινηφο ηνπο. Έπεηηα, ν πξψηνο θχιηλδξνο 

αλνξζψλεηαη θαη νη θφλδπινη πέθηνπλ ζην δεχηεξν θχιηλδξν, ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ 

καιαθέο, ιεηαληηθέο βνχξηζεο. ην ηξίην ζηάδην, ππάξρνπλ εηδηθέο βνχξηζεο, νη 

νπνίεο ιεηαίλνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο παηάηαο θαη κεηψλνπλ ηηο φπνηεο εζνρέο 

ππάξρνπλ. ηνλ ππζκέλα ηνλ θπιίλδξσλ, ππάξρνπλ πεξηζηξεθφκελνη δίζθνη, νη 

νπνίνη ζπξψρλνπλ ηνλ θφλδπιν ζηα ηνηρψκαηά ηνπο.  

 

Ζ ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη ε έμνδνο ησλ απνθινησκέλσλ 

θνλδχισλ απφ απηφ, γίλνληαη απηφκαηα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο δπγαξηάο αθξηβείαο 

θαηά ηελ είζνδν, αιιά θαη θαηά ηελ έμνδν ησλ θνλδχισλ απφ ην κεράλεκα, ψζηε 

λα ειέγρεηαη ε απφδνζε ηνπ εθάζηνηε θνξηίνπ θαη λα πξνζαξκφδνληαη αληίζηνηρα 

θαη νη ξπζκίζεηο πεξηζηξνθήο ησλ θπιίλδξσλ. 

 

Σν VersaPeel Batch Peeler VP, έρεη παηεληαξηζηεί απφ ηε Heat and Control, 

Inc., θαζψο κε ηνλ πξσηνπνξηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ, ε θπξά ηνπ θινηνχ ηνπ 

θνλδχινπ πεξηνξίδεηαη ζην 0,5%-3% (αλάινγα κε ην πφζν θξέζθν είλαη ην πξντφλ) 

, δειαδή 5% ιηγφηεξν απφ αληίζηνηρα κεραλήκαηα ηεο αγνξάο.  

 

Σν κεράλεκα, δηαηίζεηαη ζε δπν κνληέια, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο γξακκήο 

παξαγσγήο, ην VP36 θαη VP38. 

 

3) ηάδην Γηαινγήο θαη Διέγρνπ 

 

Καηά ην ζηάδην απηφ, γίλεηαη απνκάθξπλζε κέξνπο ηεο ζάξθαο ηνπ θνλδχινπ 

πνπ εκθαλίδεη κεηαζπιιεθηηθέο αζζέλεηεο θαηά ηε ζπληήξεζε. Οη θφλδπινη 

κεηαθέξνληαη ζηελ θνπηηθή κεραλή θηιέησλ κε κία ηαηλία, ε νπνία νλνκάδεηαη 

ηαηλία ειέγρνπ θαη απνηειείηαη απφ παξάιιεια δηαηεηαγκέλνπο θπιίλδξνπο, νη 

νπνίνη κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπο, επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειαηησκαηηθψλ 

θνλδχισλ απφ ηνλ ειεγθηή. Ζ ηαηλία είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ, ελψ 

,θαηά κήθνο, ζηα πιάγηα ππάξρεη έλα δνρείν ζπιινγήο, ην νπνίν θαηαιήγεη ζε έλαλ 

αγσγφ απφξξηςεο ησλ αθαηάιιεισλ κεξψλ ησλ θνλδχισλ.  
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Σν κνληέιν ηεο Heat and Control, Inc. γηα απηφ ην ζηάδην είλαη ην ITT-R, ελψ 

ην κήθνο ηνπ ηαηληφδξνκνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο γξακκήο 

παξαγσγήο. 

 

4) ηάδην Σεκαρηζκνχ ζε θηιέηα (chips) / πιπληήξην 

 

Οη θφλδπινη εηζέξρνληαη ζην καραίξη θαη θφβνληαη ζε θηιέηα. ηε ζπλέρεηα, 

πιέλνληαη κε λεξφ ζπλερνχο παξνρήο. ε απηή ηε θάζε γίλεηαη ν ηειηθφο 

θαζαξηζκφο θαη ε απακχισζε ηνπ πξντφληνο.  

 

Λίγν πξηλ ηελ είζνδν ησλ θνλδχισλ ζην θνπηηθφ κεράλεκα, ζα πξέπεη λα 

νξηζηεί ε ηαρχηεηα εηζξνήο, αιιά θαη ην πιήζνο απηψλ. Απηφ, επηηπγράλεηαη κε ην 

ηξνθνδνηηθφ θνπηηθψλ. ε απηφ ην ζηάδην, νη θφλδπινη βξίζθνληαη ζε κία ρνάλε 

(hopper), ηεο νπνίαο ε ζηάζκε παξακέλεη ζηαζεξή, κε ηε βνήζεηα ελφο αηζζεηήξα, 

ψζηε λα ππάξρεη ζπλερήο ξνή πξνο ηνλ ηκάληα κεηαθνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ςεθάδνληαη κε λεξφ. ηε ζπλέρεηα αλπςψλνληαη κε έλαλ ηκάληα κεηαθνξάο, ν 

νπνίνο ηνπο ρσξίδεη ζε 15-άδεο – 20-άδεο, κε ηε βνήζεηα θάζεησλ πςσκάησλ, ηα 

νπνία δελ επηηξέπνπλ ηελ πηψζε ηνπο. Έπεηηα, κε ηε βνήζεηα πεπηεζκέλνπ αέξα, 

νδεγνχληαη ζην πξψην ή ζην δεχηεξν θνπηηθφ κεράλεκα. 

 

Σν ηξνθνδνηηθφ θνπηηθψλ κεραλεκάησλ ηεο  Heat and Control, Inc. είλαη ην 

Slicer Feeder SF θαη ηα δηαζέζηκα κνληέια δέρνληαη απφ 200 έσο 3.000 kg/h. 

 

Οη θφλδπινη, έπεηηα, εηζέξρνληαη ζηελ θνπηηθή κεραλή θηιέησλ, κε ηε βνήζεηα 

δχν πεξηζηξεθφκελσλ θπιίλδξσλ εθνδηαζκέλσλ κε ζπείξεο ηέηνηεο, ψζηε κε ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπο λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ελφο θαη κφλν θνλδχινπ ζην θνπηηθφ. Ζ 

εηαηξεία Heat and Control, Inc., παξέρεη ην κνληέιν Slicer Auger Feeder SAF, ην 

νπνίν κπνξεί λα ηεκαρίζεη απφ 200 έσο 3.000 kg/h θνλδχινπο ζε θηιέηα. 

 

Σν επφκελν ζηάδην είλαη ην πιχζηκν ησλ θηιέησλ θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

ακχινπ. Ζ εηαηξεία Heat and Control, Inc. θαηαζθεπάδεη δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

κεραλεκάησλ, ην Potato Slice Injection Blancher (Model PSIB) θαη ην Gentle Wash 

Potato Slice Washer ((Model GW). 
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 Potato Slice Injection Blancher 

Μεηά ηελ θνπή ησλ θνλδχισλ ζε θηιέηα, απηά ζπγθεληξψλνληαη ζε κία 

δεμακελή. ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, πεηάγνληαη πνιιαπινί πίδαθεο λεξνχ, νη 

νπνίνη πιέλνπλ ηα θηιέηα, ηα νπνία βξίζθνληαη πάλσ ζε έλαλ ηαηληφδξνκν, θαη ηα 

δηνρεηεχνπλ νκνηφκνξθα, ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ηαηληφδξνκνπ. Σν λεξφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηε θάζε αλαθπθιψλεηαη ζπλερψο, γεγνλφο πνπ βνεζάεη 

ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο, αιιά θαη νηθνλνκίαο. Ο ρξφλνο 

παξακνλήο ησλ θηιέησλ ζηε δεμακελή, θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ είλαη 

ξπζκηδφκελε, ελψ ιίγν πξηλ ηελ έμνδν , μεπιέλνληαη κε θαζαξφ λεξφ. 

 

 Gentle Wash Potato Slice Washer 

Σν πιχζηκν ησλ θηιέησλ γίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, 

δηαρσξίδνληαη ηα θηιέηα απφ ην άκπιν , δηφηη θαζψο απηά εηζέξρνληαη ζε κία 

δεμακελή κε λεξφ, ην άκπιν επηπιέεη θαη κπνξεί εχθνια λα απνκαθξπλζεί.  ηε 

ζπλέρεηα, ηα απακπισκέλα θηιέηα μεπιέλνληαη (Spiral Action Gentle Water) θαη 

νδεγνχληαη, κε ηε βνήζεηα ηνπ λεξνχ, ζε έλαλ ηαηληφδξνκν.  Δθεί, δέρνληαη 

ηέζζεξηο πιχζεηο κε επαλαρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ θαη κία κε θαζαξφ.  Σέινο, ηα 

θηιέηα πεξλάλε απφ έλα θπζεηή αέξα, ν νπνίνο απνκαθξχλεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ εμσηεξηθήο πγξαζίαο. Ζ πγξαζία απνκαθξχλεηαη κε δηνρέηεπζε αέξα 

ζηελ επηθάλεηα ησλ chips, ελψ ηαπηφρξνλα ν αέξαο απιψλεη ηα σκά chips ζε φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν εχξνο ηνπ ηκάληα κεηαθνξάο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ηδαληθέο ζπλζήθεο (ρακειή εμσηεξηθή πγξαζία, δηαζπνξά ηνπ πξντφληνο), γηα ην 

ζηάδην ηνπ ςεζίκαηνο πνπ αθνινπζεί. 

  

Σν Gentle Wash Potato Slice Washer ((Model GW) είλαη έλα κεράλεκα πνπ 

ζπλδπάδεη πιχζηκν θαη ζηέγλσκα, ζε αληίζεζε κε ην Potato Slice Injection 

Blancher, ην νπνίν πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ έλα μερσξηζηφ κεράλεκα 

απνκάθξπλζεο ηεο πγξαζίαο. 

 

Σν ζηάδην ζηεγλψκαηνο είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο πγξήο θάζεο. ηε 

ζπλέρεηα, ηα σκά chips πεξλάλε ζηε θάζε ηεγαλίζκαηνο. 
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5.3.2 Φάζε Σεγαλίζκαηνο 
 

Ζ θάζε ηνπ ηεγαλίζκαηνο απνηειείηαη απφ ην ζηάδην ηνπ ςεζίκαηνο, ηεο 

δηαινγήο θαη απφξξηςεο αθαηάιιεισλ ηπρφλ ηεκαρίσλ θαη ηεο πξνζζήθεο αιαηηνχ 

θαη γεχζεσλ. 

 

1) Σεγάληζκα 

 

Σν ιάδη πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηεγάληζκα, ηξνθνδνηείηαη απφ 

ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο, κέζσ αληιίαο ζην ηεγάλη, ζεξκαίλεηαη κέζσ 

ζεξπαηηλψλ ζην ρψξν ηνπ θαπζηήξα ζε ζπλερή ξνή θαη νδεγείηαη πάιη ζην ηεγάλη, 

φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ην ςήζηκν. Με ηε ιήμε ηνπ ςεζίκαηνο, ε πνζφηεηα 

ιαδηνχ πνπ έρεη απνκείλεη ζην ηεγάλη, ζπγθεληξψλεηαη ζηε δεμακελή εκεξήζηαο 

θαηαλαιψζεσο ψζηε λα γίλεηαη θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ηεγαληνχ. Σφζν νη εμσηεξηθέο 

δεμακελέο απνζήθεπζεο ιαδηνχ, φζν θαη ε δεμακελή εκεξήζηαο θαηαλαιψζεσο 

είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιήξσζήο 

ηνπο, ην αέξην πεξηερφκελν είλαη άδσην. 

 

Σα σκά chips εηζέξρνληαη ζην ηεγάλη, πνπ πεξηέρεη ζπνξέιαην   ζε πςειή 

ζεξκνθξαζία, (έσο 105 ºC), θαη ηεγαλίδνληαη γηα 110 κε 130 δεπηεξφιεπηα. Σν 

ζσζηφ ηεγάληζκα πξνυπνζέηεη ζπλδπαζηηθή αξηζηνπνίεζε ηξηψλ παξαγφλησλ: ηεο 

πνζφηεηαο, (kg/h), ηεο παηάηαο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ ηεγαληνχ, ηεο ηαρχηεηαο 

ξνήο ησλ chips θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 Αλάινγα κε ηε επηζπκεηή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ππάξρνπλ δηάθνξνη 

ηχπνη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Heat and Control, Inc.γηα ην ηεγάληζκα ησλ 

θηιέησλ. 

 

 Potato Chip Fryer (Model PC) 

Σν ζχζηεκα απηφ είλαη ζρεδηαζκέλν λα ηεγαλίδεη απφ 181 έσο 2.950 θηιά ηελ 

ψξα (kg/h), αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ ζα επηιεγεί. Δπίζεο, είλαη αμηφπηζην θαη 

ηθαλφ λα ιεηηνπξγεί αδηάθνπα πνιιέο ψξεο, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα απιφο θαη 

δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ εηζξνή θαη εθξνή ιαδηνχ είλαη 
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απηνκαηνπνηεκέλεο, κε αληιίεο, ελψ ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιαδηνχ γίλνληαη απφ κηα νζφλε αθήο PLC. 

 

Σα βνεζεηηθά κέξε ηνπ ηεγαληνχ (θίιηξα ιαδηνχ, αληιίεο, δεμακελέο θ.η.ι.) 

δηαηίζεληαη ζε κία εληαία κνλάδα (Fryer Support Module), γεγνλφο πνπ βνεζάεη 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ ρξφλνπ εγθαηάζηαζεο θαηά 75%, ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ηνπ 

θφζηνπο. Ζ κνλάδα απηή, είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην αηζάιη θαη είλαη 

δπλαηφλ λα εμνπιηζηεί κε ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: 

 

 Φίιηξα ιαδηνχ 

 Αληιία αλαθπθινθνξίαο ιαδηνχ 

 Αληιία δεμακελήο ιαδηνχ 

 Αεξνζπκπηεζηήο 

 Βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο ιαδηνχ  

 Γεμακελή απνζήθεπζεο ιαδηνχ 

 Γεμακελή ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηεκέλνπ ιαδηνχ 

 χζηεκα ζέξκαλζεο δεμακελψλ 

  Πίλαθα ειέγρνπ. 

 

2) Γηαινγή θαη απφξξηςε αθαηάιιεισλ ηπρφλ ηεκαρίσλ 

 

Μεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην ηεγάλη, ηα chips ειέγρνληαη απηφκαηα απφ 

ρξσκαηνδηαινγέα θαη ηα καπξηζκέλα ή ηα θέξνληα ζηίγκαηα, απνξξίπηνληαη. 

Γίλεηαη επίζεο επνπηηθφο έιεγρνο θαη ρεηξνλαθηηθή δηαινγή.   

 

Γηα ην ζηάδην απηφ, θξίλεηαη θαηάιιεινο ν νπηηθφο δηαινγέαο (Optical Sorting 

System) ηεο εηαηξείαο Key Technology Inc. Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί απφ ην 1948 θαη 

θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο 

ηξνθίκσλ, βηνκεραληθψλ αιιά θαη θαξκαθεπηηθψλ αγνξψλ. Σελ ηειεπηαία 

δεθαπεληαεηία, έρεη θέξεη αξθεηέο θαηλνηνκίεο  ζηνπο νπηηθνχο δηαινγείο, 

κεηψλνληαο ηελ αλάγθε ηεο ρεηξνλαθηηθήο δηαινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Manta®, Tegra® θαη Optyx®). Ζ έδξα ηεο Key Technology Inc. βξίζθεηαη ζηελ 

Ακεξηθή, αιιά έρεη παξαξηήκαηα αλά ηνλ θφζκν, κε απηφ ηεο Οιιαλδίαο λα είλαη ην 

πιεζηέζηεξν ζηελ Διιάδα. 
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 Tegra Optical Sorter 

Ο νπηηθφο δηαινγέαο Tegra, έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ αγνξά ην 1995. 

Απφ ηφηε, έρεη δερηεί αξθεηέο ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά 

δνθηκαζκέλν, αιιά θαη θαηλνηφκν.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απιή. Μεηά ην ςήζηκν ησλ θηιέησλ, απηά δηέξρνληαη, 

κε ηε βνήζεηα ελφο ηαηληφδξνκνπ, απφ ηνλ νπηηθφ δηαινγέα, ν νπνίνο απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξηο θάκεξεο. Οη θάκεξεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θσηνγξάθεζεο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηελ πάλσ  θαη απφ ηελ θάησ πιεπξά. Δάλ παξνπζηαζηεί ειάηησκα 

ζην ρξψκα ηνπ chip, πεηάγεηαη αέξαο θαη ην απνξξίπηεη ζε κφιηο έλα ρηιηνζηφ ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ! Σα ππφινηπα chips, πεξλάλε θαλνληθά ζηελ επφκελε θάζε. Οη 

πξνδηαγξαθέο, πξνθαζνξίδνληαη απφ ην ρεηξηζηή, ζε κία νζφλε LCD. 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο νπηηθφο δηαινγέαο είλαη εθνδηαζκέλνο θαη  κε έλα ζχζηεκα 

ειέγρνπ πνηφηεηαο, θαζψο δηαηεξεί αξρείν θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Ο νπηηθφο δηαινγέαο Tegra, παξέρεηαη ζε δχν κνληέια, ην Tegra 7750 Series 

θαη ην Tegra 7770 Series. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζηε δπλακηθφηεηά ηνπο. 

Σν πξψην έρεη δπλακηθφηεηα 7.400 θηιά ηελ ψξα, ελψ ην δεχηεξν κπνξεί λα 

εμεηάζεη έσο  14.000 θηιά ηελ ψξα. Σα δχν παξαπάλσ κνληέια, είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα γηα πξντφληα φπσο ιαραληθά, θξνχηα, παηάηεο, θαθέ θ.α. 

 

 Optyx 3000 

Ο νπηηθφο δηαινγέαο Optyx 3000, πξννξίδεηαη γηα γξακκέο παξαγσγήο κε 

κηθξφηεξε δπλακηθφηεηα, θαζψο κπνξεί λα δερηεί έσο 2.750 θηιά ηελ ψξα. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ είλαη παξφκνηα κε ηνλ νπηηθφ δηαινγέα Tegra, κε ηε δηαθνξά φηη 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζε πην ειαθξηά πξντφληα (chips, ζηαθίδεο, δεκεηξηαθά θ.α.). 

 

Σν ζχζηεκα έρεη εγγχεζε πέληε εηψλ θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ελψ 

θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ, παξέρεηαη θαη εθπαίδεπζε ζε απηφ. 
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3) Πξνζζήθε αιαηηνχ / γεχζεσλ 

 

Σα chips κεηαθέξνληαη ζε πεξηζηξεθφκελν ηχκπαλν, φπνπ πξνζηίζεληαη 

δνζνκεηξηθά ην αιάηη ή νη δηάθνξεο γεχζεηο. Ζ κεηαθνξά ηνπο, γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ελφο νξηδφληηνπ, δνλνχκελνπ δηαδξφκνπ, ν νπνίνο πξνζηαηεχεη ηα 

παηαηάθηα απφ ην ζπάζηκν. ηελ πνξεία ηνπο, ηα chips ζπλαληνχλ ην δνρείν πνπ 

πεξηέρεη ην αιάηη ή ηα θαξπθεχκαηα (ξίγαλε, θέηζαπ, κπάξκπεθηνπ). Σν δνρείν 

απηφ, είλαη απνζπψκελν, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια ε αιιαγή ησλ 

γεχζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ηα chips ,καδί κε ην αιάηη ή ηα θαξπθεχκαηα εηζέξρνληαη 

ζην ηχκπαλν αλάκημεο,  ην νπνίν κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ αλακηγλχεη ηα παηαηάθηα 

κε ηηο γεχζεηο.  

 

Σν FastBack Seasoning System (Model FBSeasoning)  ηεο εηαηξείαο Heat 

and Control, Inc. πξνζθέξεη φια ηα παξαπάλσ, ελψ δίλεηαη κε εγγχεζε πέληε 

εηψλ. 

 

 

5.3.3 Φάζε πζθεπαζίαο 
 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο παξαγσγήο snacks, απνηειείηαη απφ ηε δχγηζε 

θαη κεξηδνπνίεζε, ην πέξαζκα απφ ηνλ αληρλεπηή κεηάιισλ, ηε ζπζθεπαζία ζε 

ζαθνπιάθηα θαη, ηέινο, ηε ζπζθεπαζία ζε ραξηνθηβψηηα. 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, γηα ηε θάζε ηεο ζπζθεπαζίαο ν επηιεγφκελνο 

πξνκεζεπηήο είλαη ε Ishida Co. Ltd., ιφγσ ηεο εμεηδίθεπζήο ηεο ζε κεραλήκαηα 

δχγηζεο θαη ζπζθεπαζίαο, κε εμαίξεζε ηνλ αληρλεπηή κεηάιισλ, ηνλ νπνίν ε 

Yammie Chips  ζα πξνκεζεπηεί απφ ηελ εηαηξεία CEIA. 

 

1) Εχγηζε / Μεξηδνπνίεζε 

 

Σα chips, ζηελ ηειηθή ηνπο πιένλ κνξθή, κεηαθέξνληαη κε δνλεηέο ζε 

πξνγξακκαηηδφκελεο δπγηζηηθέο ζπζθεπέο, ηνπνζεηεκέλεο ζε επίπεδν ςειφηεξν 

ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Σν δχγηζκα γίλεηαη απηφκαηα, κε ζθνπφ ηε κεξηδνπνίεζε 
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ηνπ πξντφληνο ζε ζχλνια ηφζσλ γξακκαξίσλ, φζσλ αλαγξάθνληαη ζε θάζε 

ζπζθεπαζία (ζαθνπιάθη).  

 

Ζ Ishida Co. Ltd., θαηαζθεπάδεη ην κεράλεκα Ishida CCW-SE Series 

Weighters, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο 

ηνπ γίλεηαη απφ έλα ηειερεηξηζηήξην, ζην νπνίν κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ έσο θαη 

πελήληα πξνγξάκκαηα.  

 

Καζψο ηα chips κεηαθέξνληαη κε δνλεηέο ζηε δπγηζηηθή ζπζθεπή, ζπλαληνχλ 

έλα δίζθν ζηελ θνξπθή απηήο. Ο δίζθνο απηφο δνλείηαη θαη κε ηελ θίλεζή ηνπ, 

ζπξψρλεη ηα παηαηάθηα ζηηο άθξεο ηνπ, φπνπ ππάξρνπλ κηθξά δπγηζηηθά δνρεία. 

Όηαλ ην πεξηερφκελν ησλ δνρείσλ θηάζεη ζην βάξνο πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην 

ρεηξηζηή, ν ππζκέλαο ηνπο αλνίγεη, θαη ηα παηαηάθηα θηλνχληαη θαηαθφξπθα πξνο ην 

ζπζθεπαζηηθφ κεράλεκα. 

 

Σν κεράλεκα Ishida CCW-SE Series Weighters βγαίλεη ζε δχν κνληέια, ην 

CCW-SE-210 θαη ην CCW-SE-220. Σν πξψην, δηαζέηεη δέθα δπγηζηηθά δνρεία, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα δπγίζνπλ έσο 1.000 γξακκάξηα κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα. Σν 

δεχηεξν, δηαζέηεη δχν δεθάδεο δπγηζηηθψλ δνρείσλ, ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εθηεινχλ δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα, ελψ θάζε δπγηζηηθφ δνρείν έρεη κέγηζηε 

δπλακηθφηεηα ρηιίσλ θηιψλ. Καη ηα δχν κνληέια, επηηξέπνπλ έσο θαη 55 δπγίζεηο ην 

ιεπηφ. 

