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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

 

 

ΤΝΟΦΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

1.1 : ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ βαζηθή ηδέα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο αθελφο, θαη 

νιφθιεξνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αθεηέξνπ, μεθίλεζαλ απφ ηελ δηαπίζησζε ελφο 

πνιχ ζεκαληηθνχ θελνχ πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη νιφθιεξν 

ηνλ θιάδν ησλ νπηηθψλ εηδψλ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο 

κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα δηακφξθσζαλ 

κηα θαηάζηαζε εγθισβηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ ησλ νπηηθψλ θαηαζηεκάησλ απφ ηα 

δηαζέζηκα brands ησλ γπαιηψλ ειίνπ θαη νξάζεσο, αθνχ ν νπηηθφο, θαιείηαη λα 

επηιέμεη ζηελ νπζία κηα εηαηξεία σο πξνκεζεπηή γηα όια ηνπ ηα γπαιηά. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε παξνχζα κειέηε θαιείηαη λα δηαπηζηψζεη θαηά 

πφζν είλαη ζθφπηκν λα ηδξπζεί κηα λέα εηαηξεία (φρη ηδηαίηεξα κεγάινπ κεγέζνπο) , ε 

νπνία, ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηηο (νπηηθά θαηαζηήκαηα) ηα best seller 

πξντφληα ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαη δεζκεχζεηο. 

 

1.2 :ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ MARKETING 

 

O θιάδνο ησλ νπηηθψλ εηδψλ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηα εμήο είδε: 

 

 Γπαιηά ειίνπ 

 Γπαιηά νξάζεσο 

 Οθζαικηθνί θαθνί 

 Φαθνί επαθήο 

 

Δπίζεο, ν θιάδνο ησλ νπηηθψλ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε εηζαγσγηθή 

δηείζδπζε κε ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα λα επηθεληξψλεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ 
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εηαηξεηψλ θαη ηελ εγρψξηα παξαγσγή λα είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ηεο θαηαλάισζεο. Σα νπηηθά είδε απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ, 

θαζψο θαινχληαη λα θαιχςνπλ αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αηζζεηηθή, ηελ 

πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ καηηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο 

επηηαγέο ηεο κφδαο. 

Ζ λέα εηαηξεία εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ ζθνπεχεη λα θαηαθηήζεη έλα κεξίδην ηεο 

αγνξάο εηζάγνληαο θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο πεξίπνπ 25.000 ηεκάρηα 

γπαιηψλ ειίνπ πξαγκαηνπνηψληαο πσιήζεηο αμίαο 1.458.200 €. Χο εκπνξηθή 

επηρείξεζε, ε λέα εηαηξεία, δελ ζα έρεη ηδηαίηεξα κεγάιν θφζηνο  marketing. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε λέα εηαηξεία ζα εκπνξεχεηαη ήδε πνιχ γλσζηά θαη δηαθεκηζκέλα 

brands. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπο βξίζθνληαη 

ζην 3
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

1.3 : ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ 

 

Όπσο είλαη θπζηθφ, επεηδή ε λέα εηαηξεία ζα είλαη κηα εκπνξηθή επηρείξεζε, δελ ζα 

έρεη θάπνηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα νχηε θάπνηνπ είδνπο επεμεξγαζία πάλσ ζην 

πξντφλ πνπ ζα εκπνξεχεηαη. Αιιά ζα εηζάγεη έηνηκα ηα πξντφληα. πλεπψο, κε βάζε 

ηα παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πξψηεο χιεο, παξά κφλν θάπνηα εθφδηα, 

ηα νπνία ζα ρξεηαζηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αθελφο, 

θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο αθεηέξνπ. 

 

1.4 : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαιχνληαη νη αλάγθεο ηεο λέαο εηαηξείαο ζε 

κεραλνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Βεβαία, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

αλαθεξφκαζηε ζε κηα εκπνξηθή επηρείξεζε θαη φρη ζε κηα παξαγσγηθή, φπνπ ν 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία ζα ήηαλ απφ ηα 

βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

ινηπφλ ε λέα εηαηξεία ζα ρξεηαζηεί έλαλ ηέηνην κεραλνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ηθαλφ λα εμνπιίζεη ηα γξαθεία ηεο επαξθψο θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο.  
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1.5 : ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαιχνληαη ε νξγαλψζηκε δνκή 

ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξείαο αθελφο, θαη ηα γεληθά έμνδα ηεο εηαηξείαο αθεηέξνπ. Ζ 

λέα εηαηξεία φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ αλαγθψλ ηεο, ζα ρξεηαζηεί λα έρεη 

ηα εμήο θέληξα εξγαζίαο (ηκήκαηα) ή αξκνδηφηεηεο : 

 Γηεχζπλζε  

 Σκήκα πσιήζεσλ 

 Σκήκα πξνκεζεηψλ 

 Απνζήθε 

 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ηκήκαηα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια 

θαη λα ειέγρεηαη απφ ηελ δηεχζπλζε.  