 

2) Πέξαζκα απφ αληρλεπηή κεηάιισλ 

 

Σα πξντφληα, πνπ θηλνχληαη θαηαθφξπθα πξνο ην ζπζθεπαζηηθφ κεράλεκα, 

δηέξρνληαη απφ αληρλεπηή κεηάιισλ, ν νπνίνο επηηξέπεη λα πεξάζνπλ κφλν ηα 

chips ζηα ζαθνπιάθηα. Ζ εηαηξεία πνπ ζα πξνκεζεχζεη ηε Yammie Chips κε ην 

κεράλεκα αλίρλεπζεο κεηάιισλ, είλαη ε CEIA ε νπνία ζεσξείηαη κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο κε πιήξε εμεηδίθεπζε ζηα κεραλήκαηα αλίρλεπζεο 

κεηάιισλ. ε ζπλεξγαζία κε ηε  Heat and Control, ε CEIA Inc., παξέρεη ην CEIA 

THS/G Metal Detector, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα αληρλεχζεη φια ηα καγλεηηθά ή κε 

κέηαιια ζε κνξθή ζθφλεο, πγξνχ ή θφθθσλ. Σνπνζεηείηαη θάζεηα ζην έδαθνο θαη , 

θαζψο ηα chips βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε πηψζε απφ ηα δπγηζηηθά δνρεία, αληρλεχεη 
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ηπρφληα κέηαιια πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηα κεξηδνπνηεκέλα chips. ε 

πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ζηέιλεη εληνιή ζην ζπζθεπαζηηθφ κε ην νπνίν 

είλαη ζπλδεδεκέλν λα παξαγάγεη δηπιφ ζηξψκα ζπζθεπαζίαο γχξσ απφ ηε 

κνιπζκέλε κεξίδα. Έηζη, είλαη εχθνιν, αξγφηεξα, απφ ηνπο ζπζθεπαζηέο ζε 

ραξηνθηβψηηα λα απνκαθξχλνπλ ηα ζαθνπιάθη απφ ηε γξακκή παξαγσγήο. Ο 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη θαηά HACCP. 

 

3) πζθεπαζία ζε ζαθνπιάθηα 

 

Μεηά ην πέξαζκα απφ ηνλ αληρλεπηή κεηάιισλ, ηα πξντφληα ζπζθεπάδνληαη 

ζε ζαθνχιεο ππφ αηκφζθαηξα αδψηνπ θαη γίλεηαη ε θαηάιιειε ζήκαλζε. Σν 

κεράλεκα ηεο Ishida Co. Ltd. νλνκάδεηαη Ishida Atlas® Flexible Snack Food 

Bagmaker, θαη , αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ ζα επηιερζεί (Atlas 202, Atlas 122 C ή 

Atlas 112 C), ππάξρεη δπλαηφηεηα αληηζηνίρεζεο δχν ζπζθεπαζηηθψλ αλά 

δπγηζηηθή ζπζθεπή, γεγνλφο πνπ εμνηθνλνκεί ρψξν θαη ελέξγεηα. Σν κεράλεκα 

ιεηηνπξγεί κε θηικ, ην νπνίν ζθξαγίδεηαη, καδί κε άδσην, φηαλ απνθηήζεη ηελ 

πνζφηεηα πξντφληνο πνπ έρεη ξπζκηζηεί. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη ζήκαλζε ηνπ 

θσδηθνχ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

 

4) πζθεπαζία ζε ραξηνθηβψηηα / Απνζήθεπζε 

 

Ζ ζπζθεπαζία ζε ραξηνθηβψηηα γίλεηαη ρεηξνλαθηηθά, ζην ηέινο ηεο γξακκήο 

παξαγσγήο. Σν θιείζηκν ησλ θηβσηίσλ γίλεηαη κε θιεηζηηθφ κεράλεκα, ελψ ν 

πξνκεζεπηήο ζα είλαη ε εηαηξεία Βάκβαθαο Βηνκεραληθφο Δμνπιηζκφο Α.Δ. Ζ 

πξνκεζεπηηθή εηαηξεία δηαζέηεη απηφκαηεο θαη εκηαπηφκαηεο ζπγθνιιεηηθέο κεραλέο 

ραξηνθηβσηίσλ. Ζ απηφκαηε κεραλή COMARME GEM Υ520 θιείλεη απηφκαηα ηα 

άλσ θχιια ησλ θηβσηίσλ, ελψ είλαη απηνξπζκηδφκελε θαηά πιάηνο θαη χςνο θαη ε 

κέγηζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο είλαη 400 – 600 ηεκάρηα/ψξα, αλάινγα κε ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ραξηνθηβσηίσλ. Ζ εκηαπηφκαηε κεραλή STARTAPE 50M θιείλεη 

απηφκαηα ηα άλσ θχιια ησλ θηβσηίσλ, αιιά ην πιάηνο θαη ην χςνο ξπζκίδνληαη 

απφ ην ρεηξηζηή. Ζ δπλακηθφηεηα αλά ψξα επεξεάδεηαη απφ ην ρεηξηζηή θαη είλαη 

πεξίπνπ 500 ηεκάρηα/ψξα. 
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Σέινο, γίλεηαη παιιεηνπνίεζε θαη απνζήθεπζε ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ. 

 

 

 

5.4 Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο 

 

5.4.1 Μεραλήκαηα Παξαγσγήο 

 

Κχξηνη πξνκεζεπηέο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο, φπσο αλαθέξζεθε, είλαη νη 

εηαηξείεο Heat and Control, Inc. θαη Ishida Co. Ltd. Ζ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

πξφθεηηαη λα γίλεη κε νιηθή αγνξά, θαζψο είλαη απαξαίηεηα ηα ηερλνινγηθά 

δηθαηψκαηα θαη ε ηερλνγλσζία ηνπ εμνπιηζκνχ.  Ζ κεηαθνξά ησλ κεραλεκάησλ, ζα 

γίλεη απφ ηα επξσπατθά παξαξηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο, 

ηελ νπνία θαη ζα αλαιάβνπλ πιήξσο. Όια ηα κεραλήκαηα έρνπλ εγγχεζε πέληε 

εηψλ ελψ παξάιιεια ην ηερληθφ ηεο εηαηξείαο αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζή ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα κεραλήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη:  

 

 VersaPeel Batch Peeler (Model VP48) 

Σν κνληέιν VP48, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθινηψλεη απφ 1.000 έσο 4.500 

θηιά ηελ ψξα. Παξνπζηάδεη πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ Continuous 

Peeler-Washer CPW , θαζψο κε ηνλ πξσηνπνξηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ, ε παηάηα δε 

«ρηππάεη» θαη έηζη εμνηθνλνκείηαη πεξίπνπ 5% ηνπ θινηνχ ηεο. Δπηπιένλ, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε απνθινίσζε δηαθφξσλ κεγεζψλ 

θνλδχισλ, ρσξίο επηπξφζζεηεο ξπζκίζεηο. Σν κεράλεκα απνηειείηαη απφ ηε 

ζπζθεπή ηξνθνδνζίαο παηάηαο (Potato Infeed) θαη απφ ηνλ απνθινησηή (Potato 

Peeler), ν νπνίνο, κε ηε βνήζεηα ησλ ιεηαληηθψλ ηνπ ηνηρσκάησλ, απνκαθξχλεη ην 

θινηφ απφ ηνπο θνλδχινπο. Γηαζέηεη ηξία ηχκπαλα κε ιεηαληηθά ηνηρψκαηα (Peeling 

Drums), ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λα αιιαρζνχλ απφ ην ρεηξηζηή, αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θνξηίνπ παηάηαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. 

 

ηνλ Πίλαθα 5.2 πνπ αθνινπζεί εηθνλίδνληαη νη δηαζηάζεηο θαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ VersaPeel Batch Peeler (Model VP48) θαη ζηελ Δηθφλα 5.2 

εηθνλίδεηαη ην VersaPeel Batch Peeler. 
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Πίλαθαο 5.2 : VersaPeel Batch Peeler (Model VP48) 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

 Potato Infeed Potato Peeler 

Όςνο (cm) 323 335 

Πιάηνο (cm) 94 175 

Βάζνο (cm) 127 185 

Βάξνο (Kgr) 8 276 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σάζε: 380 Volt 

Ρεύκα: 10 amp 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Πίεζε Αέξα : 17 bar 

 

                                     

Εικόνα 5.2 : VersaPeel Batch Peeler (Model VP48) 

 

 Slicer Feeder SF 

Σν κνληέιν SF απνηειείηαη απφ κηα ρνάλε, έλαλ ηαηληφδξνκν αλχςσζεο, έλα 

ςεθαζηηθφ λεξνχ θαη δχν αγσγνχο απφξξηςεο ησλ θνλδχισλ θαη έρεη δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο έσο θαη 6.000 θηιψλ αλά ψξα. ε πεξίπησζε κειινληηθήο επέθηαζεο 

ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ζην Slicer Feeder SF κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ  

http://www.heatandcontrol.com/EQviewer2.asp?id=88&iint=0
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παξαπάλσ απφ δχν αγσγνί απφξξηςεο, θαζψο θαη ε ηαρχηεηα ηνπ ηκάληα 

κεηαθνξάο. ηελ Δηθφλα 5.3 παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα απηφ. 

 

 

 

Εικόνα 5.3 : Slicer Feeder SF 

 

    Slicer Auger Feeder SAF  

Σν κνληέιν Slicer Auger Feeder SAF, απνηειείηαη απφ δχν γξακκέο 

κεηαθνξάο θνλδχισλ, θαζψο θαη απφ δχν θνπηηθά. Γηα ην πιχζηκν ησλ θηιέησλ, 

είλαη ελζσκαησκέλνη δχν ςεθαζηήξεο. ε πεξίπησζε κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο 

γξακκήο παξαγσγήο, είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε θαη ηξίηνπ θνπηηθνχ. 

 

ηελ Δηθφλα 5.4 εηθνλίδεηαη ην Slicer Auger Feeder SAF. 

 

  

 

                            Εικόνα 5.4 : Slicer Feeder SΑF 
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 Gentle Wash Potato Slice Washer 

Σν Gentle Wash Potato Slice Washer είλαη έλα ζχζηεκα πιπζίκαηνο θαη 

ζηεγλψκαηνο ησλ θηιέησλ. Με ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, εμνηθνλνκείηαη ρψξνο, 

θαζψο θαηαξγείηαη ε αλάγθε ηνπ ζηεγλσηεξίνπ κεηά ην πιπληήξην, ελψ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πιέλεη έσο θαη 5.000 θηιά ηελ ψξα. Σν Gentle Wash Potato Slice 

Washer θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.5. 

 

 

 

Εικόνα 5.5 : Gentle Wash Potato Slice Washer 

 

 Potato Chip Fryer (Model PC50) 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα ηεγαλίζεη έσο θαη 2.950 θηιά θηιέησλ 

αλά ψξα. ηνλ πίλαθα 5.3 πνπ αθνινπζεί εηθνλίδνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ Potato 

Chip Fryer (Model PC50) θαη ζηελ εηθφλα 5.6 θαίλεηαη ην Potato Chip Fryer.  

 

Πίλαθαο 5.3 : Potato Chip Fryer (Model PC50) 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

 Όςνο (cm) Πιάηνο(cm) Μήθνο (cm) Βάξνο (Kgr) 

Model PC50 132 277 514 375 

 

http://www.heatandcontrol.com/EQviewer2.asp?id=139&iint=0
http://www.heatandcontrol.com/EQviewer2.asp?id=139&iint=0
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Εικόνα 5.6 : Potato Chip Fryer 

 

Αθνινχζσο, ζηελ εηθφλα 5.7, εηθνλίδνληαη ηα βνεζεηηθά κέξε ηνπ ηεγαληνχ ηα 

νπνία δηαηίζεληαη ζε κία εληαία κνλάδα, ηελ Fryer Support Module. Ζ κνλάδα απηή, 

απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

 

 Φίιηξα ιαδηνχ 

 Αληιία αλαθπθινθνξίαο ιαδηνχ 

 Αληιία δεμακελήο ιαδηνχ 

 Βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο ιαδηνχ  

 Γεμακελή απνζήθεπζεο ιαδηνχ 

 Γεμακελή ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηεκέλνπ ιαδηνχ 

 χζηεκα ζέξκαλζεο δεμακελψλ 

 Πίλαθαο ειέγρνπ. 

http://www.heatandcontrol.com/EQviewer2.asp?id=3&iint=1
http://www.heatandcontrol.com/EQviewer2.asp?id=3&iint=1
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Εικόνα 5.7 : Fryer Support Module 

 

 Optyx 3000 

Ο νπηηθφο δηαινγέαο Optyx 3000 ηεο εηαηξείαο Key Technology, βνεζά ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ chips, θαζψο απνξξίπηεη απηά πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Ζ ηαρχηεηα δηέιεπζεο ησλ chips , κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο παξαγσγήο, ελψ ε δπλακηθφηεηά ηνπ 

θηάλεη ηα 2.750 θηιά ηελ ψξα. 

 

ηνλ Πίλαθα 5.4 πνπ αθνινπζεί εηθνλίδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Optyx 3000 θαη ζηελ Δηθφλα 5.8 εηθνλίδεηαη ην Optyx 3000. 

 

 

 

javascript:history.back()
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Πίλαθαο 5.4 : Optyx 3000 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

Optyx 3000 

Όςνο (cm) 227,2 

Πιάηνο (cm) 119,8 

Μήθνο (cm) 281,5 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σάζε: 380 Volt 

Ρεύκα: 60 amp 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Έληαζε Αέξα : 50 scfm 

 

 

 

 

Εικόνα 5.8: Optyx 3000 
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 FastBack Seasoning System (Model FBSeasoning) 

Ζ πξνζζήθε ηνπ αιαηηνχ θαη ησλ γεχζεσλ ζηα chips ζα γίλεηαη κε ην 

FastBack Seasoning System. Αξρηθά, ζα αγνξαζηεί έλα ηχκπαλν αλάκημεο, ελψ ηα 

επφκελα ρξφληα, ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, ζα αγνξαζηεί θαη έλα 

δεχηεξν ηχκπαλν, νχησο ψζηε λα ππάξρεη μερσξηζηφ ηχκπαλν πξνζζήθεο αιαηηνχ 

θαη μερσξηζηφ ηχκπαλν πξνζζήθεο γεχζεσλ γηα λα εμνηθνλνκείηαη ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ηπκπάλνπ αλάκημεο. 

 

ηελ Δηθφλα 5.9 πνπ αθνινπζεί, εηθνλίδεηαη ην FastBack Seasoning System 

(Model FBSeasoning). 

 

  

 

Εικόνα 5.9: FastBack Seasoning System 

 

 Ishida CCW-SE Series Weighters CCW-SE-220 

 

Σν κνληέιν Series Weighters CCW-SE-220 ηεο εηαηξείαο Ishida έρεη ηε 

δπλαηφηεηα 110 δπγίζεσλ ην ιεπηφ, ελψ δηαζέηεη δχν δεθάδεο δπγηζηηθψλ δνρείσλ, 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ αλεμάξηεηα. Ο εξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο 

ηνπ CCW-SE-220 επηηξέπεη ηελ απφθηεζε ελφο θαη κφλν δπγηζηηθνχ, αθνχ ε δχγηζε 

θαη ε κεξηδνπνίεζε δχν δηαθνξεηηθψλ πνζνηήησλ chips γίλεηαη ηαπηφρξνλα. Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην αηζάιη θαη ην βάξνο ηνπ είλαη 650 θηιά. 
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Σν Series Weighters CCW-SE-220 πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί έηζη ψζηε λα 

δπγίδεη θαη λα δεκηνπξγεί κεξίδεο ησλ 45 gr, 70 gr, 100 gr, 130 gr, 200 gr θαη 350 

gr. 

 

ηελ Δηθφλα 5.10 εηθνλίδεηαη ην Series Weighters CCW-SE-220, ελψ ζηνλ 

πίλαθα 5.5 θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ. 

 

Πίλαθαο 5.5 : Series Weighters CCW-SE-220 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

Series Weighters CCW-SE-220 

Όςνο (cm) 114 

Γηάκεηξνο (cm) 160 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.10: Series Weighters CCW-SE-220 

 

 CEIA THS/G Metal Detector 

Σν κνληέιν THS/G Metal Detector έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη φια ηα 

καγλεηηθά θαη κε καγλεηηθά κέηαιια ηα νπνία κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηα παηαηάθηα, 

ελψ απηά εθηεινχλ ειεχζεξε πηψζε απφ ην δπγηζηηθφ κεράλεκα. Ο 
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πξνγξακκαηηζκφο ηνπ γίλεηαη απφ  ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην, ελψ είλαη δπλαηή 

ε ζχλδεζε κε νζφλε, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη θαη λα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

ε πεξίπησζε ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο, ε παξαγσγή δε ζηακαηά, αθνχ κε εληνιή  

ζην ζπζθεπαζηηθφ κεράλεκα, κπαίλεη ε θαηάιιειε ζήκαλζε ζηε ζπζθεπαζία, ψζηε 

λα κπνξεί αξγφηεξα λα αλαγλσξηζηεί θαη λα απνκαθξπλζεί, γεγνλφο πνπ βνεζάεη 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

 

 ηελ Δηθφλα 5.11 εηθνλίδεηαη ην THS/G Metal Detector. 

 

  

 

Εικόνα 5.11: THS/G Metal Detector 

 

 Ishida Atlas® Flexible Snack Food Bagmaker(Atlas 112 C) 
 

Σν δηπιφ ζπζθεπαζηηθφ κεράλεκα Ishida Atlas®112 C έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπζθεπάδεη ηαπηφρξνλα δχν δηαθνξεηηθέο κεξίδεο chips. Οη ζπζθεπαζίεο 

εμαξηψληαη απφ ηηο κεξίδεο ηνπ δπγηζηηθνχ, νπφηε ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δχν 

κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη απφ έλαλ θνηλφ πίλαθα ειέγρνπ. Όπσο θαη ζην δπγηζηηθφ 

κεράλεκα, νη κεξίδεο νη νπνίεο ζα πξνγξακκαηηζηνχλ ζα είλαη 45 gr, 70 gr, 100 gr, 

130 gr, 200 gr θαη 350 gr, ελψ ε ηαρχηεηα ζπζθεπαζίαο θηάλεη ηα 125 ζαθνπιάθηα 

αλά ιεπηφ (125 bpm). 
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ηελ Δηθφλα 5.12 εηθνλίδεηαη ην Ishida Atlas®112 C, ελψ ζηνλ πίλαθα 5.6 

θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 5.6 : Ishida Atlas® Flexible Snack Food Bagmaker (Atlas 112 C) 

 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

Ishida Atlas®112 C 

Όςνο (cm) 182,5 

Πιάηνο (cm) 99 

Μήθνο (cm) 178 

Βάξνο (Kgr) 1200 

Ζιεθηξηθέο Πξνδηαγξαθέο 220 Volt, Σξηθαζηθφ 

Ρεύκα 10 amp 

Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο  0ºC - 40 ºC 

 

 

 

Εικόνα 5.12: Ishida Atlas® Flexible Snack Food Bagmaker(Atlas 122 C) 

javascript:history.back()
javascript:history.back()
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 Startape 50M 
 

Έπεηηα απφ ηε ρεηξνλαθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηζηπο ζε 

ραξηνθηβψηηα, απηά ηνπνζεηνχληαη ζηελ θιεηζηηθή κεραλή ραξηνθηβσηίσλ, φπνπ 

ζπγθνιινχληαη ηα άλσ θαη θάησ θχιια ηνπο. Ζ Startape 50M είλαη εκηαπηφκαηε 

θιεηζηηθή κεραλή κε πιεπξηθνχο ηκάληεο πξνψζεζεο. Ο ρεηξηζηήο ξπζκίδεη ην 

πιάηνο θαη ην χςνο αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ραξηνθηβσηίνπ θαη ηνπνζεηεί ην 

θηβψηην ζην κεράλεκα κε θιεηζηά θχιια. Καζψο νη ηκάληεο πξνψζεζεο κεηαθηλνχλ 

ην πξντφλ, γίλεηαη ηαπηφρξνλε παξνρή θφιιαο θαη ηα θχιια ζπγθνιινχληαη. 

  

ηελ Δηθφλα 5.13 εηθνλίδεηαη ην Startape 50M, ελψ ζηνλ πίλαθα 5.7 θαίλνληαη 

νη ππνζηεξηδφκελεο δηαζηάζεηο ραξηνθηβσηίσλ θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.13: Startape 50M 
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Πίλαθαο 5.7 : Startape 50M 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΧΝ 

Startape 50M 

Όςνο (cm) 11 - 50 

Πιάηνο (cm) 11 - 50 

Μήθνο (cm) 
15 - ∞ 

Βάξνο (Kgr) <50 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 

Βάξνο (Kgr) 293 

Ζιεθηξηθέο Πξνδηαγξαθέο 220 Volt, Σξηθαζηθφ 

Ηζρύο 0,23 kW 

Καηαλάισζε Πεπηεζκέλνπ Αέξα  2,5 nl / 6 bar αλά θχθιν 

 

 

5.4.2 Βνεζεηηθόο Δμνπιηζκόο 
 

Ζ Yammie Chips πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί κία πιεζψξα βνεζεηηθψλ 

κεραλεκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. πγθεθξηκέλα, έρεη αλάγθε απφ 

ηέζζεξα πεξνλνθφξα θαη αλπςσηηθά κεραλήκαηα, γηα ηε κεηαθνξά ησλ παιεηψλ 

θαη απφ εθαηφ πεξηέθηεο απνζήθεπζεο παηάηαο (big bags). Δπίζεο, έρεη αλάγθε 

απφ έλα ςπγείν απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο 350 ηφλσλ θαη απφ ζπζθεπέο γηα ηε 

ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ε ηάζε 

ηνπ ξεχκαηνο πνπ έξρεηαη απφ ηνλ ππιψλα ηεο Γ.Δ.Ζ. είλαη 22.000 Volt, 

ρξεηάδνληαη δχν κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο, νη νπνίνη ζα κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ ηάζε ζε 

380 Volt θαη 220 Volt. Αθφκα, ρξεηάδεηαη κία ειεθηξνγελλήηξηα γηα εθεδξηθή ρξήζε 

ζε πεξίπησζε δηαθνπήο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. 

θαη κία εγθαηάζηαζε παξαγσγήο αδψηνπ, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ζηε θάζε 

ζπζθεπαζίαο. Γηα ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, ηνλ νπνίν ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ε 

κνλάδα, ρξεηάδνληαη δχν δεμακελέο· κία δεμακελή ρεκηθήο θαζίδεζεο θαη κία 

δεμακελή εξεκίαο. Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κνλάδα, ζα πξνέξρεηαη 

απφ γεψηξεζε εληφο ηνπ νηθνπέδνπ, νπφηε ζα ρξεηαζηεί κία αληιία λεξνχ, δχν 

δεμακελέο απνζήθεπζεο λεξνχ, θαζψο θαη ζχζηεκα θίιηξαλζεο, απνζηείξσζεο 
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θαη  απνζθιήξπλζεο απηνχ. Δπηπξφζζεηα, ρξεηάδεηαη πεπηεζκέλνο αέξαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία αξθεηψλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο. Γηα ηνλ πεπηεζκέλν αέξα απαηηείηαη 

κνλάδα παξαγσγήο ηνπ αέξα (αεξνζπκπηεζηήο), ρψξνο απνζήθεπζεο 

(αεξνθπιάθην) θαη ε επεμεξγαζία – θαζαξηζκφο απηνχ κε ηε βνήζεηα μεξαληή, 

κεηαςπθηψλ θαη  θίιηξσλ. [15] 

 

Αθφκε, είλαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ζπζθεπψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δθεί ζα δηεμάγνληαη δεηγκαηνιεπηηθά έιεγρνη ησλ 

ζπζθεπαζκέλσλ chips, θαζψο θαη θαζεκεξηλνί έιεγρνη ζηηο παηάηεο, ζην ιάδη, ζηηο 

γεχζεηο θαη ζην λεξφ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία. Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπζθεπέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

 Τγξαζηφκεηξν 

 Αλαιπηήο αεξίσλ 

 Υξσκαηνγξάθνο 

 Αγσγηκφκεηξν  θαη  

 Αιαηφκεηξν 

 

ηνλ Πίλαθα 5.8 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ηεο 

κνλάδαο θαζψο θαη νη βαζηθέο πεγέο πξνκήζεηάο ηνπ. 

 

Πίλαθαο 5.8 : Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Ζιεθηξνγελλήηξηα Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ αξαθάθε 

Πεξηέθηεο απνζήθεπζεο παηάηαο Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Β.Δ.Δ. 

Φπγείν απνζήθεπζεο παηάηαο Bosch 

Πεξνλνθόξα θαη Αλπςσηηθά κεραλήκαηα (4) Βαπνξίδεο Αλαζηάζηνο & ηα ΔΠΔ 

πζθεπέο εξγαζηεξίνπ  Hellamco 

πζθεπέο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνύ Polienergy  

Λνηπόο βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο Spanellas ΔΠΔ 

Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο (2) HR Diemen 

Γελλήηξηα Αδώηνπ Messer 

Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Οηθνινγηθή Α.Δ. 

Δγθαηαζηάζεηο γεώηξεζεο S.C.S. SOC COOP RL 

πζθεπέο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο 
πεπηεζκέλνπ αέξα 

Παξακίλα 

Γεμακελέο λεξνύ (2) Norland Int’l. Inc 

 

http://www.vourloumis.gr/
http://www.vaporidis.gr/
http://www.vres.gr/company.php?company_id=1003071139
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5.4.3 Δμνπιηζκόο Δμππεξέηεζεο 
 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί θαη κεραλήκαηα εμππεξέηεζεο φπσο 

έπηπια θαη εμνπιηζκφ γξαθείνπ, ζπζθεπέο αζθάιεηαο εξγνζηαζίνπ, εμνπιηζκφ 

θσηηζκνχ, ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ, ξάθηα απνζεθψλ, θιπ. Όια ηα παξαπάλσ 

θαζψο θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπο εηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.9 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 5.9 : Δμνπιηζκφο εμππεξέηεζεο 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Έπηπια γξαθείνπ Sato 

Δμνπιηζκόο γξαθείνπ (Ζ/Τ, εθηππσηέο, ηειέθσλα, θαμ, θιπ.) Πιαίζην Α.Δ. 

Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ γεληθήο ρξήζεο BAERO ΔΛΛΑ 

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο-ππξόζβεζεο, ζπζηήκαηα αζθαιείαο Elinco AE 

Δμνπιηζκόο θνπδίλαο Franke Hellas 

Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Καζαξηζκνύ Glass Cleaning ΑΒΔΔ 

Ραθνινγίεο απνζεθώλ Perfer Systems 

 

 

5.5 Απόθηεζε θαη Μεηαθνξά Σερλνινγίαο 

 

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ε ηερλνινγία ηεο Yammie Chips ζα 

αγνξαζηνχλ νιηθά, κε ηε βνήζεηα δαλείνπ απφ ηελ ηξάπεδα θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ζ 

κέζνδνο ηεο νιηθήο αγνξάο επηιέγεηαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηνχλ εθάπαμ 

ηα ηερλνινγηθά δηθαηψκαηα θαη ε ηερλνγλσζία. Ζ πιεξσκή γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζα γίλεη ζε δχν δφζεηο, κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

Αξρηθά, ζα δνζεί πξνθαηαβνιή, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ζα θαηαβιεζεί κε ηελ 

απνδνρή ηεο δνθηκήο απφδνζεο πνπ ζα γίλεη κεηά ηελ παξαιαβή θαη εγθαηάζηαζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ παξάδνζε ζα γίλεη κε ην «θιεηδί» γηα θαζεκία απφ ηηο θάζεηο 

παξαγσγήο (πγξή, ηεγαλίζκαηνο θαη ζπζθεπαζίαο), γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ν 

εμνπιηζκφο ζα θζάζεη κε ζσζηή ζεηξά απφ άπνςε ρξφλνπ θαη απαηηήζεηο 

ζπλαξκνιφγεζεο. 

 

Αξρηθά, νη εηαηξείεο Heat and Control, Inc. θαη Ishida Co. Ltd. ζα επηζθεθζνχλ 

ηελ ππφ ίδξπζε κνλάδα κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο ζηελ 

http://dir.forthnet.gr/cgi-bin/click?lang=gr&id=59394&cat=473&per=0&url=http://www.baero.com
http://www.elinco.gr/
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νκάδα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηνλ εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ 

παξαγσγήο. ηε ζπλέρεηα, κε ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, νη πξνκεζεπηηθέο 

εηαηξείεο ζα αλαιάβνπλ ηε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ελψ ζα 

παξάζρνπλ εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. Αθφκε, 

παξέρεηαη ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε (after-sale service) γηα φιε ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ γηα 

θάζε έλα απφ ηα κεραλήκαηα, θαζψο θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.  

 

 

5.5.1 Κόζηνο Μεραλνινγηθώλ 
 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη κία εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί ε κνλάδα, ην νπνίν αλέξρεηαη πεξίπνπ 

ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο. ηνλ Πίλαθα 5.10 πνπ αθνινπζεί, 

δίλνληαη αλαιπηηθά νη εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο ησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο, ηνπ 

βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξέηεζεο. 

 

Πίλαθαο 5.10 : Κφζηνο Μεραλνινγηθψλ 

 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΣΟ (€) 

   Μεραλήκαηα Παξαγσγήο:                                                                                      1.286.250 

VersaPeel Batch Peeler (Model VP48) 158.000 

Slicer Feeder SF 56.300 

Slicer Auger Feeder SAF 87.500 

Gentle Wash Potato Slice Washer 75.200 

Potato Chip Fryer (Model PC50)-Μεηαθνξηθέο ηαηλίεο 343.000 

Optyx 3000 111.650 

FastBack Seasoning System (Model FBSeasoning) 77.300 

Ishida CCW-SE Series Weighters CCW-SE-220 147.900 

CEIA THS/G Metal Detector 92.200 

Ishida Atlas® Flexible Snack Food Bagmaker(Atlas 122 C) 104.700 

Startape 50M 32.500 

 Βνεζεηηθόο Δμνπιηζκόο:                                                                                        1.040.550 

Ζιεθηξνγελλήηξηα 30.000 

Πεξηέθηεο απνζήθεπζεο παηάηαο 11.500 

Φπγείν απνζήθεπζεο παηάηαο 22.450 
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Πεξνλνθόξα θαη Αλπςσηηθά κεραλήκαηα (2) 40.500 

πζθεπέο εξγαζηεξίνπ  27.500 

πζθεπέο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνύ 18.200 

Λνηπόο βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 225.000 

Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο (2) 170.000 

Γελλήηξηα Αδώηνπ 161.000 

Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ 165.000 

Δγθαηαζηάζεηο γεώηξεζεο 152.000 

πζθεπέο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο 
πεπηεζκέλνπ αέξα 6.500 

Γεμακελέο λεξνύ 10.900 

Δμνπιηζκόο Δμππεξέηεζεο:                                                                                       72.230 

Έπηπια γξαθείνπ 8.650 

Δμνπιηζκόο γξαθείνπ (Ζ/Τ, εθηππσηέο, ηειέθσλα, θαμ,  
θιπ.) 19.000 

Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ γεληθήο ρξήζεο 3.100 

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο-ππξόζβεζεο, ζπζηήκαηα  
αζθαιείαο 28.000 

Δμνπιηζκόο θνπδίλαο 3.700 

Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Καζαξηζκνύ 2.300 

Ραθνινγίεο απνζεθώλ 7.480 

ΤΝΟΛΟ 2.399.030 

 

 

5.6 ρεδηαγξάκκαηα θαη Βαζηθά Μεραλνινγηθά ηεο              

Μ Μνλάδαο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεηαη ην ζρεδηάγξακκα ηεο κνλάδαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Δηθφλα 5.14 γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

κνλάδαο φπνπ θαίλεηαη ην νηθφπεδν ηεο κνλάδαο, ην θεληξηθφ θηίξην,  ε γεψηξεζε, 

νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη νη κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεηο. Αθφκε 

εηθνλίδνληαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη δελδξνθχηεπζεο ηνπ νηθνπέδνπ. Σν 

νηθφπεδν θαηαιακβάλεη έθηαζε 8,5 ζηξεκκάησλ θαη βξίζθεηαη ζηε βηνκεραληθή 

δψλε ησλ Οηλνθχησλ, ελψ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαιακβάλνπλ, ζην ζχλνιφ 

ηνπο, έθηαζε 950m2. 
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 Εικόνα 5.14 : ρεδηάγξακκα κνλάδαο 
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5.7.1 Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 
 

Σα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην παξφλ επελδπηηθφ 

ζρέδην πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 

θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ. Αθφκα, ζην θαηαζθεπαζηηθφ πξφγξακκα, 

εληάζζνληαη ηα έξγα γηα ηε γεψηξεζε, ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, ην θηίξην ησλ 

κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ην θηίξην απνζήθεπζεο ηεο παηάηαο. Ζ κνλάδα πξφθεηηαη λα 

δηαζέηεη έλα δηψξνθν θεληξηθφ θηίξην ζπλνιηθήο έθηαζεο 950 m2. ε απηφ ζα 

πεξηιακβάλνληαη ε κνλάδα παξαγσγήο πνπ ζα θαηαιακβάλεη έθηαζε 500m2, ε 

αίζνπζα ππνδνρήο, ηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, ην εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη νη ηνπαιέηεο. 

 

Σα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλνπλ : 

 

 Δθρεξζψζεηο. 

 Βειηίσζε δξφκσλ θαη νδηθέο θαηαζθεπέο. 

 Πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ. 

 χλδεζε κε παξνρέο λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Γηακφξθσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο (θπηά, εμσηεξηθφο 

θσηηζκφο, πηλαθίδεο). 

 Γηακφξθσζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

 

Σα έξγα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ είλαη: 

 

 Καηαζθεπή θεληξηθνχ θηηξίνπ.  

 Καηαζθεπή βνεζεηηθψλ θηηξίσλ  

 Δγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ, κεηαζρεκαηηζηψλ, δηαθνπηψλ, 

θαισδηψζεσλ θαη θσηηζκνχ. 

 Δγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ.  

 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ. 

5.7 Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 
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 Δγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ επηθνηλσληψλ (ηειέθσλα, θαμ, θιπ.). 

 Σνπνζέηεζε εηδηθψλ κνλψζεσλ. 

 Σνπνζέηεζε ζπζθεπψλ αζθάιεηαο θαη ππξαζθάιεηαο. 

 

 

5.7.2 Κόζηνο ησλ Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 
 

Σα έξγα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα 

ζα αλαηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία Alca L.T.D., ε νπνία ηδξχζεθε ην 1976 

θαη έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ Alca L.T.D. ζα εθπνλήζεη θαη ηελ ηνπνγξαθηθή 

κειέηε, ελψ ην κεραλνινγηθφ ηκήκα ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο ζα παξαθνινπζεί ηα 

έξγα. ηνλ Πίλαθα 5.11 παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο ησλ έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ. 

 

Πίλαθαο 5.11 : Κφζηνο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) 

Πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 96.000 

Καηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 860.000 

ΤΝΟΛΟ 956.000 
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Κεφάλαιο 6: ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

6.1 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ηεο Μνλάδαο 

 

6.1.1 Οξγαλσζηαθέο Λεηηνπξγίεο 
 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

εθφζνλ έρεη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 20 εθαη. € θαη θαηά 

ζπλέπεηα, νη αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ δε ζα είλαη κεγάιεο. Παξά ην κηθξφ 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο ζε επηκέξνπο 

νξγαλσζηαθέο κνλάδεο  νχησο ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη 

έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη νξγαλσζηαθέο κνλάδεο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. απνηεινχληαη απφ ηξία 

νξγαλσζηαθά επίπεδα (θνξπθαίν, κεζαίν θαη επνπηηθφ κάλαηδκελη), ελψ 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο εξγνδεγνχο θαη ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο νκαδνπνηνχληαη 

ζηηο παξαθάησ νξγαλσζηαθέο νκάδεο: [7][  

 

 Γεληθή Γηεχζπλζε 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε θαη Λνγηζηήξην 

 Γηνίθεζε πξνζσπηθνχ 

 Μάξθεηηλγθ, πσιήζεηο θαη δηαλνκή 

 Παξαγσγή, Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο θαη Απνζήθεπζε 

 

 

6.1.2 ρεδίαζε ηεο Οξγάλσζεο 

 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. ζα απαζρνιεί ζπλνιηθά ηξηάληα δχν άηνκα, ηα νπνία 

ζα θαιχςνπλ ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ εξγαηψλ. Ζ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζα έρεη ηνλ πιήξε ιεηηνπξγηθφ έιεγρν, ελψ ζα ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο πξντζηάκελνη ηκεκάησλ πνπ ζα ζπληνλίδνπλ ηηο νκάδεο ηνπο βάζεη ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  Ζ ηκεκαηνπνίεζε γίλεηαη θπξίσο θαηά επηρεηξεζηαθή 

ιεηηνπξγία, φπνπ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία 



 Κεθάιαην 6: Οξγάλσζε ηεο Μνλάδαο θαη Γεληθά Έμνδα 

 

 121 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

ΠΑΡΑΓΧΓΖ  - 

ΔΡΓΟΓΖΓΟ 

ΒΑΡΓΗΑ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

Γραμμαηεία 

ηνπνζεηνχληαη ζην ίδην ηκήκα. Ζ δφκεζε ηεο επηρείξεζεο ζε ηκήκαηα ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κε βάζε ην πξντφλ ή ηηο γεσγξαθηθέο αγνξέο, αιιά θάηη ηέηνην 

δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε Yammie Chips Ο.Δ., ε νπνία είλαη κία κηθξή 

επηρείξεζε. 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, ν 

ηχπνο ηνπ νπνίνπ είλαη θαηαθφξπθνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Δηθφλα 6.1 : Οξγαλφγξακκα ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 

 

Σν παξαπάλσ νξγαλφγξακκα δελ είλαη παξά έλα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη 

ηηο ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηεο εηαηξείαο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή πνπ 

επηιέρζεθε παξνπζηάδεη πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ , κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ φισλ ησλ ηκεκάησλ, άκεζα απφ ην γεληθφ δηεπζπληή. Ζ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε απνζθνπεί ζηελ ειάθξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

δηεπζπληή, ελψ νη πθηζηάκελνη δηεπζπληέο ζπληνλίδνπλ ηηο δηεπζχλζεηο γηα ηηο 

νπνίεο είλαη ππεχζπλνη. 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ιεπηνκεξή νξγαλνγξάκκαηα ησλ ηεζζάξσλ 

δηεπζχλζεσλ ηεο Yammie Chips Ο.Δ., ψζηε λα ππάξρεη κία πην ιεπηνκεξήο εηθφλα 

ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα γίλεη ν αθξηβήο εληνπηζκφο ησλ θέληξσλ 

θφζηνπο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο. 
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1.Γεληθή Γηεχζπλζε 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ή Γηεπζπληήο Δξγνζηαζίνπ ζα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν 

ηεο επηρείξεζεο. Θα αλαθέξνληαη ζε απηφλ νη ηέζζεξηο δηεπζπληέο ηηο επηρείξεζεο, 

ελψ ζα αζρνιείηαη κε ην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο κνλάδαο, ην ζπληνληζκφ 

ησλ ηκεκάησλ θαη ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Yammie Chips Ο.Δ. Αλαιπηηθφηεξα, ζα αζθεί 

πιήξε επνπηεία ζηηο πθηζηάκελεο δηεπζχλζεηο, Πξνζσπηθνχ , Μάξθεηηλγθ, 

Οηθνλνκηθνχ, Παξαγσγήο θαη ζηε Γξακκαηεία ηεο επηρείξεζεο. Όιεο νη παξαπάλσ 

δηεπζχλζεηο ζα αλαθέξνληαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

αληηκεησπίδνπλ. 

 

2. Γξακκαηεία 

Ζ Γξακκαηεία ηεο επηρείξεζεο ζα αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή 

θαη ζα αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε ηελ αιιεινγξαθία ηεο επηρείξεζεο, ην 

ηειεθσληθφ θέληξν θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο. 

Δπηπιένλ, φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε ζα παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ζηα 

άιια ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ.  

 

3.Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ 

Ζ Γηεχζπλζε  Μάξθεηηλγθ αζρνιείηαη κε ην εκπνξηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. 

ηα θαζήθνληα ηεο πεξηιακβάλνληαη ε πξφβιεςε θαη πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ε 

δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ, ε νξγάλσζε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ε έξεπλα 

αγνξάο. Ο Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο αλαθέξεηαη άκεζα ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε. 

 

4. Γηεχζπλζε Παξαγσγήο 

Ζ Γηεχζπλζε Παξαγσγήο είλαη ε κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο δηεπζχλζεηο ηεο 

Yammie Chips Ο.Δ. Ο βαζηθφο ηνκέαο γηα ηνλ νπνίν είλαη ππεχζπλνο ν Γηεπζπληήο 

Παξαγσγήο είλαη ε ζσζηή νξγάλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Αθφκα, ηα 

θαζήθνληά ηνπ Γηεπζπληή Παξαγσγήο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα, ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ, ηε ζπληήξεζε 

ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη  ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Ο  Γηεπζπληήο 

Παξαγσγήο ζα αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή.  
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5. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 

Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ 

Γηεπζπληή, φπσο θαη νη ππφινηπεο δηεπζχλζεηο, θαη αζρνιείηαη κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ είλαη ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ε ζπγγξαθή ηνπ 

εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ ηεο κνλάδαο, ε θνζηνιφγεζε ησλ  

πξντφλησλ θαζψο θαη νη πιεξσκέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 

πειαηψλ. Σέινο, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ πξέπεη λα δίλεη ζπρλέο αλαθνξέο θαη 

ζηνηρεία ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα ιακβάλνληαη θαηάιιειεο 

απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία απηήο.  

 

6. Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 

Ζ κνλάδα πξνζσπηθνχ αζρνιείηαη κε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, φπσο είλαη ε πξφζιεςε, ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηεο Yammie Chips Ο.Δ.  

 

 

6.2 Δπηινγή ησλ Κέληξσλ Κόζηνπο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ν έιεγρφο 

ηνπ απφ ηελ πξνεπελδπηηθή θάζε, ην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα 

δηαηξεζεί ζε θέληξα θφζηνπο. Ο εληνπηζκφο ησλ κνλάδσλ ζα γίλεη απφ ην 

νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην άξηζην νξγαλσηηθφ 

ζρήκα ηεο κνλάδαο, ε γεληθή αξρή ηεο κε παξάιεςεο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο ηεο 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ε αμηνιφγεζε θάζε εηζξνήο ή ρξήζεο πφξνπ. Σα θέληξα 

απηά ζα δηαηξεζνχλ ζε θέληξα θφζηνπο παξαγσγήο, ζε θέληξα θφζηνπο 

ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο θαη ζε θέληξα θφζηνπο δηνίθεζεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ.[7].[ 

 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη εληνπηζκφο ησλ δαπαλψλ αλά θέληξν 

θφζηνπο. 
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6.2.1 Κέληξα Κόζηνπο Παξαγσγήο 
 

Σα θέληξα θφζηνπο παξαγσγήο αθνξνχλ ηελ θχξηα παξαγσγή θαη 

επηκεξίδνληαη ζηηο βαζηθέο βηνκεραληθέο ιεηηνπξγίεο εληφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο. 

πγθεθξηκέλα ε θαηεγνξία ησλ θέληξσλ θφζηνπο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 

 Μεραληθφο θαζαξηζκφο θνλδχισλ 

 Πιχζηκν θαη απνθινίσζε θνλδχισλ 

 Γηαινγή θνλδχισλ 

 Γηακφξθσζε θηιέησλ 

 Πιχζηκν θαη απακχισζε θηιέησλ 

 Δμάπισζε θαη ζηέγλσκα θηιέησλ 

 Σεγάληζκα 

 Γηαινγή chips 

 Πξνζζήθε γεχζεο 

 Εχγηζε θαη κεξηδνπνίεζε 

 Πέξαζκα απφ αληρλεπηή κεηάιισλ 

 πζθεπαζία 

 

 

6.2.2 Κέληξα Κόζηνπο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο 

 

Σα θέληξα θφζηνπο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο αθνξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 

 Πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ εθνδίσλ 

 Απνζήθεο γηα πξψηεο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θα αληαιιαθηηθά 

 Παξνρή λεξνχ απφ ηε γεψηξεζε 

 Παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο γηα ηελ παξαγσγή θαη γεληθή ρξήζε 

 Λεηηνπξγία βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

 Δξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
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 Μνλάδα Παξαγσγήο Αδψηνπ 

 Δμσηεξηθέο κεηαθνξέο 

 

 

6.2.3 Κέληξα Κόζηνπο Γηνίθεζεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

 

Σα θέληξα θφζηνπο δηνίθεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηιακβάλνπλ φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην δηνηθεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο 

Yammie Chips Ο.Δ. δε ρξεηάδεηαη ην παξαπάλσ θέληξν θφζηνπο λα δηαηξεζεί ζε 

επηκέξνπο, κηθξφηεξα θέληξα. 

 

 

6.3 Γεληθά Έμνδα 

 

Σν θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη  θαηά ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο 

Yammie Chips Ο.Δ.   θαηαηάζζεηαη ζε άκεζν θαη έκκεζν. Σα άκεζν ή βαζηθφ 

θφζηνο δεκηνπξγείηαη απφ ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο πξντφληνο, δειαδή ηα πιηθά, ηελ εξγαζία θαη δηάθνξεο άιιεο 

άκεζεο δαπάλεο. Χζηφζν, νπνηνδήπνηε θφζηνο δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ραξαθηεξίδεηαη σο έκκεζν θφζηνο ή γεληθά έμνδα. [[7] 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο σο έκκεζν θφζηνο ζα 

ραξαθηεξηζηεί ην θφζηνο ην νπνίν δε κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζε θακία θαηεγνξία 

άκεζνπ θφζηνπο. Σα γεληθά έμνδα ηεο Yammie Chips Ο.Δ. ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

ηχπνπο εμφδσλ:  

 

 Βηνκεραληθά 

 Γηνηθεηηθά 

 Πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα βηνκεραληθά γεληθά έμνδα πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηελ 

επηρείξεζε είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ θηηξίσλ, ε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο αδψηνπ, θαζψο θαη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο. 
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Σν θφζηνο ησλ κηζζψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δελ εκπιέθεηαη άκεζα 

ζηελ παξαγσγή, αλ θαη είλαη γεληθφ βηνκεραληθφ έμνδν, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

θέληξν θφζηνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Κεθάιαην 7), ελψ ην θφζηνο ησλ 

δηάθνξσλ, απαηηνχκελσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ εθνδίσλ (λεξφ, 

ειεθηξηζκφο, εθφδηα γξαθείνπ θ.η.ι.), ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο ησλ Πξψησλ 

πιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ (Κεθάιαην 4).   

 

Σα δηνηθεηηθά έμνδα απνηεινχλ έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε γεληθή 

δηεχζπλζε θαη ηηο ππεξεζίεο γξαθείνπ. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θπξίσο νη θφξνη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηα έμνδα ηαμηδηψλ ηεο δηνίθεζεο. Οη 

κηζζνί θαη ηα εθφδηα γξαθείνπ ησλ δηνηθεηηθψλ θέληξσλ θφζηνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θέληξν θφζηνπο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Κεθάιαην 

7) θαη Πξψησλ Τιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ (Κεθάιαην 4), αληίζηνηρα θαη φρη ζηα 

γεληθά βηνκεραληθά έμνδα.  

 

Σέινο, ηα γεληθά έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο είλαη ε θαηεγνξία εμφδσλ ηνπ 

κάξθεηηλγθ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα κε ην πξντφλ. Ζ Yammie 

Chips Ο.Δ., φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 3, ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξεία 

ΔΛΓΔΚΑ Α.Δ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ θαη ζα δίλεη πνζνζηφ 10% 

απφ ηηο πσιήζεηο ηεο ζηελ outsourcing εηαηξεία. Σα έμνδα απηά, θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα έμνδα ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα 

κάξθεηηλγθ θαη δηαλνκήο. Χο γεληθά έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο ιακβάλνληαη 

κφλν ηα έκκεζα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκθσλία κε ηελ ΔΛΓΔΚΑ,  ελψ 

ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη κηζζνί ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Κεθάιαην 7). 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζε κεγάιεο εηαηξείεο κέζα ζηα γεληθά έμνδα, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην έκκεζν θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, φκσο ε  

Yammie Chips Ο.Δ. δε ζα δηαζέηεη ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηφζν εμαηηίαο ηνπ 

ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο ηεο αιιά θαη εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο. ηνλ 

Πίλαθα 6.1 πνπ αθνινπζεί εηθνλίδνληαη κία εθηίκεζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηεο ππφ 

ίδξπζε κνλάδαο αλά ζηνηρείν θφζηνπο γηα ην 2012. Παξάιιεια, ζην Πίλαθα 6.2 

παξνπζηάδεηαη κηα πξφβιεςε ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ην 2013 

έσο θαη ην 2016. 