Χο πξνο ηα γεληθά έμνδα ηεο εηαηξείαο, ζηε παξνχζα κειέηε αλαθέξνληαη θαη 

εμεηάδνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 6. απηά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο σο 

εμήο: 

1. Tα γεληθά έμνδα 

2. Σα δηνηθεηηθά έμνδα 

3. Σα έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο 

Σα γεληθά έμνδα αθνξνχλ έμνδα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Καζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ 

 πληήξεζε 

 Μεηαθνξά ησλ πξντφλησλ  

 Σειεπηθνηλσληαθέο παξνρέο 

 Ννκηθά έμνδα 

Σα δηνηθεηηθά έμνδα αθνξνχλ έμνδα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Δθφδηα γξαθείνπ 

 Αζθάιηζηξα 

 Γεκφζηεο ζρέζεηο 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 

Σα έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο αθνξνχλ έμνδα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Δπηθνηλσλίεο 

 Βελδίλεο 
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 Γηφδηα 

 πληήξεζε απηνθηλήησλ 

 Αζθάιηζηξα απηνθηλήησλ 

Καηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ηα γεληθά έμνδα αλέξρνληαη ζην πφζν 

ησλ 31.200,00 €. 

 

1.6 : ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

ηε λέα εηαηξεία ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα ρσξίδεηαη ζε εξγαηηθφ θαη επηηειηθφ. 

ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ζα εληάζζνληαη ηα άηνκα πνπ ζα ζηειερψλνπλ ηα ηκήκαηα 

ησλ πσιήζεσλ, ηεο απνζήθεο θαη ηεο γξακκαηείαο ελψ ζην επηηειηθφ ζα εληάζζεηαη 

ε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο θαη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ (κφλν γηα ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο). 

Δπίζεο, σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε λέα εηαηξεία ζα θαηέρεη κεραληζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο εξγαδνκέλσλ. Σέινο ζπκθσλά κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ην θφζηνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά ηε ιεηηνπξγηθή 

θάζε ηεο εηαηξείαο γηα ην πξψην έηνο ζα αλέξρεηαη ζηα 140.730,00 €. 

 

1.7 : ΣΟΠΟΘΔΗΑ – ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Καζψο ε λέα εηαηξεία ζα εηζάγεη θαη ζα εκπνξεχεηαη πξντφληα νη αλάγθεο γηα κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ε εχξεζε ρψξνπ ηνπνζεζίαο γηα αγνξά γεο ή θαη εηνίκσλ θηεξίσλ 

δελ αληηπξνζσπεχνπλ ην ππφ εμέηαζε επελδπηηθφ ζρέδην. Ζ λέα εηαηξεία ζα 

πξνρσξήζεη ζε ελνηθίαζε ελφο ρψξνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 300 ηκ κε 150 

ηκ. γξαθεία θαη 150 ηκ. απνζήθε. Καηφπηλ εθηεηακέλεο έξεπλαο θαη πιεξψληαο ηα 

απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή επηινγή ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο, 

θαηαιήμακε ζην δήκν Παιιήλεο ζην λνκφ Αηηηθήο. Σν ελνίθην πνπ ζα θαιείηαη λα 

θαιχςεη κεληαίσο ε λέα εηαηξεία ζα αλέξρεηαη ζηα 3.200,00 €. 

1.8 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο αζρνιείηαη κε ηνλ ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηαπηφρξνλα 

κε ην θφζηνο εθηέιεζεο. ηε πεξίπησζε ηεο λέαο εηαηξείαο εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ 
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ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζπκθσλά κε ηνπο απαξαηηήηνπο ππνινγηζκνχο, ζα δηαξθέζεη 

πεξίπνπ ηξεηο κήλεο. Σαπηφρξνλα ην θφζηνο πνπ εθηηκάηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο αλέξρεηαη ζηα 18.000,00 €. 

 

1.9 : ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 
ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ 

εθηθηφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα φινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο νπηηθψλ εηδψλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηα 

812.744,16 € φπνπ ηα 97.000,00 € αθνξνχλ ην πάγην ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ηα 

715.744,16 € αθνξνχλ ην θεθάιαην θίλεζεο. Σν 50% ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ην ππφινηπν 50 % απφ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ. 