 Κεθάιαην 6: Οξγάλσζε ηεο Μνλάδαο θαη Γεληθά Έμνδα 

 

 127 

Πίλαθαο 6.1 :Γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο γηα ην 2012 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) 

ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 17.200 

Γεκνηηθνί θφξνη 5.700 

Έμνδα ηαμηδηψλ 4.000 

Άιια έμνδα  7.500 

ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 71.550 

πληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη θηηξίσλ 37.600 

Μνλάδα παξαγσγήο αδψηνπ 15.000 

Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο 18.950 

ΔΞΟΓΑ ΠΧΛΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 10.000 

Έκκεζα έμνδα outsourcing ζπλεξγαζίαο 10.000 

ΤΝΟΛΟ 98.750 

 

 

Πίλαθαο 6.2 :Γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο απφ ην 2013 έσο ην 2016 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΣΟ 

2013 2014 2015 2016 

ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 33.200 43.500 44.150 55.000 

ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 92.000 123.450 136.890 152.420 

ΔΞΟΓΑ ΠΧΛΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 10.000 11.000 12.000 13.000 

ΤΝΟΛΟ 135.200 177.950 193.040 220.420 

 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη εηήζηεο επηβαξχλζεηο απφ απνζβέζεηο ηνπ πάγηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηα δηάθνξα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα φπσο είλαη νη ηφθνη ησλ 

δαλείσλ ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 10 φπνπ γίλεηαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο  θαη φρη ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα. 
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Κεθάιαην 7: ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

7

.1 

Κνηλσληθνπνιηηηθό θαη Πνιηηηζκηθό Πεξηβάιινλ 

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο  Yammie Chips 

Ο.Δ. ζα γίλεη κε βάζε ην πξφγξακκα παξαγσγήο, ηελ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο, ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηφρσλ ηεο ππφ ίδξπζε βηνκεραληθήο κνλάδαο θαη ην νξγαλφγξακκα 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 6. Σνλίδεηαη φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζα 

πιεξνχλ   ηνπο λφκνπο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ελψ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί 

ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ην Ν. 1568/1985 

(Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ), δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππάξρεη 

γηαηξφο εξγαζίαο θαη ηερληθφο αζθαιείαο ζηελ επηρείξεζε, εθφζνλ απαζρνιεί 

ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο, φκσο είλαη απαξαίηεην ην βηβιηάξην πγείαο φισλ 

φζσλ απαζρνινχληαη κε ηελ παξαζθεπή, ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ chips  γηα ηελ δηάζεζή ηνπο ζηελ θαηαλάισζε. Σέινο, ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζα 

παξαζρεζεί ε λφκηκε θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 

 

7

.2 

Αλάγθεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ ζε Πξνζσπηθό 

 

7.2.1 Πξνζδηνξηζκόο θαη Πξνγξακκαηηζκόο ησλ Αλαγθώλ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο αλάγθεο 

γηα αλζξψπηλνπο πφξνπο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο. Γεδνκέλνπ φηη ε Yammie 

Chips Ο.Δ. ζα είλαη κία κηθξή βηνκεραληθή κνλάδα νη αλάγθεο ηεο ζε πξνζσπηθφ 

δελ ζα είλαη απμεκέλεο. Δπηπξφζζεηα, ε επηρείξεζε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη απηνκαηνπνηεκέλα κεραλήκαηα παξαγσγήο 

πνπ απινπνηνχλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη δελ απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή 

κεγάινπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ. 
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Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, δειαδή αλ είλαη πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή, νη 

εξγαδφκελνη (κηζζσηνί) ζα δηαθξηζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζε 

ππαιιήινπο ή εξγάηεο, αληίζηνηρα.[16] 

 

Σν εξγνζηάζην πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί 40 ψξεο θαη 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 

πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε εξγάζηκε εκέξα ζα εθηειείηαη κία νρηάσξε βάξδηα. Ο κέζνο 

φξνο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ αλά έηνο ζα είλαη 261 εκέξεο.  

 

ηνλ πίλαθα 7.1 πνπ εηθνλίδεηαη παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ν θαηάινγνο 

ζηειέρσζεο ηεο Yammie Chips Ο.Δ., νπνίνο πξνθχπηεη κε βάζε ην νξγαλφγξακκα 

ηεο επηρείξεζεο, ηελ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ην πξφγξακκα παξαγσγήο. 

 

Πίλαθαο 7.1 : Καηάινγνο ζηειέρσζεο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 

 

ΣΜΖΜΑ ΣΗΣΛΟ Ή ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γηνίθεζε 

 Γεληθφο Γηεπζπληήο (1) 

 Γξακκαηέαο (1) 

Λνγηζηήξην 

   Οηθνλνκηθφο δηεπζπληήο (1) 

     Λνγηζηήο (1) 

   Τπάιιεινο ινγηζηεξίνπ (1) 

Μάξθεηηλγθ 

 Γηεπζπληήο (1) 

 Τπάιιεινο γξαθείνπ (1) 

Παξαγσγή 

 Γηεπζπληήο παξαγσγήο (1) 

 Τπεχζπλνη βάξδηαο (2) 

 Δξγάηεο δηαινγήο παηάηαο (4) 

 Φήζηεο (2) 

 Δξγάηεο δηαινγήο θαη πξνζζήθεο γεχζεσλ (2) 

 Δξγάηεο ζπζθεπαζίαο (4) 

 Απνζεθάξηνο (1) 

 Οδεγνί πεξνλνθφξσλ (2) 

 Δξγάηεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ (1) 

 Τπεχζπλνο πληήξεζεο (1) 

 Βνεζφο πληεξεηή (1) 

 Τπεχζπλνο Πξνκεζεηψλ (1) 

 Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο (1) 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 Γηεπζπληήο (1) 

 Τπάιιεινο γξαθείνπ (1) 
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ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ αλά δηεχζπλζε.  

 

 

 Γεληθή Γηεύζπλζε 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 6, ζα ππάξρεη έλαο γεληθφο δηεπζπληήο, ν 

δηεπζπληήο εξγνζηαζίνπ, ν νπνίνο ζα είλαη έλαο εθ ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο κνλάδαο. Ο 

γεληθφο δηεπζπληήο νλνκάδεηαη Θενθηιφπνπινο Γεκήηξεο, είλαη ρεκηθφο κεραληθφο 

θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

(ΜΒΑ), θαζψο ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία ηξνθίκσλ. Ο θ. Θενθηιφπνπινο 

θαηέρεη πνιπηερληθφ ηίηιν ζπνπδψλ, γεγνλφο ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα έρεη άδεηα 

ππνγξαθήο κειεηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα έπξεπε λα πξνζιεθζεί θαη έλαο 

ηερληθφο δηεπζπληήο κε δηθαίσκα ππνγξαθήο.  Δπηπιένλ, ν θ. Θενθηιφπνπινο, έρεη 

εξγαζζεί ζε ηέζζεξηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, ζε 

ηκήκαηα παξαγσγήο, νηθνλνκηθψλ θαη πσιήζεσλ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά αξθεηά 

έκπεηξν ζε ζέκαηα κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο. 

 

 Γξακκαηεία 

Σν ηκήκα ηεο γξακκαηείαο ζα απαζρνιεί έλαλ ππάιιειν ν νπνίνο πξέπεη λα 

είλαη απφθνηηνο ΣΔΗ ή ΑΔΗ, λα έρεη γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ηνπ Microsoft 

Office θαη λα έρεη πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ζηε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε. Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζα είλαη ε αιιεινγξαθία ηεο επηρείξεζεο, 

ε ππνζηήξημε ηεο γξακκήο επηθνηλσλίαο θαηαλαισηψλ θαη ε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο, ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

δηεχζπλζεο. 

 

 Γηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ 

Ζ δηεχζπλζε κάξθεηηλγθ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. ζα απαξηίδεηαη απφ ην 

δηεπζπληή κάξθεηηλγθ θαη απφ έλαλ αθφκα ππάιιειν. Οη δχν πξναλαθεξζέληεο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ππφβαζξν νηθνλνκηθήο ζρνιήο, ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ ή δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. Ο δηεπζπληήο είλαη απαξαίηεην λα έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθφ ζην 

Μάξθεηηλγθ θαη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, ελψ ζα πξέπεη λα έρεη πειαηνθεληξηθή αληίιεςε.  Δπηπιένλ, 

θαη νη δχν εξγαδφκελνη ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα έρνπλ άξηζηε γλψζε 
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ηεο αγγιηθήο θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζε ηνπ 

Microsoft Office. Μεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη ε 

ηκεκαηνπνίεζε θαη ε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ε έξεπλα 

γηα ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ε πξφβιεςε 

θαη πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ, ε εμεχξεζε ηδεψλ γηα 

λέα πξντφληα θαη βειηηψζεηο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο κε 

ηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ηεο εηαηξείαο (ΔΛΓΔΚΑ).[3] 

 

 Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ 

Ζ δηεχζπλζε απηή ζα απαξηίδεηαη απφ ηξεηο εξγαδνκέλνπο: ηνλ νηθνλνκηθφ 

δηεπζπληή , έλαλ αλαιπηή θαη έλα ινγηζηή. Οηθνλνκηθή δηεπζχληξηα ζα είλαη ε θα. 

Νεθέιε Αξγπξίνπ, ζπληδηνθηήηξηα ηεο κνλάδαο, πηπρηνχρνο καζεκαηηθφο θαη 

θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, 

δηαζέηεη δεθαεηή εξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηάθνξα νηθνλνκηθά ηκήκαηα επηρεηξήζεσλ.  

 

Ο αλαιπηήο θαη ν ινγηζηήο ρξεηάδεηαη λα είλαη απφθνηηνη νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο 

ή ηκήκαηνο ζεηηθψλ επηζηεκψλ, λα έρνπλ άξηζηεο γλψζεηο ηεο αγγιηθήο θαη ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη γλψζε ηνπ Microsoft Office. Δπηζπκεηνί είλαη νη ηίηινη 

πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο (ACCA, CFA θιπ.), θαζψο 

θαη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ. Οη θαηάιιεινη ππνςήθηνη είλαη ειηθίαο 25-35 

θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη ε θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, ε 

κηζζνδνζία, ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. θιπ.  

 

 Γηεύζπλζε Παξαγσγήο 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. ζα είλαη κία ζρεηηθά κηθξή εηαηξεία, ε νπνία δε ζα 

δηαζέηεη ηκήκαηα πξνκεζεηψλ, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο, νπφηε νη 

πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο ζα ελζσκαησζνχλ ζηε δηεχζπλζε παξαγσγήο. 

Δπηπιένλ, ζα ρξεηαζηνχλ εξγαδφκελνη πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, ηε 

ζπζθεπαζία θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην ηκήκα ζα ππάξρεη ν δηεπζπληήο παξαγσγήο, δχν 

ππεχζπλνη βάξδηαο (εξγνδεγνί), δχν επηθεθαιείο ηεο πγξήο θάζεο, ηέζζεξηο 
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εξγάηεο δηαινγήο παηάηαο, δχν εξγάηεο ςήζηεο, δχν εξγάηεο δηαινγήο θαη 

πξνζζήθεο γεχζεσλ, θαζψο θαη ηέζζεξηο εξγάηεο ζπζθεπαζίαο. Δπηπιένλ, ζα 

ρξεηαζηνχλ δχν νδεγνί πεξνλνθφξσλ, έλαο απνζεθάξηνο, έλαο ζπληεξεηήο, έλαο 

εξγάηεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, έλαο ππεχζπλνο γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη, ηέινο, 

έλαο ππεχζπλνο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ.  Παξαθάησ, εμεηάδνληαη 

αλαιπηηθά ηα θαζήθνληα θαη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

ηκήκαηνο. 

 

Οη εξγάηεο πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, πξέπεη 

λα είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ ή ΗΔΚ, ρσξίο απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία αθνχ ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα 

αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ελψ είλαη επηζπκεηφ λα είλαη 20-45 εηψλ.  

 

Οη νδεγνί ησλ πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

επαγγεικαηηθφ δίπισκα θαη ηνπιάρηζηνλ δηεηή εκπεηξία, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνη ιπθείνπ. Θα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξψησλ 

πιψλ, εκηέηνηκσλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ κέζα ζηε κνλάδα. 

 

ηα θαζήθνληα ηνπ απνζεθάξηνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ε απνζήθεπζε ηεο σκήο 

παηάηαο ζην ρψξν ηνπ ςπγείνπ, φπσο θαη ησλ ππφινηπσλ πξψησλ πιψλ θαη 

εθνδίσλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Δίλαη απαξαίηεην ην 

απνιπηήξην ιπθείνπ, ελψ πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία είλαη επηζπκεηή. 

 

Ο ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ ηεο κνλάδαο ρξεηάδεηαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 

πεληαεηή εκπεηξία ζην ρψξν θαη λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. ηα θαζήθνληα ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

επηινγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ  πξνκεζεπηψλ, ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνκεζεηψλ, ε ζχλαςε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ν έιεγρνο ησλ 

απνζεκάησλ θιπ. 

 

Ο ππεχζπλνο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νιηθή 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο απφ ηελ ππνδνρή ηεο παξαγγειίαο ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

ησλ άιισλ εθνδίσλ σο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Δπηπιένλ, κέζα ζηα θαζήθνληά ηνπ 

είλαη θαη ε δηελέξγεηα ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ ηνπ λεξνχ ηνπ βηνινγηθνχ 
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θαζαξηζκνχ. Θα είλαη πξντζηάκελνο ηνπ εξγάηε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ζα 

πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρν ηκήκα. Ζ θαηνρή  

πηπρίνπ (ρεκηθνχ ή ρεκηθνχ κεραληθνχ) θαη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ είλαη 

απαξαίηεηε, ελψ ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζα 

ζεσξεζεί επηπιένλ πξνζφλ.  Ο εξγάηεο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα έρεη 

απνιπηήξην ιπθείνπ, ελψ είλαη επηζπκεηή πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία. 

 

Δθηφο ησλ άιισλ, ζην ηκήκα απηφ ζα εξγάδεηαη έλαο ππεχζπλνο ζπληήξεζεο 

ηνπ  κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη έλαο βνεζφο ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο. Οη ζπληεξεηέο 

απαηηείηαη λα είλαη πηπρηνχρνη κεραληθνί, θαηά πξνηίκεζε κεραλνιφγνη ή 

ειεθηξνιφγνη, θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Ο ππεχζπλνο ζπληήξεζεο 

ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή εξγαζηαθή εκπεηξία, ελψ ν βνεζφο 

ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή, ελψ θαη νη δχν είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο 

ειιεληθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ππφ πίεζε .  

 

ε θάζε βάξδηα, επηπιένλ, ρξεηάδεηαη έλαο ππεχζπλνο γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ 

εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο θαη λα επηβιέπεη ηνπο εξγάηεο. Ο 

ππεχζπλνο βάξδηαο ρξεηάδεηαη πηπρίν ΣΔΗ ή ΗΔΚ, ελψ ζα πξέπεη λα έρεη 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη λα είλαη κεηαμχ ηξηάληα θαη πελήληα εηψλ. 

 

Σέινο, απαηηείηαη έλαο δηεπζπληήο παξαγσγήο, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη 

ππεχζπλνη βάξδηαο, ν αξκφδηνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα, ν ππεχζπλνο 

ζπληήξεζεο, νη νδεγνί ησλ πεξνλνθφξσλ, θαζψο θαη ν απνζεθάξηνο. Ο 

δηεπζπληήο παξαγσγήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ παξαπάλσ θαη γηα 

ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα, ηελ παξαγσγή, ηε 

ζπζθεπαζία θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ.  Δίλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή εξγαζηαθή εκπεηξία, πηπρίν κεραληθνχ, άξηζηε γλψζε 

αγγιηθψλ θαη ειιεληθψλ, θαζψο θαη άξηζηε γλψζε Microsoft Office. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη δηνηθεηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 

 

ηνλ Πίλαθα 7.2 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη απαηηνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ηεο Yammie Chips Ο.Δ.  αλά ηκήκα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ επηηειηθνχ, ηνπ 

επνπηηθνχ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο αλέξρεηαη ζηα 32 άηνκα. 
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Πίλαθαο 7.2 : Απαηηνχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ αλά ηκήκα 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

Γεληθή Γηεύζπλζε  1 

Γξακκαηεία  1 

Μάξθεηηλγθ 2 

Λνγηζηήξην 3 

Παξαγσγή 23 

Αλζξώπηλν δπλακηθό 2 

ΤΝΟΛΟ 32 

 

 

7

.3 

Γηαζεζηκόηεηα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη  

ηξαηνιόγεζε 

 

7.3.1 Δθηίκεζε ηεο Πξνζθνξάο θαη ηεο Εήηεζεο Αλζξώπηλνπ  

Γπλακηθνύ 
 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ., πξψελ Δ..Τ.Δ.), γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2010, 

νη άλεξγνη ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζηνπο 594.032, ελψ νη έρνληεο εξγαζία ζηνπο 

4.426.992, δειαδή, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αγγίδεη ην 11,8%. Απφ ηνπο άλεξγνπο, ην 

1,44% θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ην 11,56% είλαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ 

ζρνιψλ, ην 21,39% είλαη πηπρηνχρνη αλσηέξσλ ηερληθψλ-επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ 

θαη ην 35,29% έρνπλ απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο. 

 

ηνλ πίλαθα 7.3 πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλά 

πεξηθέξεηα. 
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Πίλαθαο 7.3: Καηαλνκή αλέξγσλ αλά Πεξηθέξεηα: Β’ Σξίκελν  2010 
 

ΠΟΟΣΟ ΑΝΔΡΓΧΝ  ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ: Β΄ ΣΡΗΜΖΝΟ  2010 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 13,9% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 12,7% 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 14,6% 

ΖΠΔΗΡΟ 12,1% 

ΘΔΑΛΗΑ 11,4% 

ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 12,6% 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 11,2% 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 11,5% 

ΑΣΣΗΚΖ 11,6% 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 9,9% 

ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 8,5% 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 12,1% 

ΚΡΖΣΖ 11,0% 

ΤΝΟΛΟ 11,8% 

 

Ζ αλεξγία ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο αγγίδεη ην 11,5% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Αηηηθήο αγγίδεη πεξίπνπ ην 11,6%. 

Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ηζρπξή δήηεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο, νχηε θαη ηδηαίηεξα κεγάιε αλακελφκελε 

δήηεζε απφ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή, ε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηφζν ζε απνθνίηνπο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ φζν 

θαη ζε αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ, θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή.  

 

7.3.2 Πξνγξακκαηηζκόο Πξόζιεςεο Πξνζσπηθνύ 
 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εμεηαζηνχλ ε πνιηηηθή θαη νη κέζνδνη πξφζιεςεο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. ηφρνο ηεο 
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επηρείξεζεο είλαη ε πξνζέιθπζε ηθαλνχ αξηζκνχ ππνςεθίσλ έγθαηξα θαη κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε γλσζηνπνίεζε ησλ θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο είλαη αλάγθε λα γίλεη ζηηο θαηάιιειεο πεγέο ππνςεθίσλ εγθαίξσο.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο, πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ηελ 

πξνζέιθπζε θαη ηελ επηινγή. Καηά ηε θάζε ηεο πξνζέιθπζεο, ε επηρείξεζε ζα 

αλαπηχμεη κία «δεμακελή» ππνςεθίσλ, απφ ηνπο νπνίνπο ζα επηιέμεη απηνχο πνπ 

έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ ππνςεθίσλ, ζα 

επηιεγνχλ εθείλνη πνπ είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ θαιή επίδνζε ζηελ 

εξγαζία.[17]  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ζηειέρσζε θάπνησλ ζέζεσλ (δηεπζπληήο 

παξαγσγήο, ππεχζπλνο ζπληήξεζεο, ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ θαη ππεχζπλνο 

αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο) ζα γίλεη θαηά ηα πξψηα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, απφ 

ηνπο ηδξπηέο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ην ππφινηπν δπλακηθφ ηεο ππφ ίδξπζε εηαηξείαο 

ζα πξνζιεθζεί ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο πξνπαξαγσγηθήο θάζεο. 

 

 Γεδνκέλνπ φηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ην 2010 ζηελ ηεξεά Διιάδα θαη ζηελ 

Αηηηθή είλαη αξθεηά πςειά, πνιινί ππνςήθηνη ζα επηζθέπηνληαη  ηαθηηθά 

ηζηνζειίδεο εηαηξεηψλ επξέζεσο εξγαζίαο θαη ζα αλαδεηνχλ αγγειίεο ζηηο 

εθεκεξίδεο. Έηζη, ινηπφλ, γηα ηελ απνθπγή κεγαιχηεξνπ θφζηνπο, νη αγγειίεο γηα 

ηηο ζέζεηο ζα θαηαρσξεζνχλ δσξεάλ ζε νξγαλσκέλεο ηζηνζειίδεο εηαηξεηψλ 

επξέζεσο εξγαζίαο φπνπ αλαξηψληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο αλά πεξηνρή θαη 

εηδηθφηεηα, ελψ παξάιιεια ζα θαηαρσξεζνχλ θαη ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο 

Υαιθίδαο, άιια θαη επξείαο θπθινθνξίαο, πνπ δεκνζηεχνπλ απνθιεηζηηθά αγγειίεο 

επξέζεσο εξγαζίαο. Οη αγγειίεο ζα πεξηγξάθνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο, νχησο ψζηε λα ελδηαθεξζνχλ νη 

θαηάιιεινη ππνςήθηνη. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ζην 

δηαδίθηπν, κπνξεί λα αλαγξάςεη ηηο θελέο ζέζεηο θαη λα δεηήζεη ηελ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο. Σέινο, εάλ ε ππφ ίδξπζε κνλάδα δελ πξνζειθχζεη ππνςήθηνπο κε 

ηα δεηνχκελα πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο, ζα απεπζπλζεί ζε γξαθεία επξέζεσο 

εξγαζίαο. 
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Αξρηθά, ζα γίλεη θαηαρψξεζε αγγειίαο γηα ηελ επάλδξσζε ηεο ζέζεο ηνπ 

δηεπζπληή αλζξψπηλσλ πφξσλ. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε θαη εμέηαζε ησλ 

βηνγξαθηθψλ, φζνη ππνςήθηνη ζπγθεληξψζνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ζα θιεζνχλ γηα 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Ο δηεπζπληήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα επηιερζεί, 

ζα αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο φισλ ησλ ππφινηπσλ ζέζεσλ πνπ δελ 

έρνπλ θαιπθζεί απφ ηα αξρηθά ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

γεληθφ δηεπζπληή. ηε ζπλέρεηα, ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ 

ππνςήθηνπ ζα γίλεη ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε φια ηα βηνγξαθηθά ζα 

αξρεηνζεηεζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ην δηεπζπληή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

ηε δεχηεξε θάζε, φζνη ππνςήθηνη ζπγθεληξψζνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ζα 

θιεζνχλ γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη 

φζνη απφ απηνχο πεξάζνπλ ζηελ ηξίηε θάζε , ζα θιεζνχλ ζε δεχηεξε ζπλέληεπμε 

κε ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ.  

 

Σέινο, ηνλίδεηαη φηη ε επηρείξεζε ζα εμαζθαιίζεη ίζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Έηζη, ζα ππάξρεη εμηζνξξφπεζε ησλ 

ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο, παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε θπιή, ε ζξεζθεία, ε θαηαγσγή θαη ην θχιν, θαζψο θαη δίθαηε 

κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ ειηθηψλ.  [17] 

 

 

7

.4 

Πξόγξακκα Καηάξηηζεο - Δθπαίδεπζεο 

 

Ζ Yammie Chips Ο.Δ. πξφθεηηαη λα είλαη κία ζρεηηθά κηθξή παξαγσγηθή 

κνλάδα. Δπνκέλσο δελ ζα δηαζέηεη εζσηεξηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. Αλ παξαζηεί αλάγθε γηα θάηη 

ηέηνην ζα θαηαθχγεη ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο είηε κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο είηε κε ηε 

δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ. 

 

Χζηφζν, ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ κε ηηο πξνκεζεπηηθέο εηαηξείεο ησλ 

κεραλεκάησλ παξαγσγήο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ 

εθπαίδεπζε απηή, ζα παξαζρεζεί θαηά ηελ πξνεπελδπηηθή θάζε ζην δηεπζπληή 
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παξαγσγήο, ζηνπο ππεχζπλνπο βάξδηαο θαη ζηνπο ζπληεξεηέο, νη νπνίνη θαη ζα 

εθπαηδεχζνπλ ιίγν πξηλ ηε ιεηηνπξγηθή θάζε ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ρεηξηζηέο ησλ 

κεραλεκάησλ.  

 

 

 

7

.5 

Δθηηκήζεηο ηνπ Κόζηνπο Δξγαζίαο 

 

7.5.1 Πνιηηηθή θαη Υαξαθηεξηζηηθά Ακνηβώλ 
 

Ζ πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηήζεη ε Yammie Chips Ο.Δ. 

ζα έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηθαλψλ ππνςεθίσλ θαη ηε κείσζε ηεο 

απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Παξάιιεια, ε πνιηηηθή απηή ζα επεξεαζηεί απφ ηηο 

ακνηβέο πνπ δίλνπλ νη αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο γηα παξφκνηεο εηδηθφηεηεο θαη 

εξγαζίεο. Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ζα παίμνπλ 

δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα θαηψηαηα φξηα ακνηβψλ, ν πιεζσξηζκφο, νη 

ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη απαηηήζεηο θαη ε αμία ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ε 

παξνχζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα.[16] 

 

Ζ εηαηξεία ζα αθνινπζήζεη ζχζηεκα κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ ζα πιεξψλνληαη κε εκεξνκίζζην, ζα ιακβάλνπλ ην κηζζφ ηνπο  

ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο. ηνπο εκεξνκίζζηνπο ππαιιήινπο πεξηιακβάλνληαη νη 

εξγάηεο ηεο παξαγσγήο, ν απνζεθάξηνο θαη νη νδεγνί πεξνλνθφξσλ, ελψ φινη νη 

ππφινηπνη ζα πιεξψλνληαη κε κεληαία θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα. 

 

Σα ζηειέρε ηεο αλψηεξεο βαζκίδαο ζα ακείβνληαη κε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα 

ακνηβήο απφ φηη νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα απηή εζηηάδεηαη ζηηο 

μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο πινπνίεζεο ζρεδίσλ, ηεο επίηεπμεο 

πςειψλ ζηφρσλ θαη ηεο εγεζίαο. Έηζη, ηα άηνκα πνπ έρνπλ απηά ηα πξνζφληα ζα 

ακείβνληαη αξθεηά πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Απφ ηελ άιιε, ην χςνο 

ησλ απνδνρψλ ησλ ζηειερψλ δε ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πςειφ, γηα λα κε 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία θαη ην νκαδηθφ πλεχκα. Απηή ε 
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πνιηηηθή ακνηβψλ, απνζθνπεί ηφζν ζηελ πξνζέιθπζε, φζν θαη ζηελ παξαθίλεζε 

ησλ ζηειερψλ. [16] 

 

 Όινη νη εξγαδφκελνη, εθηφο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ζα πιεξψλνληαη 

ππεξσξίεο. Αθφκε, ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζα δίλνληαη επηδφκαηα αδείαο θαη 

ενξηψλ, ζα είλαη θνηλσληθά αζθαιηζκέλνη, ζα έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

θαη ζα δηθαηνχληαη ηε λφκηκε άδεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαξξσηηθήο. Σέινο, 

ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα έρνπλ θάπνηεο πξφζζεηεο παξνρέο, φπσο ε παξνρή 

εηαηξηθνχ ηειεθψλνπ θαη bonus, πιένλ ηνπ κηζζνχ ηνπο, φηαλ επηηπγράλνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο, πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. 

 

 

7.5.2 Τπνινγηζκόο ησλ Ακνηβώλ 

 

ηνλ Πίλαθα 7.4 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη κία εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηελ πνιηηηθή ακνηβψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην 2012. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ ζα πιεξψλνληαη κεληαίσο, ππνινγίδεηαη φηη ζα ιακβάλνπλ 12 

κηζζνχο εηεζίσο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή 1,4 ψζηε λα 

ππνινγηζηνχλ νη επηπιένλ εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα (θνηλσληθή αζθάιηζε, ππεξσξίεο θαη επηδφκαηα). Απφ ηελ 

παξαπάλσ θαηεγνξία, εμαηξνχληαη νη κηζζνί ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη ζα 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή 1,5, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην bonus. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ ζα ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην, ππνινγίδεηαη φηη ζα εξγάδνληαη 

θαηά κέζν φξν ηέζζεξηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, θαη παξά ην φηη ε κηζζνδνζία ηνπο 

ζα παξέρεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε,  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ηνπο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηά κέζν φξν κεληαίν εηζφδεκά ηνπο. Σν κεληαίν εηζφδεκα, 

έπεηηα, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 1,3, ψζηε λα ππνινγηζηνχλ θαη νη 

επηπιένλ εηζθνξέο (θνηλσληθή αζθάιηζε, ππεξσξίεο θαη επηδφκαηα). 

 

 

 

 

 

 



 Κεθάιαην 7: Αλζξψπηλνη Πφξνη 

 

 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 7.4 : Κφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ην 2012 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ (€) 

Γεληθφο Γηεπζπληήο (1) 1 x 1,5 x 12 x 2.300 = 41.400 

Γξακκαηέαο (1)   1 x 1,4 x 12 x 740 = 12.432 

Οηθνλνκηθφο δηεπζπληήο (1)   1 x 1,5 x 12 x 2.000 = 36.000 

Λνγηζηήο (1)   1 x 1,4 x 12 x 850 = 14.280 

Τπάιιεινο ινγηζηεξίνπ (1)   1 x 1,4 x 12 x 800 = 13.440 

Γηεπζπληήο κάξθεηηλγθ (1)   1 x 1,5x 12 x 1.300 = 23.400 

Τπάιιεινο γξαθείνπ (1)   1 x 1,4 x 12 x 800 = 13.440 

Γηεπζπληήο παξαγσγήο (1) 1 x 1,5 x 12 x 1.600 = 28.800 

Τπεχζπλνη βάξδηαο (2) 2 x 1,4 x 12 x 850 = 28.560 

Δξγάηεο δηαινγήο παηάηαο (4) 4 x 1,3 x 12 x 550 = 34.320 

Φήζηεο (2) 2 x 1,3 x 12 x 550 = 17.160 

Δξγάηεο δηαινγήο θαη πξνζζήθεο γεχζεσλ (2) 2 x 1,3 x 12 x 550 = 17.160 

Δξγάηεο ζπζθεπαζίαο (4) 4 x 1,3 x 12 x 550 = 34.320 

Απνζεθάξηνο (1) 1 x 1,3 x 12 x 600 = 9.360 

Οδεγνί πεξνλνθφξσλ (2) 2 x 1,3 x 12 x 550 = 17.160 

Δξγάηεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ (1) 1 x 1,3 x 12 x 600 = 9.360 

Τπεχζπλνο ζπληήξεζεο (1) 1 x 1,4 x 12 x 1.000 = 16.800 

Βνεζφο ζπληεξεηή (1) 1 x 1,4 x 12 x 800 = 13.440 

Τπεχζπλνο πξνκεζεηψλ (1) 1 x 1,4 x 12 x 1.000 = 16.800 

Τπεχζπλνο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο (1) 1 x 1,4 x 12 x 1.100 = 18.480 

Γηεπζπληήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (1) 1 x 1,5 x 12 x 1.300 = 23.400 

Τπάιιεινο γξαθείνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (1)   1 x 1,4 x 12 x 800 = 13.440 

ΤΝΟΛΟ 469.752 

 

ηνλ Πίλαθα 7.5 γίλεηαη κία εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

γηα ηελ ηεηξαεηία 2013 – 2016. 
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Πίλαθαο 7.5 : Κφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (2013 – 2016) 

 

ΔΣΟ ΚΟΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ(€) 

2013 469.752 

2014 477.320 

2015 501.200 

2016 506.800 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζην 33% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ ην 

θφζηνο ησλ εξγαηψλ θαη άιισλ ππαιιήισλ, ζην 67% θαη έηζη πξνβιέπεηαη λα 

παξακείλεη γηα ηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Ζ θαηάηκεζε ηνπ 

θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 7.6. 

 

 

Πίλαθαο 7.6 : Καηαηεηκεκέλν θφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (2013 – 2016) 

 

ΔΣΟ ΚΟΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

2013 153.000 316.752 

2014 155.464 321.855 

2015 163.242 337.957 

2016 165.066 341.733 
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Κεθάιαην 8: ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ,  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

8

.1 

Δπηινγή ηεο Σνπνζεζίαο 

 

Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο εηαηξείαο Yammie Chips γίλεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο, θαζψο θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ ππφ ίδξπζε βηνκεραληθή κνλάδα ζα δηνρεηεχεη ηα 

πξντφληα ηεο ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ελψ ηηο πξψηεο χιεο ζα ηηο 

πξνκεζεχεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ, ε θεληξηθή Διιάδα θξίλεηαη ε πην θαηάιιειε ηνπνζεζία, ελψ ε επηινγή 

ησλ Οηλνθχησλ Βνησηίαο γίλεηαη ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο δψλεο πνπ δηαζέηνπλ θαη 

ηεο απφζηαζήο ηνπο απφ ηε Υαιθίδα θαη ηελ Αζήλα.  

 

Ζ Υαιθίδα είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Δχβνηαο, ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο κε 90.000 θαηνίθνπο πεξίπνπ θαη ε απφζηαζε ηεο απφ ηα Οηλφθπηα είλαη 

γχξσ ζηα 12 ρηιηφκεηξα. Ζ απφζηαζε ησλ Οηλνθχησλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

είλαη πεξίπνπ 60 ρηιηφκεηξα, ελψ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ ελφο 

ρηιηνκέηξνπ απφ ηελ εζληθή νδφ Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ, ηα Οηλφθπηα 

απέρνπλ πεξίπνπ 50 ρηιηφκεηξα απφ ην δηεζλέο αεξνδξφκην Αζελψλ – Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο. 

 

ηελ εηθφλα 8.1, παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο ησλ Οηλνθχησλ, θαζψο θαη ηεο 

Υαιθίδαο. Σν εζληθφ νδηθφ δίθηπν παξνπζηάδεηαη κε θίηξηλν ρξψκα. 
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Εικόνα 8.1: Υάξηεο Οηλνθχησλ 

 
 

 

ην ζεκείν απηφ, παξφιν πνπ δελ πξνεγήζεθε θάπνηα κειέηε γηα ηελ επηινγή 

ηεο ηνπνζεζίαο ηεο κνλάδαο, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ε εγθαηάζηαζε ηεο Yammie chips ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Αξρηθά, ε 

πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο εγγχηεηαο πξνο ηηο αγνξέο, 

αθνχ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Διιάδα θαη ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο ζα γίλεηαη 

ζε φιε ηελ Διιάδα. Αθφκα, ηα Οηλφθπηα βξίζθνληαη 60 ρικ. απφ ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά, ζην νπνίν ζα θηάλνπλ νη πξψηεο χιεο, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα 

αληαιιαθηηθά θ.α. απφ ην εμσηεξηθφ, ελψ είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα, θαζψο βξίζθνληαη δίπια απφ ηελ Δζληθή  Οδφ Αζήλαο-

Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ ππάξρεη επάξθεηα γεο θαη 

ζρεηηθά θζελήο θαη νη πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξα 
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ηθαλνπνηεηηθέο. Παξάιιεια, ππάξρεη επάξθεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηειερψλ, 

ελψ ε ππνδνκή γηα θαηάιιειε παξνρή ειεθηξηζκνχ είλαη εμαζθαιηζκέλε, θαζψο ηα 

Οηλφθπηα είλαη βηνκεραληθή πεξηνρή. Σέινο, ζηελ πεξηνρή είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή 

γεψηξεζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ.  

 

 

8

.2 

Δπηινγή ηνπ Υώξνπ Δγθαηάζηαζεο (Οηθνπέδνπ) 

 

Ο ρψξνο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ε  Yammie chips είλαη πιεζίνλ ηεο 

εζληθήο νδνχ Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο, ζηε βηνκεραληθή δψλε ησλ Οηλνθχησλ 

Βνησηίαο. Σν νηθφπεδν πνπ απαηηείηαη είλαη ζπλνιηθήο έθηαζεο 8,5 ζηεκκάησλ θαη 

ζα αγνξαζηεί απφ ηδηψηε. Παξάιιεια κε ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ, απαηηήζεθαλ νη 

εμήο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο: 

 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, 

 Άδεηα πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, 

 Άδεηα δηαρείξηζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

 Άδεηα δηάζεζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

 Άδεηα ρξήζεο λεξνχ (βάζεη κεηξψνπ ρξεζηψλ χδαηνο) θαη 

 Άδεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη εχθξαην, ελψ ε κέζε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 

5,2°C - 12,5°C ην ρεηκψλα θαη 18,2°C - 31,1°C θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν.  Οη 

βξνρνπηψζεηο είλαη ειάρηζηεο, ελψ ε κέζε ζρεηηθή πγξαζία είλαη 64,8%. Σν έδαθνο 

απνηειείηαη θπξίσο απφ ζρηζηφιηζνπο θαη παξνπζηάδεη πνιιέο γεσινγηθέο 

δηαπιάζεηο, ελψ ε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή είλαη αζζελήο. Θα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ηα Οηλφθπηα δηαξξένληαη απφ ηνλ πνηακφ Αζσπφ, ν 

νπνίνο θηλδπλεχεη ζνβαξά απφ ηελ ξχπαλζε πνπ επήιζε ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα 

απφ ηα αθαηέξγαζηα ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνπλ κε παξάλνκνπο ππφγεηνπο αγσγνχο 

νη βηνκεραλίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ζηε 
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δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ. Σέινο, ε πεξηνρή δηαζέηεη δίθηπν νδνπνηίαο, χδξεπζεο, 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  

 

8.3 Οηθνινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επζχλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο Yammie Chips 

Ο.Δ. χκθσλα κε ην Νφκν 1650/86 «Γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» θαη 

εηδηθά κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π.15393/2332, ΦΔΚ Β’1022/2002, φια ηα έξγα θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα νπνία απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ππάγνληαη ζε 

νκάδεο θαη έρνπλ θαηαηαρζεί ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο (Α1, Α2, Β3 θαη Β4). 

Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία-ππνθαηεγνξία, θαζνξίδεηαη θαη ν ηχπνο ηεο πξνο 

αμηνιφγεζε κειέηεο. Ζ Yammie Chips Ο.Δ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

παξαγσγήο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 3, πξφθεηηαη λα παξάγεη ιηγφηεξν 

απφ 2.000 tn εηεζίσο. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ παξαγσγή 180 gr. chips απαηηείηαη 

πεξίπνπ 1kg σκήο παηάηαο, ε απαίηεζε ζε σκή παηάηα ζα είλαη έσο θαη 12.000 tn 

εηεζίσο θαη ε εκεξήζηα έσο θαη 46 tn, αθνχ ην εξγνζηάζην ζα ιεηηνπξγεί θαηά κέζν 

φξν 261 κέξεο ην ρξφλν. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε ππφ ίδξπζε 

κνλάδα ππάγεηαη ζηελ έλαηε νκάδα (Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο) θαη ζηελ Β3 

θαηεγνξία (Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ, 10-50 tn/ εκέξα) ζχκθσλα κε 

ηελ ΚΤΑ Ζ.Π.15393/2332, νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο κνλάδαο ζηελ παλίδα, ηε ρισξίδα θαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. 

Ζ κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

1. Ολνκαζία, είδνο θαη κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

2. χληνκε πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

3. Γεσγξαθηθή ζέζε (νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηδηνθηεζίεο θαη ρξήζεηο ηεο 

γεο, πθηζηάκελε ππνδνκή ηεο πεξηνρήο), 

4. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ξχπαλζεο (πεξηγξαθή ησλ πθηζηακέλσλ πεγψλ 

ξχπαλζεο, ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή  κειέηεο, 

πεξηγξαθή αλάγιπθνπ θαη κνξθνινγίαο εδάθνπο), 
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5. ηνηρεία θαη πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο (απνζήθεπζε ηεο παηάηαο, 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ chips, παξαγσγηθή δηαδηθαζία αδψηνπ, κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο, ρξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο), 

6. εκεία εθπνκπήο απνβιήησλ (πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα απφβιεηα), 

7. Μέηξα αληηξξχπαλζεο (γηα πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα απφβιεηα). 

ην πιαίζην ηεο αληηξξχπαλζεο, κε ζηφρν ε κνλάδα λα πιεξνί ηηο δηεζλείο, 

αιιά θαη εζληθέο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ηα εμήο κέηξα:  

 

   Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ ιπκάησλ θαη 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο πιηθψλ, κείσζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

θαζψο θαη ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

 Μείσζε ησλ αεξίσλ ξχπσλ θαη ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε δηαρείξηζε ησλ κε αλαθηήζηκσλ απνξξηκκάησλ κε ηελ ειάρηζηε 

επηβάξπλζε γηα ην πεξηβάιινλ. 

 Έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη θαπζίκσλ, κε 

ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπο. 

 Θέζπηζε κεηξήζηκσλ ζηφρσλ θαη δεηθηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ζρεηηθψλ παξακέηξσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηα πςειά 

πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηεο εηαηξείαο. 

 

Με ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ θαη έπεηηα απφ κειέηε πνπ 

δηελεξγήζεθε γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο κνλάδαο, πξνέθπςε φηη ην 

επελδπηηθφ πξφγξακκα δελ ζα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Παξάιιεια, δελ ζα έρεη ζρεδφλ θακία επηξξνή έκκεζε ή άκεζε ζην νηθνζχζηεκα.  

 

 

8

.4 

Τπνινγηζκόο ηνπ Κόζηνπο 

 

ηελ πθηζηάκελε ελφηεηα ζα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο 

ζηνλ επηιεγκέλν ρψξν εγθαηάζηαζεο, ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο επέλδπζεο, ιακβάλνληαη ππφςε ε αμία ηεο γεο, θαζψο θαη νη λνκηθέο 

δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζή ηεο. Οη λνκηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζχληαμε 
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ησλ ζπκβνιαίσλ θαη ηελ απφθηεζε ηεο πξναλαθεξζεηζψλ αδεηψλ (ελφηεηα 8.2). 

Σαπηφρξνλα, ζην θφζηνο επέλδπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηεο δαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο κνλάδαο. ηνλ Πίλαθα 8.1 παξνπζηάδεηαη κία 

εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο αλαθνξηθά κε ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο 

Yammie Chips.  

 

Πίλαθαο 8.1: Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζρεηηθά κε ην ρψξν 

                               εγθαηάζηαζεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) 

Γε 190.000 

Ννκηθέο δαπάλεο   2.000 

Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ   2.500 

ΤΝΟΛΟ 195.500 
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Κεφάλαιο 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ  

ΔΡΓΟΤ 

 

9.1 ηόρνη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ίδξπζεο ηεο Yammie 

Chips Ο.Δ., πξέπεη λα ραξαρζεί έλα ξεαιηζηηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα φια ηα 

ζηάδηα εθηέιεζεο. Ζ θάζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο 

απφ ην πέξαο ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο 

παξαγσγήο. Καηά ηε θάζε απηή, ιακβάλνπλ ρψξα κία ζεηξά ηαπηφρξνλσλ θαη 

αιιειέλδεησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ εμεηάδεηαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο κε ζθνπφ λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο, αιιά θαη λα εληνπηζηνχλ ηπρνχζεο θαζπζηεξήζεηο, θαζψο 

θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απηψλ.[7] 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ζα ρξεηαζηεί έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο έξγνπ (Project Management System). Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο έξγνπ 

είλαη ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ, ηερληθψλ, κεζνδνινγηψλ, πφξσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ [18]. Οη 

δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο έξγνπ νκαδνπνηνχληαη ζε δηεξγαζίεο ζρεδίαζεο, 

εθαξκνγήο, ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 9.1, γλσζηή 

θαη σο θχθινο ηνπ Deming. 

 

   
Εικόνα 9.1: Κχθινο ηνπ Deming 
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πγθεθξηκέλα, νη δηεξγαζίεο ζηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

εμήο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

 Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ εξγαζηψλ, εληφο αιιά θαη εθηφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Καζνξηζκφο ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

έξγνπ. 

 Πξνεηνηκαζία ρξνλνπξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν 

πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζήο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ . 

 Καζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα θάζε εξγαζία θαη αλαθνξά ηνπ 

αληίζηνηρνπ θφζηνπο. 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

 Σεθκεξίσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 

ρξνληθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 

πξνβιέςεσλ πνπ έγηλαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο κειέηεο.[7] 

 

 

9

.2 

ηάδηα Δθηέιεζεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

 

Ζ θάζε πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο πξφθεηηαη λα αξρίζεη ηελ πξψηε 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο κήλεο. Σα θπξηφηεξα 

ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ δελ ζα αθνινπζήζνπλ 

απζηεξή αιιεινπρία, ψζηε ην έλα ζηάδην λα αθνινπζεί ινγηθά ην άιιν. Γηα λα 

απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξήζεηο, ζα ππάξμεη αιιεινθάιπςε θαη ηαπηφρξνλνο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ  

ηεο εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. είλαη: 

 

Α. ύζηαζε εηαηξείαο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο  

χκθσλα κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ [4] , γηα ηελ ίδξπζε νκφξξπζκεο 

εηαηξείαο πξέπεη λα ζπκπξάμνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ κέξε ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλφ 

ζθνπφ (άξζξν 741, Αζηηθνχ Κψδηθα). Αθνχ επηιερζεί ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο 
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επηρείξεζεο, ν νπνίνο φπσο έρεη πξναλαθεξζεί είλαη «Yammie Chips Ο.Δ.», 

ππνγξάθεηαη έλα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ – θαηαζηαηηθφ, κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη ζην επηκειεηήξην. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε πιεξσκή ηνπ 

Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ, ε ζεψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ δηθεγφξν θαη 

ε θαηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην  Πξσηνδηθείν Θήβαο γηα 

δεκνζίεπζε. Ζ δεκνζίεπζε απηή, απνηειεί ηελ πξάμε ίδξπζεο – ζχζηαζεο ηεο 

Ο.Δ. Σν επφκελν βήκα ζηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηεο Ο.Δ. είλαη ε έλαξμε εξγαζηψλ 

ζηελ ΓΟΤ Θεβψλ. Σέινο, είλαη απαξαίηεηε ε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

Οη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα ξνήο πνπ 

αθνινπζεί (Δηθφλα 9.2) :  
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Εικόνα 9.2: χζηαζε Yammie Chips Ο.Δ. 
 

 

Β. ύζηαζε ηεο νκάδαο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ 

 

Μία απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ησλ ηδξπηψλ ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηζηπο 

είλαη ε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ην δηνξηζκφ ηνπ επηηειείνπ δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. 

Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο (project manager) ζα είλαη έλαο εθ ησλ δχν ηδξπηψλ, ν 

θ.Θενθηιφπνπινο, ελψ ε θα. Αξγπξίνπ ζα είλαη κέινο ηεο νκάδαο. Δπηπξφζζεηα, 

ζηελ νκάδα ζα ζπκκεηέρνπλ ρεκηθνί, κεραλνιφγνη θαη ειεθηξνιφγνη κεραληθνί, νη 

νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα θαιχςνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζην ηκήκα παξαγσγήο. 

 

Γ. Λεπηνκεξή κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ  

    κεραλνινγηθώλ 

 

Σν ρσξνηαμηθφ ζρέδην θαη ηα ρνλδξηθά ζρέδηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ φπσο έγηλαλ γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο 

απνηεινχλ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηα ιεπηνκεξή κεραλνινγηθά ζρέδηα. ηελ 

πξνεπελδπηηθή θάζε, νη εηαηξείεο Heat and Control, Inc. θαη Ishida Co. Ltd. ζα 

επηζθεθζνχλ ηελ ππφ ίδξπζε κνλάδα κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο 

βνήζεηαο ζηελ νκάδα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηνλ εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε 

νκάδα εθηέιεζεο ζα  ηεθκεξηψζεη ηερληθά ηελ παξαγγειία ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Οη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπέδσλ θαη ηα έξγα πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ ζα ηεθκεξησζνχλ ηερληθά απφ κειεηεηηθφ γξαθείν, ζην νπνίν ζα 

αλαηεζεί ην έξγν κεηά απφ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ .  

 

Γ. Λήςε αδεηώλ 

 

ηελ παξνχζα θάζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ 

αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ έξγσλ ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη βαζηθήο ππνδνκήο θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο. Ζ έγθξηζε ησλ 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη : 
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 Άδεηα εγθαηάζηαζεο 

 Οηθνδνκηθή άδεηα 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, 

 Άδεηα πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, 

 Έγθξηζε δηελέξγεηαο γεψηξεζεο 

 Άδεηα δηαρείξηζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

 Άδεηα δηάζεζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

 Άδεηα ρξήζεο λεξνχ (βάζεη κεηξψνπ ρξεζηψλ χδαηνο) θαη 

 Άδεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Δ. Πξνγξακκαηηζκόο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Αθνχ γίλεη γλσζηφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη πεγέο 

θαη ην χςνο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 

είλαη ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ δχν ηδξπηψλ ηεο θαζψο θαη δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα. 

 

Σ. Απόθηεζε θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο 

 

Ζ απφθηεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε θάζε ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ είλαη βαζηθφ 

ζηνηρείν. Ζ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο θαη ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ελψ 

παξάιιεια πξέπεη λα ιπζνχλ θαη λνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο ηπρνχζεο 

απαγνξεχζεηο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα θάζε δίλνληαη θαη 

νη παξαγγειίεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ηνπ νπνίνπ ε παξάδνζε ζα γίλεη κε ην «θιεηδί» 

γηα θαζεκία απφ ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Ε. Απόθηεζε γεπέδσλ 

 

ηε θάζε απηή ζα ιάβεη ρψξα ε αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ φπνπ πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ε εηαηξεία. Ζ ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ (βηνκεραληθή δψλε Οηλνθχησλ), 

θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο άδεηεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζρεδίνπ ζην 

πεξηβάιινλ έρνπλ αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 8. ην ζηάδην απηφ ζα ιάβνπλ ρψξα νη 
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δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ νηθνπέδνπ θαη φιεο νη ζπκβνιαηνγξαθηθέο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο γεο.  

 

Ζ. Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε 

 

Ζ παξνχζα θάζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηακφξθσζε ηνπ 

γεπέδνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ρψξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθρεξζψζεηο, νη βειηίσζε νδηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ε 

πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ, ελψ ζην θαηαζθεπαζηηθφ πξφγξακκα εληάζζνληαη ηα έξγα 

αλέγεξζεο ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηεο εθηέιεζεο γεψηξεζεο, ηνπ 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ηνπ θηηξίνπ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ην θηηξίνπ 

απνζήθεπζεο ηεο παηάηαο. Παξάιιεια, ζα γίλεη εγθαηάζηαζε γξακκψλ 

ειεθηξηζκνχ, ζχλδεζε παξνρήο λεξνχ, εγθαηάζηαζε ησλ επηθνηλσληψλ, 

ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, θαζψο θαη ζπζθεπψλ 

αζθαιείαο. Σέινο, ζα γίλεη δηακφξθσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο. 

εκεηψλεηαη, φηη ηα έξγα θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο έρνπλ αλαπηπρζεί 

εθηελέζηεξα ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

Θ. Δγθαηάζηαζε κεραλνινγηθνύ θαη βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ πξφθεηηαη λα 

γίλεη απφ ηηο πξνκεζεπηηθέο εηαηξείεο (Heat and Control, Inc., Ishida Co. Ltd., Key 

Technology Inc. θαη Βάκβαθαο Βηνκεραληθφο Δμνπιηζκφο Α.Δ.), ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ νκάδα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια, νη άλζξσπνη ησλ εηαηξεηψλ 

αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεραληθψλ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. επάλσ ζηα 

κεραλήκαηα παξαγσγήο θαη πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη 

ειέγρνπο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε εγρεηξηδίσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Δπηπξφζζεηα, ζα γίλεη εγθαηάζηαζε ηνπ βνεζεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ γξαθείσλ. 

 

Η. Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο, ζα γίλεη ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ θαηαρσξήζεσλ ζε νξγαλσκέλεο ηζηνζειίδεο 

εηαηξεηψλ επξέζεσο εξγαζίαο, εθεκεξίδεο, θαζψο θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

ππφ ίδξπζε εηαηξείαο. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηε ζηειέρσζε ηεο ζέζεο ηεο 

δηεχζπλζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ν θάηνρνο ηεο νπνίαο ζα βνεζήζεη ζηελ 

επάλδξσζε ησλ ππφινηπσλ ζέζεσλ. Ζ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Yammie 

Chips Ο.Δ. είλαη απαξαίηεην λα γίλεη έγθαηξα,  ψζηε λα παξαζρεζεί ε απαξαίηεηε 

εθπαίδεπζε θαη λα κελ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζην ζηάδην παξαγσγήο. 

 

Κ.  Πξνκήζεηα εθνδίσλ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζα γίλεη ε παξαγγειία θαη 

παξαιαβή φισλ ησλ εθνδίσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, έπεηηα απφ πνηνηηθφ έιεγρν. Σέηνηα 

εθφδηα είλαη νη παηάηεο, ην ιάδη, ηα ραξηνθηβψηηα, ηα θηικ, ηα stretch film, νη 

γεχζεηο, ηα αληαιιαθηηθά, νη ζηνιέο θαη ηα γάληηα εξγαζίαο, ηα εθφδηα ησλ 

γξαθείσλ, θιπ.  

 

Λ. Μάξθεηηλγθ πξηλ ηελ παξαγσγή 

 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ πσιήζεσλ πξέπεη λα αξρίζεη λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε 

ηεο παξαγσγήο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο απφ ηνλ 

πξψην κήλα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. ηελ παξνχζα θάζε, γίλεηαη θαη ε ζχλαςε 

ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ εηαηξεία δηαλνκήο ΔΛΓΔΚΑ. ηηο ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ, 

πεξηιακβάλνληαη ε δηαθήκηζε γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο, κε ηε βνήζεηα 

πξνγξακκαηηζηψλ θαη ε νξγάλσζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

επηιεγκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο.  

 

Μ. Δπηζεώξεζε 

 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα ιάβνπλ ρψξα 

έιεγρνη θαη ηειηθέο επηζεσξήζεηο ηεο κνλάδαο απφ εηδηθνχο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

άξηηα θαηαζθεπή ηεο. Σαπηφρξνλα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο.  
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9

.3 

Υξνληθόο Πξνγξακκαηηζκόο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

 

χκθσλα κε ηνλ θχθιν ηνπ Deming, ε πξψηε δηεξγαζία δηαρείξηζεο έξγνπ 

είλαη ε ζρεδίαζε. Καηά ηε ζρεδίαζε, είλαη αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

απνηειεζκαηηθφ ρξνλνπξφγξακκα ησλ απαηηνχκελσλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ. Σν 

ρξνλνπξφγξακκα δεκηνπξγείηαη κεηά απφ αλάιπζε θαη πξνζνκνίσζε νιφθιεξεο 

ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηε βνήζεηα κεζφδσλ αλάιπζεο θαη ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

Οη ηερληθέο θαη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα είλαη ην δηάγξακκα Gantt θαη ε κέζνδνο ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical 

Path Method). 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο Gantt, απαηηνχληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν θάζε δξαζηεξηφηεηα αξρίδεη θαη 

ηειεηψλεη. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη ππνινγηζηεί κε ηε βνήζεηα 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πην 

πηζαλή δηάξθεηα, δεδνκέλσλ ησλ πφξσλ, ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, ηηο ηπρνχζεο 

δηαθνπέο ηνπ έξγνπ θαη ηελ εμάξηεζε απφ ηξίηα κέξε. [18] 

 

ην Γηάγξακκα 9.1 πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδνληαη νη 13 δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ε έλαξμε, ε ιήμε θαη ε 

δηάξθεηά ηνπο. 
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Γηάγξακκα 9.1 : Υξνλνδηάγξακκα Gantt γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο 

εθηέιεζεο 

 

 

ην ρξνλνδηάγξακκα Gantt δελ ππάξρεη ζαθήο έλδεημε σο πξνο ην πνηα κέξε 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη πξναπαηηνχκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ 

ή ησλ εμαξηψκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη ρξήζε ηεο κεζφδνπ CPM, πιένλ ηνπ δηαγξάκκαηνο Gantt. 

 

ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ν θαηάινγνο δξαζηεξηνηήησλ, ε ζεηξά απηψλ θαη ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα θαζεκία, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην επελδπηηθφ 

ζρέδην ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 
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Πίλαθαο 9.1 :  Γξαζηεξηφηεηεο, ζεηξά θαη ρξφλνο απηψλ 

ΚΧΓΗΚΟ  
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΑΜΔΧ 
ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΥΡΟΝΟ Δ 
ΜΖΝΔ 

Α 
ύζηαζε εηαηξείαο θαη  
λνκηθέο απαηηήζεηο - 2 

Β 
ύζηαζε ηεο νκάδαο  
εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ Α 1 

Γ 
Μεραλνινγηθά ζρέδηα θαη  
αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο Β 3 

Γ Λήςε αδεηώλ Γ 2 

Δ 
Πξνγξακκαηηζκόο 
ρξεκαηνδόηεζεο Α 2 

Σ 
Απόθηεζε θαη κεηαθνξά 
ηερλνινγίαο Γ  2 

Ε Απόθηεζε γεπέδσλ Γ,Δ 1 

Ζ 
Καηαζθεπή θαη 
εγθαηάζηαζε Ε 6 

Θ 

Δγθαηάζηαζε 
κεραλνινγηθνύ  
θαη βνεζεηηθνύ 
εμνπιηζκνύ Σ,Ζ 3 

Η Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ Θ 2 

Κ  Πξνκήζεηα εθνδίσλ Θ 1 

Λ 
Μάξθεηηλγθ πξηλ ηελ 
παξαγσγή Η 1 

Μ Δπηζεώξεζε Κ 1 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα, παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

(θσδηθνπνηεκέλεο), νη ρξφλνη – ζηφρνη απηψλ, θαζψο θαη νη ινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ (πξναπαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο). Ζ αξρή, είλαη ην ζεκείν 

κεδέλ ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο, νπφηε δελ απαηηεί ρξφλν, φπσο επίζεο θαη ην ηέινο, 

ην νπνίν είλαη ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

 

Γηάγξακκα 9.2 : Γηθηπσηφ δηάγξακκα γηα έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ 6 δηαθνξεηηθέο 

δηαδξνκέο απφ ηελ αξρή πξνο ην ηέινο δηακέζνπ ηνπ δηθηχνπ. Ζ κεγαιχηεξε 

απαηηεί 21 κήλεο κε ηελ εμήο ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ : Αξρή – Α – Β – Γ – Γ –Ε – Ζ 

– Θ – Η – Λ – Σέινο. Παξφια απηά, ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο πνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα 

δηαξθέζεη ε θάζε εθηέιεζεο είλαη 14 κήλεο. Απηφ είλαη απφξξνηα ηεο 

αιιεινθάιπςεο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ, φκσο, εδψ ζεσξήζεθαλ σο 

πξναπαηηνχκελεο γηα λα απνθεπρζεί ε κεγάιε πνιππινθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δξαζηεξηφηεηα Θ (Δγθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ), πξνυπνζέηεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα Ζ (Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε), θαη ζπγθεθξηκέλα, ην ηκήκα απηήο 

πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σνλ ηειεπηαίν κήλα, 

φκσο, πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα ε δξαζηεξηφηεηα Ζ, κπνξεί ηαπηφρξνλα λα μεθηλήζεη 

ε δξαζηεξηφηεηα Θ, θαζψο ε κνλάδα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα είλαη έηνηκε. 

 

  

9

.4 

Δθηίκεζε ηνπ Κόζηνπο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα θαζνξίδεηαη ην θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ιεθζεί 

ε απφθαζε γηα ηελ επέλδπζε θαη απνθηεζεί ε άδεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ έμνδα πνπ αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν, ελψ παξαιείπεηαη ην 

θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη ππνινγηζηεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Σα 

έμνδα, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

εηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.2. 
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Πίλαθαο 9.2 : Τπνινγηζκφο θφζηνπο εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) 

χζηαζε ηεο εηαηξείαο 10.000 

χζηαζε ηεο νκάδαο εθηέιεζεο 8.000 

Μεραλνινγηθά ζρέδηα θαη αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο 15.000 

Πξνγξακκαηηζκφο ρξεκαηνδφηεζεο 6.500 

Μεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο 15.500 

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 27.000 

Δλέξγεηεο γηα πξνκήζεηεο 2.300 

Δλέξγεηεο γηα πξνπαξαγσγηθφ κάξθεηηλγθ 5.350 

Πξνθαηαξθηηθέο δαπάλεο 4.700 

ΤΝΟΛΟ 94.350 

 

ην θφζηνο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, ηέιε θαη 

θφξνη, ακνηβέο θαη έμνδα λνκηθήο βνήζεηαο, ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα 

ππεξεζίεο πξνζέιθπζεο ζηειερψλ θαη δηάθνξα έμνδα επηθνηλσληψλ.  

 

Σν θφζηνο ζχζηαζεο ηεο νκάδαο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο κηζζνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, εθηππψζεηο θαη θσηνηππίεο, θαζψο θαη δηάθνξα ελνίθηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία γξαθείσλ. 

 

Σν θφζηνο ησλ ιεπηνκεξψλ ζρεδίσλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ πεξηιακβάλεη ηηο ακνηβέο ζπκβνχισλ, ην θφζηνο 

εδαθνινγηθψλ δνθηκψλ, εθηππψζεσλ ζρεδίσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη ην 

θφζηνο ελνηθίσλ θαη ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θαη απηνθηλήησλ.  

 

Σα έμνδα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλνπλ  

πξνκήζεηεο απφ ηηο ηξάπεδεο,  λνκηθέο ακνηβέο θαη ηφθνπο. 
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Σν θφζηνο κεηαθνξάο ηεο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλεη ηα έμνδα ηαμηδηψλ θαη 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ. 

 

Σν θφζηνο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη ηνπο κηζζνχο θαη ηα 

εκεξνκίζζηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα έμνδα αζθάιηζεο θαη ινηπέο δαπάλεο γηα 

ππεξεζίεο ζηειέρσζεο. 

  

Σν θφζηνο ελεξγεηψλ γηα πξνκήζεηεο  πεξηιακβάλεη κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ πξνκεζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα αλέγεξζεο ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη 

ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.  

 

Σα έμνδα γηα ηηο ελέξγεηεο πξνπαξαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα ηνπ πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ θαηά ηελ 

πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα έμνδα γηα ηε δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο θαη 

δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, θαζψο θαη ηα έμνδα γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε 

ηελ ΔΛΓΔΚΑ. 

 

Σέινο, νη πξνθαηαξθηηθέο δαπάλεο αθνξνχλ δηάθνξεο δαπάλεο γηα δεκφζηεο 

ζρέζεηο, αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο, κεζηηείεο ρξεκαηηζηψλ, αζθάιηζηξα, 

λνκηθέο ακνηβέο θαη άιια πξνπαξαγσγηθά έμνδα. 
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Κεφάλαιο 10 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

 

1

0.1 

πλνιηθό Κόζηνο Δπέλδπζεο 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνυπνζέηεη ηηο αμηφπηζηεο 

εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο ψζηε λα ειεγρζνχλ πξνζεθηηθά φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ 

θφζηνπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εθηθηφηεηα ηνπ 

ζρεδίνπ. Οη εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο έρνπλ πεξηγξαθεί ζε δηάθνξα θεθάιαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεπελδπηηθή θάζε, 

ηελ εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθή θάζε.    

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο, ην 

νπνίν νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο. Σν πάγην ελεξγεηηθφ  απνηειείηαη απφ ηηο πάγηεο επελδχζεηο θαη ηα 

πξνπαξαγσγηθά έμνδα, ελψ ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη ηξέρνληνο παζεηηθνχ.[7]  

 

10.1.1 Πάγην Δλεξγεηηθό 

 

  

 Σν πάγην ελεξγεηηθφ, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ην ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ πξνπαξαγσγηθψλ εμφδσλ, δειαδή ηηο 

δαπάλεο πνπ πξνμελνχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο, θαη ηηο πάγηεο 

επελδχζεηο, νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά ηνπ γεπέδνπ, ηα 

έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 Οη πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. απαξηίδνληαη απφ ηα 

έμνδα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 9, θαη 
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ην θφζηνο ησλ πξνεπελδπηηθψλ κειεηψλ, φπσο ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 2. ηνλ 

Πίλαθα 10.1, εηθνλίδνληαη νη πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο. 

Πίλαθαο 10.1 : Πξνπαξαγσγηθά θεθαιαηαθά έμνδα, θαηά θαηεγνξία 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΑΠΟ    

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΟΣΟ (€) 

Μειέηε ζθνπηκφηεηαο 2.1 32.000 

Άιιεο έξεπλεο 2.1 7.000 

Κόζηνο πξνεπελδπηηθώλ κειεηώλ 2.1 39.000 

χζηαζε ηεο εηαηξείαο 9.2 10.000 

χζηαζε ηεο νκάδαο εθηέιεζεο    9.2 8.000 

Μεραλνινγηθά ζρέδηα θαη αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο    9.2 15.000 

Πξνγξακκαηηζκφο ρξεκαηνδφηεζεο 9.2 6.500 

Μεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο 9.2 15.500 

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 9.2 27.000 

Δλέξγεηεο γηα πξνκήζεηεο 9.2 2.300 

Δλέξγεηεο γηα πξνπαξαγσγηθφ κάξθεηηλγθ 9.2 5.350 

Πξνθαηαξθηηθέο δαπάλεο 9.2 4.700 

Κόζηνο εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 9.2 94.350 

ΤΝΟΛΟ  133.350 

 

 

 Σν θφζηνο ηεο πάγηαο επέλδπζεο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο γεο, θαζψο θαη 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ νηθνπέδνπ, ην θφζηνο ησλ έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη 

ην θφζηνο ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο. ηνλ 

Πίλαθα 10.2 πνπ αθνινπζεί, ζπγθεληξψλνληαη νη πάγηεο επελδχζεηο ηεο Yammie 

Chips Ο.Δ. 

Πίλαθαο 10.2 : Αξρηθά πάγηα έμνδα επέλδπζεο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΑΠΟ 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΟΣΟ (€) 

Κόζηνο νηθνπέδσλ 8.1 195.500 

Μεραλήκαηα Παξαγσγήο                                                            5.8 1.286.250 

Βνεζεηηθφο Δμνπιηζκφο 5.8 1.040.550 

Δμνπιηζκφο Δμππεξέηεζεο 5.8 72.230 

Κόζηνο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 5.8 2.399.030 

Πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 5.9 96.000 

Καηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 5.9 860.000 
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Κόζηνο έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ 5.9 956.000 

ΤΝΟΛΟ  3.550.530 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 10.3 ππνινγίδεηαη ην πάγην ελεξγεηηθφ ηεο Yammie Chips 

Ο.Δ. απφ ην άζξνηζκα ησλ πξνπαξαγσγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ αξρηθψλ παγίσλ 

εμφδσλ ηεο επέλδπζεο. 

 

Πίλαθαο 10.3 : Πάγην ελεξγεηηθφ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΑΠΟ 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΟΣΟ (€) 

Πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο 10.1 133.350 

Πάγηεο επελδχζεηο 10.2 3.550.530 

ΤΝΟΛΟ  3.683.880 

 

 

10.1.2 Καζαξό Κεθάιαην Κίλεζεο 

 

Σν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ αξρηθνχ 

θφζηνπο επέλδπζεο ηεο Yammie Chips Ο.Δ.. Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ην 

ηξέρνλ ελεξγεηηθφ κείνλ ην ηξέρνλ παζεηηθφ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ηξέρνλ 

ελεξγεηηθφ ή παζεηηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα κία αχμεζε ή κείσζε ζηνλ φγθν 

παξαγσγήο ή ηα απνζέκαηα πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αζθεί 

επίδξαζε επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ.[7]  

 

Οη απαηηήζεηο ζε αξρηθφ θεθάιαην θίλεζεο πξφθεηηαη λα ππνινγηζηνχλ πνιχ 

πξνζεθηηθά γηαηί νπνηνζδήπνηε ιάζνο ππνινγηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απξφβιεπηε ζηελφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο. Δπνκέλσο, ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο πνπ πξφθεηηαη λα επελδπζεί πξέπεη λα είλαη άξηζην, δειαδή νχηε ηδηαίηεξα 

κεγάιν νχηε ηδηαίηεξα κηθξφ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ κειινληηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο πξφθεηηαη 

λα εθαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην πνζφ θαη ε θχζε ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα θαιχςεη ην ηξέρνλ παζεηηθφ. Σν πνζφ πνπ ζα κείλεη κεηά ηηο 

πιεξσκέο ησλ ππνρξεψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο κνλάδαο. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, πξηλ 
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ππνινγηζηεί ην απαηηνχκελν θεθάιαην θίλεζεο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο, θαζνξίδεηαη 

ε ειάρηζηε θάιπςε εκεξψλ (Υ) γηα ην ηξέρνλ ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ. Έπεηηα, 

παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα ηνπ θφζηνπο γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ 

θαη παζεηηθνχ (Α) ζηνλ Πίλαθα 10.4.  

 

ηε ζπλέρεηα, θαζνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (Τ) γηα ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία κε δηαίξεζε ησλ 360 εκεξψλ ηνπ έηνπο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εκεξψλ ειάρηζηεο θάιπςεο (Πίλαθαο 10.5). Σέινο, ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο 

δηαηξνχληαη κε ηνπο αληίζηνηρνο ζπληειεζηέο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ψζηε λα ιεθζνχλ 

ππφςε νη αλάγθεο ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο, αθαηξψληαο ην ηξέρνλ παζεηηθφ 

απφ ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ (Πίλαθαο 10.4).  

 

 

Οη απνζβέζεηο εθθξάδνπλ ηε κείσζε ηεο αμίαο ή ρξεζηκφηεηαο ησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ ιφγσ θζνξάο απφ ρξήζε ή ηερλνινγηθή απαμίσζε. Απφ ινγηζηηθή άπνςε, 

ε απφζβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ρξνληθήο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θηήζεο θάζε 

απνζβέζηκνπ παγίνπ [19]. Δδψ, ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηε γξακκηθή κέζνδν 

(ζηαζεξή εηήζηα απφζβεζε) θαη ε σθέιηκε δσή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη φηη 

είλαη 15 ρξφληα. Έηζη, ε εηήζηα απφζβεζε ιακβάλεηαη ίζε κε (3.550.530/15=) 

236.702€ θαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία κεηά ην πέξαο ηεο δεθαπεληαεηίαο ζεσξείηαη 

κεδεληθή. Δπηπιένλ, φπσο ζα αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 10.2 νη δφζεηο ηνπ δαλείνπ ζα 

αξρίζνπλ λα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 θαη επνκέλσο νη ηφθνη ηνπ 

πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο είλαη κεδεληθνί. 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

ρξήκαηα πνπ νθείιεη ε εηαηξεία γηα αγαζά, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ελψ νη 

εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί αληηπξνζσπεχνπλ ηα ρξήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ 

εηαηξεία. 
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Πίλαθαο 10.4 :Τπνινγηζκφο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΡΔΥΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

1. Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη 

30 εκέξεο, ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο κείνλ   

απνζβέζεηο θαη ηφθνη 

2. Απνζέκαηα  

    Πξψηεο χιεο 45 εκέξεο 

    Τιηθά ζπζθεπαζίαο 60 εκέξεο 

    Βνεζεηηθά πιηθά 90 εκέξεο 

    Αληαιιαθηηθά 180 εκέξεο 

    Σειηθά πξντφληα 

15 εκέξεο ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο κείνλ  

απνζβέζεηο θαη ηφθνη 

3. Μεηξεηά ζην ηακείν 20 εκέξεο 

4. Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη  

30 εκέξεο ζην εηήζην θφζηνο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ  

εθνδίσλ 

ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΟ 2012 (ΠΟΑ Δ €) 

Πξψηεο χιεο θαη άιια εθφδηα 2.746.690 

Αλζξψπηλνη πφξνη 469.752 

Γεληθά έμνδα 98.750 

Έμνδα κάξθεηηλγθ 2.562.167 

   Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο - 

Απνζβέζεηο 236.702 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 6.114.061 

 

 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεην κε ηνλ ίδην ηξφπν λα ππνινγηζηνχλ νη αλάγθεο 

ζε θεθάιαην θίλεζεο γηα φιε ηελ πεληαεηία 2012 – 2016. Δπεηδή φκσο πξέπεη 

πξψηα λα θαζνξηζηνχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο κνλάδαο αλά έηνο, ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηα έηε 2013 έσο θαη 2016 παξνπζηάδεηαη 

ζηελ ελφηεηα 10.3. 
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Πίλαθαο 10.5 :Τπνινγηζκφο θεθαιαίνπ θίλεζεο : απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα 

θίλεζεο 

ΣΟΗΥΔΗΟ 

ΔΛΑΥΗΣΖ 
ΚΑΛΤΦΖ 
ΖΜΔΡΧΝ 

Υ 

ΤΝΣΔΛ. 
ΚΤΚΛΟΤ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 
Τ 

ΚΟΣΟ 
(€) 
Α 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
(€) 
Β 

Η. ΣΡΔΥΟΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

1. Λνγαξηαζκνί 
εηζπξαθηένη 30 12 5.877.359 489.780 

2.Απνζέκαηα       

    Πξψηεο χιεο 45 8 1.932.800 241.600 

    Βνεζεηηθά πιηθά 45 8 223.260 27.908 

    Αληαιιαθηηθά 180 2 200.000 100.000 

    Λνηπά εθφδηα 90 4 7.195 1.799 

    Σειηθά πξντφληα 15 24 5.877.359 244.890 

3. Μεηξεηά ζην 
ηακείν 15 24 3.130.669 130.445 

ΤΝΟΛΟ ΣΡΔΥΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1.236.421 

ΗΗ. ΣΡΔΥΟΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

1. Λνγαξηαζκνί 
πιεξσηένη 30 12 2.746.690 228.891 

ΗΗΗ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 1.007.530 

ΗV. ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 6.114.061 

   Μείνλ: Πξψηεο χιεο θαη άιια εθφδηα -2.746.690 

              Απνζβέζεηο -236.702 

  3.130.669 

V. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΖΣΑ 130.445 

 

 

10.1.3 πλνιηθό Κόζηνο Δπέλδπζεο 
 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνπαξαγσγηθψλ δαπαλψλ, ησλ πάγησλ 

επελδχζεσλ θαη ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο, αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. ηνλ Πίλαθα 10.6 

παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο επέλδπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

θφζηνπο πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.  
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Πίλαθαο 10.6 : πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο 

ΣΟΗΥΔΗΟ 
ΑΠΟ 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΟΣΟ (€) 

Πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο 10.1 133.350 

Πάγηεο επελδχζεηο 10.2 3.550.530 

Καζαξφ θεθάιαην θίλεζεο 10.5 1.007.530 

ΤΝΟΛΟ 4.691.410 

 

 

1

0.2 

Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ππνινγίδνληαη ηα αθξηβή πνζά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. χκθσλα κε ην πξφγξακκα ρξεκαηηθψλ αλαγθψλ θαη ηε ρξνληθή 

θιηκάθσζε πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, πεξηγξάθνληαη αιιά 

θαη αηηηνινγνχληαη νη εθηθηέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Χο βαζηθή αξρή, ζα ιεθζεί  φηη νη πάγηεο επελδχζεηο (αγνξά γεο γηα θαηαζθεπή 

ηεο κνλάδαο θαη αγνξά ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) ρξεκαηνδνηνχληαη κε ίδηα 

θεθάιαηα ή καθξνπξφζεζκα δάλεηα, ελψ ην θεθάιαην θίλεζεο ρξεκαηνδνηείηαη κε 

κεζνπξφζεζκα ή θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα. Δπηπιένλ, ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα 

«εζσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο», κε παξαθξάηεζε θεξδψλ, απνζεκαηηθά θαη 

απνζβέζεηο. [7]  

 

Σν παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην ππάγεηαη ζηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν 3299/2004, 

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3522/2006  κε επηρνξήγεζε 40 % ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο. Αλαιπηηθφηεξα ν λφκνο 3299/2004 πεξηιακβάλεη ηηο 

παξαθάησ κνξθέο εληζρχζεσλ: [20] 

 

 Δπηρνξήγεζε (θεθαιαηαθή ελίζρπζε) ηεο επέλδπζεο ή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ απφθηεζε θαηλνχξγηνπ 

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 
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 Δπηδφηεζε ηκήκαηνο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ, 

εληφο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. 

 Φνξνινγηθή απαιιαγή κε ηε δεκηνπξγία αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ζε λένπο θνξείο παξέρνληαη φια ηα είδε ησλ επηδνηήζεσλ 

ελαιιαθηηθά σο εμήο : 

 

 Δπηρνξήγεζε ή θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

 Φνξνινγηθή απαιιαγή 

 Δπηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη γηα ηε δψλε Γ φπνπ αλήθνπλ ηα Οηλφθπηα 

Βνησηίαο, ζηε Yammie Chips Ο.Δ. πξφθεηηαη λα δνζεί επηρνξήγεζε 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο πνπ αλέξρεηαη ζηα 1.876.564€. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε επέλδπζε πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί κε ίδηα θεθάιαηα ησλ 

δχν ηδξπηψλ ηεο επηρείξεζεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην 41,2% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο θαη είλαη 1.931.958€. Ο θ. Θενθηιφπνπινο ζα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέλδπζε κε 1.114.573€, ελψ ε θ.Αξγπξίνπ κε 817.385€. ε 

αληάιιαγκα, ζα απνθηήζνπλ εηαηξηθέο κεξίδεο 57,7% θαη 42,3% αληίζηνηρα.[19]. 

 

Σέινο, ην 18,8% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, ζα θαιπθζεί απφ 

καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ απφ ηελ ηξάπεδα. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακεινχ επηηνθίνπ, 

ζα πξνηηκεζεί εκπνξηθή ηξάπεδα πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ). Ζ ΔΣΔπ είλαη κε θεξδνζθνπηθή ηξάπεδα, ε νπνία ηδξχζεθε ην 

1958 κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο σο ε ηξάπεδα καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε αληίζεζε κε ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ε ΔΣΔπ δελ 

δηαρεηξίδεηαη πξνζσπηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, δελ δηεθπεξαηψλεη 

απεπζείαο ζπλαιιαγέο κε πειάηεο νχηε παξέρεη επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ζε ηδησηηθή 

βάζε, αιιά ζπλάπηεη καθξνπξφζεζκα δάλεηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζε 

θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ (θπξίσο πάγηα ζηνηρεία). Καζψο πξφθεηηαη γηα κε 

θεξδνζθνπηθή ηξάπεδα, νη φξνη ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγεί είλαη νκνίσο επλντθνί. Ζ 
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ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΣΔπ ζηηο κηθξνκεζαίεο δελ γίλεηαη απεπζείαο, αιιά κέζσ ηεο 

ζχλαςεο ζπκθσληψλ κε εκπνξηθέο ηξάπεδεο κε επηηφθην ρακειφηεξν ηεο 

δηαηξαπεδηθήο αγνξάο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα 

δαλεηνδνηήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε επηηφθηα ρακειφηεξα απφ ην ηξέρνλ ζηελ αγνξά. 

[21]. 

πγθεθξηκέλα, ε επηρείξεζε ζα δαλεηνδνηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε 

νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΔΣΔπ. Σν δάλεην ζα ιεθζεί ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, 

δειαδή ζην ηέινο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, ελψ ζα είλαη χςνπο 882.888€. Ζ 

ζχκβαζε ηνπ δαλείνπ ζα πεξηιακβάλεη ην πνζφ, ηε δηάξθεηα, ην επηηφθην, ην 

πξφγξακκα εμφθιεζεο θαη ηηο εγγπήζεηο. Σν επηηφθην πξφθεηηαη λα είλαη ζηαζεξφ θαη 

ζα αγγίδεη ην 7% εηεζίσο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζθνξάο 0,6% ππέξ ηεο 

ηξάπεδαο. Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζα αξρίζεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2013 θαη ζα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 8 ρξφληα. Ζ εηήζηα δφζε ηνπ δαλείνπ, πνπ ζα 

θαηαβάιιεηαη ζε ηζφπνζεο δφζεηο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 10.7 θαη ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

1

  [ 1  ] / (1 )
n

Yn Y

 

 

,φπνπ Κ ην θεθάιαην πνπ δαλεηδφκαζηε αξρηθά, ε ην επηηφθην δαλεηζκνχ , δ ε εηήζηα 

δφζε θαη Τn ηα έηε απνπιεξσκήο. 

 

Πίλαθαο 10.7 : Γφζεηο δαλείνπ 

 

Α/Α  
ΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΓΟΖ ΣΖΝ 

ΔΣΖΗΑ 
ΓΟΖ 

ΣΟΚΟ 
ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΟΚΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

1 1/1/2013 147.855 61.802 61.802 86.053 86.053 796.835 

2 1/1/2014 147.855 55.778 117.581 92.077 178.130 704.758 

3 1/1/2015 147.855 49.333 166.914 98.522 276.652 606.236 

4 1/1/2016 147.855 42.437 209.350 105.419 382.071 500.817 

5 1/1/2017 147.855 35.057 244.407 112.798 494.869 388.019 

6 1/1/2018 147.855 27.161 271.569 120.694 615.563 267.325 

7 1/1/2019 147.855 18.713 290.281 129.143 744.706 138.183 

8 1/1/2020 147.855 9.673 299.954 138.183 882.888 0 

ΤΝΟΛΟ  1.182.842 299.954  882.888   
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 πκπεξαζκαηηθά, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξφθεηηαη λα γίλεη κε ίδηα 

θεθάιαηα, θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, κε πνζνζηφ 41,4%, 40% 

θαη 18,6%, αληίζηνηρα. ηνλ Πίλαθα 10.8 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κνλάδαο. 

 

Πίλαθαο 10.8: Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο 

ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΟΟ (€) 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.931.958 

Κξαηηθή επηρνξήγεζε 1.876.564 

Μαθξνπξφζεζκν δάλεην 882.888 

ΤΝΟΛΟ 4.691.410 

 

 

 

10

.3 

Αλάιπζε Κόζηνπο Παξαγσγήο 

 

Σν παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην έρεη σο επηδίσμε ηελ πξαγκαηνπνίεζε βαζηθψλ 

ζηφρσλ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. φπσο είλαη ε βησζηκφηεηα, ε επαξθήο ξεπζηφηεηα, ε 

ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε πςειή απνδνηηθφηεηα. Ζ εμαζθάιηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

ηελ ελφηεηα απηή, γίλεηαη κία ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε κειινληηθή βησζηκφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Σν θφζηνο παξαγσγήο δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο :  

 

  ην θόζηνο εξγνζηαζίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ θαη ην θφζηνο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

(εξγάηεο θαη ππάιιεινη), 

  ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (δηνηθεηηθά έμνδα), ηα γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη ηα 

έμνδα κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ, 
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  ζην θόζηνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (ηφθνη), πνπ αλαιχζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη  

 . ζηηο απνζβέζεηο. [7] 

 

ηνλ Πίλαθα 10.9 γίλεηαη κία εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ζε 

εηήζηα βάζε γηα ηα έηε 2013 - 2016, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ. εκεηψλεηαη, φηη ζηνλ Πίλαθα δελ πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο γηα ην 2012, θαζψο απηφ έρεη ππνινγηζηεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

 

Πίλαθαο 10.9 : πλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο 2013 – 2016 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΟΣΟΤ 
ΑΠΟ 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΔΣΟ (ΠΟΑ Δ €) 

2013 2014 2015 2016 

Πξψηεο χιεο θαη άιια εθφδηα 4.11 2.944.455 3.148.816 3.341.450 3.523.100 

Αλζξψπηλνη πφξνη (εξγάηεο θαη 
ππάιιεινη) 7.5 316.752 321.855 337.957 341.733 

Κόζηνο εξγνζηαζίνπ   3.261.207 3.470.671 3.679.407 3.864.833 

Αλζξψπηλνη πφξνη (έμνδα 
δηνίθεζεο) 7.5 153.000 155.464 163.242 165.066 

Έμνδα κάξθεηηλγθ 3.20 2.631.352 2.543.526 2.801.887 3.056.338 

 Γεληθά έμνδα 6.2 135.200 177.950 193.040 220.420 

Λεηηνπξγηθό θόζηνο   2.919.552 2.876.940 3.158.169 3.441.824 

Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο 
(ηόθνη) 10.7 147.855 147.855 147.855 147.855 

Απνζβέζεηο 10.4 236.702 236.702 236.702 236.702 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 6.565.316 6.732.169 7.222.133 7.691.214 

 

 

Δθφζνλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ε εηήζηα δφζε δαλείνπ θαη ππνινγίζηεθε ην 

ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο παξαγσγήο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θαη νη αλάγθεο ζε 

θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο αλά έηνο απφ ην 2013 έσο θαη ην 2016. ηνλ Πίλαθα 10.10 

πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ζε θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηα έηε 

2013 έσο 2016, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη κε ηελ ίδηα κέζνδν πνπ ππνινγίζηεθε θαη ην 

θεθάιαην θίλεζεο γηα ην 2012.  
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Πίλαθαο 10.10 : Απαηηήζεηο ζε θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηα έηε 2013 – 2016 

 

YAMMIE CHIPS Ο.Δ. 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ/ΔΣΟ  
(ΠΟΑ Δ €) 

2013 2014 2015 2016 

Η. ΣΡΔΥΟΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη 515.063 528.968 569.798 608.888 

Απνζέκαηα 607.583 636.025 681.245 724.783 

Μεηξεηά ζην ηακείν 141.007 139.444 151.833 163.809 

ΤΝΟΛΟ ΣΡΔΥΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1.263.653 1.304.436 1.402.876 1.497.479 

ΗΗ. ΣΡΔΥΟΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη 245.371 262.401 278.454 293.592 

ΗΗΗ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 

  1.018.282 1.042.035 1.124.422 1.203.888 

ΗV. ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Κφζηνο παξαγσγήο 6.565.316 6.732.169 7.222.133 7.691.214 

   Μείνλ: Πξψηεο χιεο θαη άιια    
              εθφδηα -2.944.455 -3.148.816 -3.341.450 -3.523.100 

              Απνζβέζεηο -236.702 -236.702 -236.702 -236.702 

  3.384.159 3.346.650 3.643.981 3.931.412 

V. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΖΣΑ 

  141.007 139.444 151.833 163.809 

 

 

10

.4 

Απαξαίηεηεο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα απηή είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη πξνβιεπφκελεο θαηαζηάζεηο θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο, νη πξνβιεπφκελνη ηζνινγηζκνί ηεο επηρείξεζεο θαη νη πίλαθεο 

ρξεκαηηθψλ ξνψλ γηα ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 
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10.4.1 Καηάζηαζε Καζαξνύ Δηζνδήκαηνο 

 

 Ζ θαηάζηαζε θαζαξνχ εηζνδήκαηνο (θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζζεί ην θαζαξφ θέξδνο ή έιιεηκκα ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. ηελ παξνχζα κειέηε, ηα απνζέκαηα ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο, ησλ πιηθψλ ππφ θαηεξγαζία θαη ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ ζεσξνχληαη 

ίδηα ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θάζε ινγηζηηθήο πεξηφδνπ.  

 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεπφκελεο θαηαζηάζεηο 

θαζαξνχ εηζνδήκαηνο γηα ηα έηε 2012 – 2016. Σα θαζαξά θέξδε έρνπλ ππνινγηζηεί 

κε ζπληειεζηή θνξνινγίαο 20%.  

 

Πίλαθαο 10.11 : Πξνβιεπφκελεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο  

YAMMIE CHIPS Ο.Δ. 

ΔΣΟ (ΠΟΑ Δ €) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Κχθινο εξγαζηψλ 7.383.767 7.949.703 8.535.323 9.402.308 10.256.169 

   Μείνλ : Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 6.114.061 6.565.316 6.732.169 7.222.133 7.691.214 

Κέξδνο πξν θόξνπ 1.269.706 1.384.387 1.803.154 2.180.175 2.564.955 

   Μείνλ : Φφξνο (20%) 253.941 276.877 360.631 436.035 512.991 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ 1.015.765 1.107.509 1.442.523 1.744.140 2.051.964 

 

 

Σα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία θαηά ηα έηε 

2012 – 2016. Σν δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ 

θεξδψλ αλέξρεηαη ζην 10%, ελψ ην 2016, ππνινγίδεηαη φηη ηα θέξδε ζα είλαη ζρεδφλ 

δηπιάζηα ηεο πξψηεο ρξνληάο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

10.4.2 Καηάζηαζε Πεγώλ θαη Δθαξκνγώλ ησλ Κεθαιαίσλ 
 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηνλ νπνίν 

απνηππψλνληαη νη πεγέο θαη νη εθαξκνγέο ησλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη νη ζπλνιηθέο 
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ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο. Ζ θαηάζηαζε πεγψλ θαη εθαξκνγψλ ησλ θεθαιαίσλ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ην ρξεκαηνδνηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, δειαδή γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε 

θαζαξνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία ζρεδηάδνληαη γηα λα 

δείρλνπλ ηελ αμία (πεξηνπζία) κηαο επηρείξεζεο.[7] . 

 

Ο ρξεκαηνδνηηθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ αθνινπζεί, δε ζα γίλεη ζε κεληαία, 

αιιά ζε εηήζηα βάζε. Με ηελ αλάιπζε απηή, εμαζθαιίδεηαη φηη ηα έζνδα απφ 

πσιήζεηο είλαη αξθεηά γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαγσγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ, φπσο είλαη ε πιεξσκή ησλ ηφθσλ ζηελ ηξάπεδα, 

ησλ θφξσλ, ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πξφθεηηαη λα 

δηαλεκεζνχλ κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ θαη λα παξαθξαηεζνχλ κε ηε κνξθή 

απνζεκαηηθψλ. Ζ πνιηηηθή κεξηζκάησλ ζα είλαη δηαθνξεηηθή ζηα ζηάδηα ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θχθινπ δσήο ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ηα πξψηα έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζα δνζνχλ ρακειά κεξίζκαηα, γηαηί ε εηαηξεία ρξεηάδεηαη ηα κεηξεηά 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλάπηπμή ηεο [10]. ηνλ Πίλαθα 10.12 

αλαιχνληαη νη πεγέο θαη νη εθαξκνγέο ησλ θεθαιαίσλ.  
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Πίλαθαο 10.12 : Πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 

 

YAMMIE CHIPS Ο.Δ. 
ΑΠΟ 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΔΣΟ (ΠΟΑ Δ €) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Α. ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΡΟΔ 

    Υξεκαηηθνί πφξνη 10.8 4.691.410 0 0 0 0 0 

    Δηζξνέο απφ πσιήζεηο 3.20 0 7.383.767 7.949.703 8.535.323 9.402.308 10.256.169 

  ΤΝΟΛΟ  4.691.410 7.383.767 7.949.703 8.535.323 9.402.308 10.256.169 

Β. ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΚΡΟΔ 

    Πάγην ελεξγεηηθφ 10.3 3.683.880 0 0 0 0 0 

    Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 10.5,10.9 0 5.877.359 6.180.759 6.347.611 6.837.576 7.306.657 

    Δμππεξέηεζε ρξεψλ 10.7 0 0 147.855 147.855 147.855 147.855 

    Φφξνη 10.11 0 253.941 276.877 360.631 436.035 512.991 

    Μεξίζκαηα  0 150.000 200.000 250.000 350.000 430.000 

    Απνζεκαηηθφ   0 600.000 800.000 960.000 1.250.000 1.450.000 

  ΤΝΟΛΟ   3.683.880 6.881.300 7.605.491 8.066.097 9.021.466 9.847.503 

Γ. ΠΛΔΟΝΑΜΑ   1.007.530 502.467 344.212 469.226 380.842 408.666 

Γ. ΤΧΡΔΤΜΔΝΟ 
ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ   1.007.530 1.509.997 1.854.208 2.323.434 2.704.276 3.112.942 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ε ππφ ίδξπζε κνλάδα, ζην ηέινο 

ηεο πξψηεο πεληαεηίαο ιεηηνπξγίαο ηεο, πξφθεηηαη λα έρεη αξθεηφ ηακεηαθφ 

πιεφλαζκα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ αχμεζε ησλ κεξηζκάησλ ησλ δπν κεηφρσλ 

θαηά ηα επφκελα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

 

10.4.3 Ηζνινγηζκόο 
 

Ο ηζνινγηζκφο πνπ αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, πεξηιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνπ παζεηηθνχ θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο, ηαμηλνκεκέλα ζε 

νκάδεο θαη ππννκάδεο.  

 

Σν ελεξγεηηθφ απνηειείηαη απφ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ην πάγην 

ελεξγεηηθφ. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο κίαο ινγηζηηθήο ρξήζεο απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Σέηνηα ζηνηρεία είλαη νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ηα απνζέκαηα θαη ηα δηαζέζηκα 

ζην ηακείν. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεηά πνπ δελ πξφθεηηαη λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο κηαο ινγηζηηθήο ρξήζεο. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ην νηθφπεδν, 

ην θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ε κνλάδα θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. Σα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ην 

θξηηήξην ξεπζηφηεηαο3. Πξψηα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία κε ην κηθξφηεξν βαζκφ 

ξεπζηφηεηαο θαη ηειεπηαία ηα δηαζέζηκα. 

 

Σν παζεηηθφ πεξηιακβάλεη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο θαη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. αλ ίδηα θεθάιαηα ζεσξνχληαη ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην, ε θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη ηα αδηαλέκεηα θέξδε. 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη ην δάλεην θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ έμνδα, 

ελψ βξαρππξφζεζκεο ζεσξνχληαη φιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ιήγνπλ εληφο κηαο ινγηζηηθήο ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη νη ππνρξεψζεηο 

πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, νη θφξνη πνπ θαηαβάιινληαη ζην θξάηνο θαη ηα κεξίζκαηα 

πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο. Σα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ, ηαμηλνκνχληαη κε 

βάζε ην θξηηήξην ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ελψ ηα ζηνηρεία ηεο 

θαζαξήο ζέζεο δηαθξίλνληαη ζε επί κέξνπο ηκήκαηα αλάινγα κε ηηο πεγέο 

πξνέιεπζήοηνπο.[19]                            

                                                
3 Ρεσζηόηηηα καλείηαι η δσναηόηηηα μεηαηροπής ζε τρήμα. 
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Πίλαθαο 10.13 : Πξνβιεπφκελνη ηζνινγηζκνί (2012 – 2016) 

 

YAMMIE CHIPS Ο.Δ. 

ΔΣΟ (ΠΟΑ Δ €) 

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Α. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

  Η. Πάγην Δλεξγεηηθό           

     Έμνδα εγθαηάζηαζεο 133.350 0 0 0 0 

     Πάγηεο επελδχζεηο 3.550.530 3.550.530 3.550.530 3.550.530 3.550.530 

  ΜΔΗΟΝ ζπζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 236.702 473.404 710.106 946.808 1.183.510 

  ΤΝΟΛΟ 3.447.178 3.077.126 2.840.424 2.603.722 2.367.020 

  IΗ. Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό           

     Απαηηήζεηο 489.780 515.063 528.968 569.798 608.888 

     Απνζέκαηα 616.196 607.583 636.025 681.245 724.783 

     Γηαζέζηκα (ηακείν) 130.445 141.007 139.444 151.833 163.809 

     Ηζνδχγην Μεηξεηψλ 1.509.997 1.854.208 2.323.434 2.704.276 3.112.942 

  ΤΝΟΛΟ 2.746.417 3.117.861 3.627.870 4.107.152 4.610.422 

 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.193.595 6.194.987 6.468.294 6.710.874 6.977.442 

Β. ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

  Η. Ίδηα Κεθάιαηα            

     Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.931.958 1.931.958 1.931.958 1.931.958 1.931.958 

     Κξαηηθή επηρνξήγεζε 1.876.564 1.876.564 1.876.564 1.876.564 1.876.564 

     Απνζεκαηηθφ 600.000 800.000 960.000 1.250.000 1.450.000 

     Αδηαλέκεηα θέξδε – 
πζζσξεπκέλεο δεκηέο 265.765 107.509 232.523 144.140 171.964 

  ΤΝΟΛΟ 4.674.287 4.716.031 5.001.045 5.202.662 5.430.486 

  ΗΗ. Μαθξνπξόζεζκεο 
Τπνρξεώζεηο           

      Γάλεην 882.888 735.033 587.178 439.323 291.468 

     Πξνβιέςεηο 3.589 21.674 7.038 4.400 18.905 

  ΤΝΟΛΟ 886.477 756.707 594.216 443.723 310.373 

  ΗΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο 
Τπνρξεώζεηο           

     Πξνκεζεπηέο  245.371 262.401 278.454 293.592 

     Μεξίζκαηα πιεξσηέα 150.000 200.000 250.000 350.000 430.000 

     Φφξνη – Σέιε 253.941 276.877 360.631 436.035 512.991 

  ΤΝΟΛΟ 632.832 722.249 873.032 1.064.489 1.236.583 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 6.193.595 6.194.987 6.468.294 6.710.874 6.977.442 
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1

0.5 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο 

επέλδπζεο, νη νπνίεο δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ θίλδπλν (πξνζδηνξηζηηθέο κέζνδνη). 

Ζ αμηνιφγεζε απηή ιακβάλεη ρψξα πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εθηθηφηεηα ηεο επέλδπζεο θαη εθηειείηαη θαη παξνπζηάδεηαη έηζη, ψζηε φια ηα κέξε 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επέλδπζε λα έρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πξνβιεπφκελε απφδνζε. Όπσο είλαη ινγηθφ, ε απφδνζε επί ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ επέλδπζεο αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά πςειή.[7]  

 

 

10.5.1 Πεξίνδνο Απόδνζεο ηεο Δπέλδπζεο 

 

Ζ πεξίνδνο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο ή πεξίνδνο επαλείζπξαμεο 

(απνπιεξσκήο) ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο κεηά απφ ηελ 

νπνία ην θαζαξφ ππφινηπν ησλ σθειεηψλ γίλεηαη κεγαιχηεξν απφ ην άζξνηζκα 

ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ.[7]. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αμηνιφγεζεο (ΜΔΚΔ) δίλεη κία 

έλδεημε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επέλδπζεο. Όζν βξαρχηεξε είλαη ε 

πεξίνδνο επαλείζπξαμεο, ηφζν ιηγφηεξν επηθίλδπλε είλαη ε επέλδπζε θαη ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ξεπζηφηεηά ηεο. Αλ θαη ε έλλνηα ηεο κεζφδνπ είλαη ζαθήο θαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο εχθνινο, ε κέζνδνο δε ιακβάλεη ππφςε ηε δηαζπνξά ησλ 

πηζαλψλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

κεηά ηελ πεξίνδν επαλείζπξαμεο θαη επνκέλσο δελ απνηειεί επαξθή δείθηε ηνπ 

θηλδχλνπ ηεο επέλδπζεο. [10] 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο, ρξεηάδεηαη πξψηα λα 

ππνινγηζηνχλ νη ζπζζσξεπκέλεο ηακεηαθέο ξνέο. Ζ θαζαξή ηακεηαθή ξνή ηεο 

παξνχζαο επέλδπζεο γηα θάζε έηνο ιεηηνπξγίαο, πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά ησλ 

ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ηηο πσιήζεηο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, πξνζαπμεκέλε κε ηηο απνζβέζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, φπσο 

ηηο πξνβιέςεηο, ηα νπνία δελ ζπλεπάγνληαη πξαγκαηηθή εθξνή θεθαιαίσλ. ηνλ 

Πίλαθα 10.14 πνπ αθνινπζεί, πξνζδηνξίδνληαη νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 
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Yammie Chips Ο.Δ. αλά έηνο ιεηηνπξγίαο θαη ππνινγίδνληαη νη αζξνηζηηθέο 

(ζπζζσξεπκέλεο) θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο.  

Πίλαθαο 10.14 : Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ (πνζά ζε €) 

 

ΔΣΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΡΓΟ ΑΠΟΒΔΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΣΡ 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ 
ΚΣΡ 

2012  236.702 3.589 1.256.055 1.256.055 

2013 1.107.509 236.702 21.674 1.365.886 2.621.941 

2014 1.442.523 236.702 7.038 1.686.264 4.308.205 

2015 1.744.140 236.702 4.400 1.985.242 6.293.446 

2016 2.051.964 236.702 18.905 2.307.571 8.601.017 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ζα 

είλαη 3 ρξφληα θαη 2 κήλεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ επέλδπζε ηδηαίηεξα ειθπζηηθή.  

 

 

10.5.2 Καζαξή Παξνύζα Αμία 
 

Ζ θαζαξή παξνχζα αμία είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ξνψλ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ έλλνηα ηεο παξνχζαο 

αμίαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή αληηπξνζσπεχεη θαη εθθξάδεη φιεο ηηο ξνέο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, δειαδή ζε απηήλ πνπ ηζρχεη ηε 

ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο  θαη είλαη ζεσξεηηθά, ν 

θαιχηεξνο δείθηεο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Αλ ε θαζαξή παξνχζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ κεδελφο, κε βάζε ην 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ ζα επηιερζεί, ηφηε ε πξφηαζε επέλδπζεο ζα είλαη 

απνδεθηή. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ρξήζεο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη ιακβάλεη 

ππφςε ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο εθθξάδεηαη ζε 

απφιπηα ρξεκαηηθά κεγέζε θαη φρη ζε πνζνζηά θαη πξνεμνθιεί ηηο θαζαξέο 

ηακεηαθέο ξνέο κε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, ην νπνίν παξέρεη κία ζαθή 

αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε κέζνδνο ππνζέηεη φηη ηα θεθάιαηα πνπ απνδεζκεχνληαη απφ ηελ 

επέλδπζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαλεπέλδπζεο κε απνδνηηθφηεηα ίζε κε ην κέζν 
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ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, ην νπνίν επηπιένλ ζεσξείηαη ζηαζεξφ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο.[10] 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Yammie Chips Ο.Δ., φπνπ νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ζα 

είλαη άληζεο ε εμίζσζε ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο έρεη ηε κνξθή : 

 

[ ] ΚΔ)ΠΑ(ΚΣΡ=ΚΠΑ

λ

1=η

λ,θ
η -∑  

φπνπ, 

ΚΠΑ    = Καζαξή παξνχζα αμία 

ΚΣΡη    = Καζαξή ηακεηαθή ξνή ζηελ πεξίνδν η 

ΚΔ       = Κφζηνο επέλδπζεο 

λ          = Αξηζκφο πεξηφδσλ 

ΠΑθ,λ = πληειεζηήο παξνχζαο αμίαο 

 

Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη ίζν κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηελ ηξάπεδα θαη είλαη ίζν κε 7%. 

ηνλ Πίλαθα 10.15 ππνινγίδεηαη ε παξνχζα αμία ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο απφ ην 

2012 έσο ην 2016 θαη ε ζπλνιηθή παξνχζα αμία. 

 

Πίλαθαο 10.15 : Τπνινγηζκφο παξνχζαο αμίαο (πνζά ζε €) 

 

ΔΣΟ ΚΣΡ ΠΑ7%,λ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΞΗΑ (€) 

2012 1.256.055 0,935 1.174.412 

2013 1.365.886 0,873 1.192.418 

2014 1.686.264 0,816 1.375.991 

2015 1.985.242 0,763 1.514.541 

2016 2.307.571 0,713 1.645.298 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 6.902.660 

 

 

  Δπνκέλσο, ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο είλαη: 
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ΚΠΑ = πλνιηθή παξνχζα αμία – Κφζηνο επέλδπζεο  

ΚΠΑ = 6.902.660– 4.691.410 = 2.211.250 > 0 

Δθφζνλ ε θαζαξή παξνχζα αμία είλαη ζεηηθή ην επελδπηηθφ πξφγξακκα είλαη 

απνδεθηφ. εκεηψλεηαη, φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

επέλδπζε θξίζεθε απνδνηηθή θαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο, 

εθηφο απφ ηελ κέζνδν επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο. Γεληθά, ε κέζνδνο 

ηεο ζεσξεηηθήο παξνχζαο αμίαο απφ ζεσξεηηθή άπνςε ζεσξείηαη αλψηεξε. Αθφκα 

θαη αλ ε επέλδπζε κε βάζε ηελ πξψηε κέζνδν αμηνιφγεζεο απνξξίπηνληαλ, αιιά 

ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ηελ θαζηζηνχζε απνδεθηή, ζα έπξεπε λα 

δερηνχκε ηελ επέλδπζε σο ειθπζηηθή. 

 

 

10.5.3 ΜΔΚΔ κε βάζε ηελ Παξνύζα Αμία 

 

Ζ κέζνδνο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο κε βάζε ηελ παξνχζα 

αμία δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επαλεηζπξαρζεί ην θφζηνο 

ηεο επέλδπζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ πξνεμνθιεζεί νη κειινληηθέο θαζαξέο 

ηακηαθέο ξνέο. Ζ παξνχζα κέζνδνο ζεσξείηαη αλψηεξε ηεο παξαδνζηαθήο 

κεζφδνπ απφδνζεο ηεο επέλδπζεο, θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ 

ρξήκαηνο. [10] 

 

ηνλ Πίλαθα 10.16 πνπ αθνινπζεί, πξνζδηνξίδεηαη ε αζξνηζηηθή παξνχζα 

αμία. 

ΔΣΟ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΞΗΑ (€) 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ 
ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ (€) 

2012 1.174.412 1.174.412 

2013 1.192.418 2.366.830 

2014 1.375.991 3.742.821 

2015 1.514.541 5.257.362 

2016 1.645.298 6.902.660 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 19.444.085 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ζα 

είλαη 3 ρξφληα θαη επηά κήλεο, δειαδή πέληε κήλεο κεγαιχηεξε εθείλεο ηεο 

παξαδνζηαθήο κεζφδνπ πνπ αγλνεί ηελ πξνεμφθιεζε ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ. 

 

 

10.5.4 Δζσηεξηθόο πληειεζηήο Απόδνζεο 
 

Ο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο (ΔΑ) r είλαη ην επηηφθην πνπ κεδελίδεη 

ηελ θαζαξή παξνχζα αμία. Γειαδή, είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνεμνθιεί ηε ζεηξά 

ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ψζηε ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ 

αμηψλ ηνπο ζην ρξφλν 0 λα είλαη ίζν κε ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο. Ζ εμίζσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο είλαη: 

 

λ
η

r,λ

η=1

ΚΣΡ (ΠΑ ) =ΚΔ  

 

φπνπ, 

ΚΣΡη    = Καζαξή ηακεηαθή ξνή ζηελ πεξίνδν η 

ΚΔ       = Κφζηνο επέλδπεο 

λ          = Αξηζκφο πεξηφδσλ 

ΠΑr,λ = πληειεζηήο παξνχζαο αμίαο 

r          = Δζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο 

 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ ΔΑ δελ 

απαηηεί αθξηβείο εθηηκήζεηο ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο. Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο 

απηφο είλαη έλα κέηξν απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ επέλδπζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΑ θαη ε ρξήζε ηνπ ηείλεη λα 

κεηψλεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ κεγάιε αξρηθή 

επέλδπζε ή κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν.[7] 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΑ είλαη ε 

δνθηκή δηαθφξσλ επηηνθίσλ πξνεμφθιεζεο, έσο φηνπ βξεζεί εθείλν ζην νπνίν ε 

ΚΠΑ  λα είλαη κεδέλ. 
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ηνλ Πίλαθα 10.17 παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο γηα 

επηηφθηα πξνεμφθιεζεο 7%, 21%, θαη 22%. 

  

Πίλαθαο 10.17 : Δθηίκεζε εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο 

ΔΣΟ ΚΣΡ ΠΑ7,λ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΞΗΑ (€) ΠΑ21,λ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΞΗΑ (€) ΠΑ22,λ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΞΗΑ (€) 

2012 1.256.055 0,935 1.173.909 0,826 1.038.062 0,820 1.029.553 

2013 1.365.886 0,873 1.192.965 0,683 932.918 0,672 917.687 

2014 1.686.264 0,816 1.376.497 0,564 951.852 0,551 928.637 

2015 1.985.242 0,763 1.514.541 0,467 926.130 0,451 896.136 

2016 2.307.571 0,713 1.645.298 0,386 889.668 0,370 853.800 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΞΗΑ 6.903.210 4.738.631 4.625.814 

 

Μεηά απφ πνιιαπιέο δνθηκέο, πξνθχπηεη φηη ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο 

απφδνζεο βξίζθεηαη αλάκεζα ζην 21% θαη 22%, αθνχ : 

 

 Γηα επηηφθην πξνεμφθιεζεο 21% ε ΚΠΑ είλαη: 

ΚΠΑ = 4.691.410– 4.738.631= 
-47.221 (22 21)

21 21,42%
47.221 65596

47.221 > 0  

θαη 

 Γηα επηηφθην πξνεμφθιεζεο 22% ε ΚΠΑ είλαη: 

ΚΠΑ = 4.691.410– 4.625.814= - 65.596 < 0 

 

Ο ηχπνο παξεκβνιήο πνπ ηζρχεη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΑ είλαη: [7] 

 

ΑΑ+ΘΑ

)ii(ΘΑ

+i=ΔΑ
12

1

-

 

φπνπ, 

i1 = ην ρακειφηεξν επηηφθην πξνεμφθιεζεο 

i2 = ην πςειφηεξν επηηφθην πξνεμφθιεζεο 

ΘΑ = ε ζεηηθή θαζαξή παξνχζα αμία (ζην i1) 

ΑΑ = ε αξλεηηθή θαζαξή παξνχζα αμία (ζην i2) 

 

  χκθσλα κε ηα φζα ππνινγίζηεθαλ ζην παξαπάλσ Πίλαθα ηζρχεη: 
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-47.221 (22 21)
ΔΑ 21 21,42%

47.221 65.596
 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε επελδπηηθή πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Yammie Chips Ο.Δ. γίλεηαη απνδεθηή. Απηφ είλαη απφξξνηα ηεο ζρεηηθά κεγάιεο 

δηαθνξάο πνπ έρεη ν ΔΑ κε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ 6% έσο 14%. εκεηψλεηαη, φηη ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 

δαλείνπ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο είλαη 7%, δειαδή πνιχ ρακειφηεξν απφ ην 

21,42% πνπ είλαη ν ΔΑ. 

 

 

10.6 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε ηεο Δπέλδπζεο ζε  

πλζήθεο Αβεβαηόηεηαο 

 

Όια ηα επελδπηηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ξίζθν θαη αβεβαηφηεηα. Οη πην 

θνηλνί ιφγνη γηα ηελ αβεβαηφηεηα είλαη ν πιεζσξηζκφο, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία, 

νη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο δπλακηθφηεηαο, θαζψο θαη ε επηκήθπλζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. Πιένλ απηψλ, θίλδπλνη ειινρεχνπλ θαη απφ ηπρνχζεο 

αιιαγέο ζηηο ηηκέο, ζηελ εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ θφζηνπο, θαζψο θαη απφ 

αιιαγέο ζηνπο νηθνινγηθνχο, πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. 

 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αβεβαηφηεηα, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ νη 

πξνβιέςηκνη θίλδπλνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

εθηθηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ηδηαίηεξα ηξεηο κεηαβιεηέο: 

 

1. Σα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 

2. Σν θφζηνο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ, θαη 

3. Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο. 
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Σα εξγαιεία γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηηο επφκελεο ελφηεηεο είλαη ε αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ θαη ε 

αλάιπζε επαηζζεζίαο.[7] 

 

 

10.6.1 Αλάιπζε «Νεθξνύ» εκείνπ 
 

Σν λεθξφ ζεκείν (Break – Even Point ή BEP) είλαη ην ζεκείν φπνπ ηα 

ζπλνιηθά έζνδα απφ πσιήζεηο ηζνχληαη κε ηα ζπλνιηθά έμνδα, ζηαζεξά θαη 

κεηαβιεηά. Δλαιιαθηηθά, νξίδεηαη σο ην ζεκείν εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζε επίπεδν 

απαζρφιεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηέηνην, θάησ απφ ην νπνίν ε 

επηρείξεζε ζα παξνπζηάζεη δεκηέο [7] 

 

Οη ηηκέο ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ππνινγίδνληαη γηα έλα πξντφλ, θαζψο αθνξνχλ 

πνζφηεηεο ζε ηεκάρηα ηνπ πξντφληνο απηνχ. Δθφζνλ ε ππφ ίδξπζε εηαηξεία ζα 

παξάγεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξντφληα, ζα  ππνινγηζζεί ην λεθξφ ζεκείν ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ζε αμία πσιήζεσλ. Δπηπιένλ, γηα ηελ αλάιπζε απαηηνχληαη 

ζηνηρεία απφ θαλνληθφ έηνο ιεηηνπξγίαο, έηζη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ιεθζνχλ είλαη ηνπ 

έηνπο 2016. 

 

Σν λεθξφ ζεκείν δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

(1)             

Πσιήζεηο

Κφζηνο Μεηαβιεηφ -ζεηοήσιΠ

Κφζηνο ηαζεξφ

=εκείν Νεθξφ  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ, απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

ζηαζεξνχ θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο. ηνλ Πίλαθα 10.18 πνπ αθνινπζεί, 

παξνπζηάδεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ εμφδσλ ζε ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά.  
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Πίλαθαο 10.18 : Γηαρσξηζκφο ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ (2016) 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΣΑΘΔΡΑ 
ΔΞΟΓΑ (€) 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΑ 
ΔΞΟΓΑ (€) 

Πξψηεο χιεο θαη 
άιια εθφδηα 237000 3.286.100 

Αλζξψπηλνη πφξνη 165.067 341.733 

Γεληθά έμνδα 220.420 0 

Έμνδα κάξθεηηλγθ 0 3.056.338 

Έμνδα 
ρξεκαηνδφηεζεο 147.855 0 

Απνζβέζεηο 236.702 0 

ΤΝΟΛΟ 1.007.044 6.684.171 

 

Με αληηθαηάζηαζε ζηε ζρέζε (1), ιακβάλνπκε φηη ην λεθξφ ζεκείν ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ζε αμία πσιήζεσλ είλαη: 

 

1.007.044
Νεθξφ εκείν 2.891.494

10.256.169 - 6.684.171
10.256.169

€ 

 

Σν πεξηζψξην αζθαιείαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ θαηά ην νπνίν νη 

πσιήζεηο ηζηπο κπνξνχλ λα κεησζνχλ πξηλ ε επηρείξεζε αξρίζεη λα παξνπζηάδεη 

δεκηέο είλαη : 

 

Πεξηζψξην αζθαιείαο = Πσιήζεηο – Νεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ  

Πεξηζψξην αζθαιείαο = 10.256.169€ - 2.891.494€ =  7.364.675€.  

 

Σν πνζνζηφ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηζνχηαη κε 71%. Απηφ ζεκαίλεη φηη κείσζε 

ησλ πσιήζεσλ ηεο Yammie Chips Ο.Δ. θαηά 71% ή θαηά 7.364.675€ ην 2016, ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ. εκεηψλεηαη, φηη ην λεθξφ 

ζεκείν, εθθξαδφκελν ζε ηφλνπο πσινχκελνπ πξντφληνο, αλαινγεί ζε 335 tn. 

 

 

 

 

 



              Κεθάιαην 10: Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Δπέλδπζεο 
 

 

 187 

10.6.2 Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο, αιιά θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζπληειεζηή απφδνζεο, ζεσξήζεθε δεδνκέλν φηη νη αλακελφκελεο ηηκέο ηακεηαθψλ 

ξνψλ ζα ηζρχζνπλ. Πξνθαλψο, φκσο, ε πξφβιεςε απηή, εκπεξηέρεη θάπνην βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζν 

πξφθεηηαη λα αιιάμεη ε θαζαξή παξνχζα αμία ή ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο 

απφδνζεο αλ δελ επηηεπρζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ή αιιάμεη κία ζεκαληηθή ππφζεζε (κεηαβιεηή). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ηδξπηέο ηεο Yammie Chips Ο.Δ. ψζηε λα 

δψζνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε απνθάζεηο κε πςειή επαηζζεζία θαη ιηγφηεξε ζε 

απνθάζεηο κε ρακειή. [14]  

 

ηε ζπλέρεηα, ζα δνζνχλ δχν πεξηπηψζεηο αλάιπζεο ηεο επαηζζεζίαο. ηελ 

πξψηε, ζα εμεηαζηεί ε επαηζζεζία ζηε κείσζε ηεο ηηκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ζηε δεχηεξε ε επαηζζεζία ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

 

 Μείσζε ηεο ηηκήο γηα αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 

Σν λεθξφ ζεκείν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, φπσο ππνινγίζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη 2.891.494€. Μείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ θαηά 5%, ζα έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηε κείσζε θαη ησλ εζφδσλ απφ 

πσιήζεηο (Πίλαθαο 10.19).  εκεηψλεηαη, φηη γηα ηελ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο ζα 

γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ πξντφλησλ σο πξνο ηα γξακκάξηα ζπζθεπαζίαο, αθνχ κε 

βάζε απηά δηαθνξνπνηείηαη θαη ε ηηκή ηνπο, δειαδή δε ζα γίλεη αλαθνξά ζηε γεχζε. 
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Πίλαθαο 10.19 : Έζνδα απφ πσιήζεηο (2016) κε κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο 

ησλ  πξντφλησλ θαηά 5% 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΣΗΜΖ  ΠΧΛΖΖ 

ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΚΑΣΑ 5% ΣΔΜΑΥΗΑ 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ 

ΠΧΛΖΔΗ (€) 

45gr. 0,52 € 1.100.317 577.048 € 

70gr. 0,65 € 2.451.202 1.587.976 € 

100gr. 0,97 € 1.828.617 1.767.563 € 

130gr. 1,03 € 4.701.593 4.834.698 € 

200gr. 1,46 € 609.104 889.414 € 

350gr. 1,65 € 51.508 84.746 € 

ΤΝΟΛΟ 9.741.446 € 

 

 Απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν, παίξλνπκε : 

 

ηαζεξά έμνδα 1.007.044
(%) 33%

Πσιήζεηο-Μεηαβιεηά Έμνδα 9.741.446-6.684.171
BEP  

 

Γηα λα θαηαθέξεη ην επελδπηηθφ ζρέδην λα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ 

κεηψλνληαο ηελ ηηκή θαηά 5%, ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη ην φξην ηνπ 33% ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπ δπλακηθφηεηαο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα 

ηεκάρηα αλά ζπζθεπαζία γξακκαξίσλ θαη ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ, ππνινγηζκέλα 

κε βάζε ηελ ειάρηζηε δπλακηθφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα κεησζεί ε ηηκή δηάζεζεο 

θαηά 5%. 

 

Πίλαθαο 10.20 : Έζνδα απφ πσιήζεηο (2016) κε κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο 

ησλ πξντφλησλ θαηά 5% θαη κείσζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΣΗΜΖ  ΠΧΛΖΖ 

ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΚΑΣΑ 5% ΣΔΜΑΥΗΑ 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΧΛΖΔΗ 

(€) 

45gr. 0,52 € 363.105 190.426 € 

70gr. 0,65 € 808.897 524.032 € 

100gr. 0,97 € 603.444 583.296 € 

130gr. 1,03 € 1.551.526 1.595.450 € 

200gr. 1,46 € 201.004 293.507 € 

350gr. 1,65 € 16.998 27.966 € 

ΤΝΟΛΟ 3.214.677 € 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ην λέν λεθξφ ζεκείν ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ είλαη 3.214.677€. 

 

 Δπαηζζεζία ηεο απνδνηηθφηεηαο 

 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηε ζρέζε (2) πνπ αθνινπζεί, ζα ππνινγηζηεί θαηά πφζν 

κία κεηαβνιή θαηά 5% ησλ κεγεζψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα θέξδε (πσιήζεηο, ηηκή, 

ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ θφζηνο), ζα επεξεάζεη ηελ απνδνηηθφηεηα. 

 

(2)   Κέξδνο = Σεκάρηα  (Σηκή – Μεηαβιεηά έμνδα αλά ηεκάρην) – ηαζεξά 

έμνδα 

 

Σν αλακελφκελν θέξδνο ηνπ 2016 αληηζηνηρεί ζε 10.256.169€ - 1.007.044€ - 

6.684.171€ = 2.564.954€. Με αληηθαηάζηαζε ζηε ζρέζε (2), παίξλνπκε φηη κία 

αχμεζε 5% έρεη ηηο εμήο επηπηψζεηο: 

 

o ηηο πσιήζεηο απμάλεη ην θέξδνο θαηά 7% (ρακειή επαηζζεζία) 

o ηελ ηηκή απμάλεη ην θέξδνο θαηά 41%( πςειή επαηζζεζία) 

o ην ζηαζεξφ θφζηνο κεηψλεη ην θέξδνο θαηά 2% (ρακειή επαηζζεζία) 

o ην κεηαβιεηφ θφζηνο κεηψλεη ην θέξδνο θαηά 13% (ρακειή επαηζζεζία). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Βηβιηνγξαθία 
 

 

 190 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

[1] θαθηαλφο Κ. Γ., «Λνγηζηηθή Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ θαη Βηνκεραληθή», Interbooks,  

1991 

[2] ICAP , Κιαδηθή Μειέηε: Σππνπνηεκέλα Μπηζθφηα – Κξνπαζάλ – Αικπξά  

λαθ, Απξίιηνο 2008 

[3] Kotler Ph., «Kotler on Marketing», The Free Press, 1999 

[4] Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, http://www.gge.gr/ 

[5] Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΤΔ),  

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE 

[6] Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 

http://www.ypeka.gr 

[7] Καξβνχλεο Κ. ., «Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο», ηακνχιεο Αζ., 2000 

[8] Γεξβηηζηψηεο Κ., «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο», 1997 

[9] Γεξβηηζηηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., «Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ,  

ηακνχιεο Αζ., 2007 

[10] Αξηίθεο Π. Γ.,«Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε: Απνθάζεηο επελδχζεσλ»   

ηακνχιεο Αζ., 1999» 

[11] http://www.elais.gr/products/seeds 

[12] http://agro-fst.web.auth.gr/ 

[13] http://www.geotriseis.net/geotriseis.shtml 

[14] Horngren C., Datar S., Foster.G, «Cost Accounting, A Managerial Emphasis», 

Prentice Hall, 2005 

[15] http://www.metadosi-ischios.gr 

[16] Υπηήξεο . Λ., «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», Interbooks, 2001 

[17] Σεξδίδεο Κ.- Σδσξηδαθεο. Κ, «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, Γηνηίθεθζε  

Πξνζσπηθνχ», Rosili, 2004 

[18] Project Management Institute, «Project Management, Body of Knowledge», PMI,  

2004 

[19] Παπαο Α. Α.,  «Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή», Μπέλνπ, 1998 

[20] http://www.ependyseis.gr/ 

[21] Ζ δηθηπαθή πχιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, http://europa.eu 

[22] ΔΛΓΔΚΑ Α.Δ., http://www.elgeka.gr 



                                                                                      Βηβιηνγξαθία 
 

 

 191 

[23] http://www.florigo.co.uk 

[24] http://www.kiremko.com 

[25] http://www.heatandcontrol.com 

[26] http://www.ishida.com 

[27] http://www.hastamat.com 

[28] http://www.key.net/ 

[29] http://www.ceia.net 

[30] http://www.vamvacas.gr 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.key.net/