1.10 : ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 
Με βάζε ηα ζηνηρεηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θεθάιαηα ηεο κειέηεο θαη κε βάζε ηελ 

αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ εθηθηφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ ίδξπζε λέαο εηαηξείαο εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ, 

κπνξνχκε λα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην, 

φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ κειέηε, είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ θαζψο ηα 

θαζαξά θέξδε άλεπ ηφθσλ γηα ην 1
ν
 έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζηα 

970.620,00€ ηελ ζηηγκή φπνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηα 

812.744,16€. Δίλαη γεγνλφο , σζηφζν φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ππάξρεη 

ζηελ αγνξά ηεο Διιάδαο , ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξή 

αχμεζε γηα ηα επφκελα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο (πίλαθαο 27) γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζηα αθξηβά γπαιηά – brands- θαη ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ζηα θηελφηεξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΒΑΙΚΗ ΙΓΔΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
 

2.1 : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΗΓΔΑ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 
Ζ παξνχζα κειέηε, απνβιέπεη ζηνλ έιεγρν ηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηε ίδξπζε κηαο λέαο 

εηαηξείαο εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ ζην λνκφ Αηηηθήο. Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

λέαο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο ζα είλαη ε εηζαγσγή έηνηκσλ γπαιηψλ ειίνπ απφ ηελ 

Ηηαιία κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ (ρνλδξηθή πψιεζε) ζηα νπηηθά 

θαηαζηήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιε ηελ Διιάδα.  

Ζ βαζηθή ηδέα ηεο ηδξχζεσο ηεο λέαο εηαηξείαο πξνήξζε απφ ηελ ρξφληα ελαζρφιεζε 

κε ηνλ θιάδν ησλ νπηηθψλ εηδψλ κέζσ νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο πνπ ηδξχζεθε ην 

1981 απφ ηνλ παηέξα ησλ κεηφρσλ ηεο λέαο ππφ εμέηαζε εηαηξείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε γέλλεζε ηεο ηδέαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, πξνήξζε 

απφ ην «θελφ» πνπ παξνπζηάδεη ε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο ζηνλ θιάδν ησλ νπηηθψλ 

εηδψλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ νπηηθψλ θαηαζηεκάησλ ζε φια ηα brands ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ θάλνπλ εηζαγσγή γπαιηψλ ειίνπ. Ζ λέα εηαηξεία ζα πξνζπαζήζεη λα 

εηζέξζεη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν πξνζθέξνληαο ηα θαιχηεξα κνληέια γπαιηψλ ειίνπ 

απφ ηηο δηαζεκφηεξεο κάξθεο ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ζηε πνζφηεηα ηεο 

παξαγγειίαο απφ ην νπηηθφ θαηάζηεκα (πειάηε). Ο αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ νδεγεί ζηε δέζκεπζε ησλ 

νπηηθψλ θαηαζηεκάησλ, αθνχ νη ηδηνθηήηεο ηνπο, ζηελ νπζία, πξέπεη λα δηαιέμνπλ κε 

πνηα εηαηξεία ζα ζπλεξγαζηνχλ (άξα πεξηνξηζκφο ζηηο εηαηξείεο πνπ ζα έρεη ν 

θαηαζηεκαηάξρεο) θαη ζπγρξφλσο λα θαιχπηνπλ κηα ειάρηζηε πνζφηεηα απφ φιεο ηηο 

κάξθεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία, νη νπνίεο κπνξεί λα κελ φιεο ην ίδην εκπνξηθέο 

(άξα θαη πεξηνξηζκφο ζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο). Έηζη ινηπφλ, ε λέα εηαηξεία 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ην θελφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πνιηηηθή ησλ κεγάισλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ θαη λα θαηαθηήζεη έλα κεξίδην ηεο 

αγνξάο απφ ηα νπηηθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία έηζη θαη αιιηψο δελ είραλ πξφζβαζε 

ζηα πξντφληα πνπ ε λέα εηαηξεία ηνπο πξνζθέξεη. Δηδηθφηεξα, καο θάλεη αξθεηά 

αηζηφδνμνπο ην γεγνλφο φηη κε ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε νη ηδηνθηήηεο ησλ 
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νπηηθψλ θαηαζηεκάησλ ζα πξνηηκήζνπλ λα θαιχςνπλ ην θαηάζηεκα ηνπο κε γπαιηά 

νηθνλνκηθά θαη επψλπκα. ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο καο θάλεη λα πηζηεχνπκε (φπσο 

θαίλεηαη ζην 3
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο κέζσ ηεο εθηίκεζεο πσιήζεσλ) φηη 

ηα επφκελα 5 ρξφληα ζα απμεζνχλ νη πσιήζεηο ζηα νηθνλνκηθά γπαιηά ειίνπ (π.ρ. 

Ray Ban, Carrera) θαη ζα κεησζνχλ αξθεηά ζηα πην αθξηβά brands. 

 

2.2 : ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

Ζ ζχζηαζε ηεο λέαο εηαηξείαο πξφθεηηαη λα ιάβεη ηε λνκηθή κνξθή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο (Ο.Δ.) . Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο ζα 

είλαη Optic-all θαη ε έδξα ηεο ζα βξίζθεηαη ζην δήκν Παιιήλεο ζην λνκφ Αηηηθήο 

(φπσο αλαιχεηαη  ζην Κεθάιαην 8 ηεο παξνχζαο κειέηεο). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ & MARKETING. 

 

Σν κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ησλ νπηηθψλ εηδψλ θηλείηαη αλνδηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ θιαδηθή κειέηε ηεο 

ICAP Group πνπ θπθινθφξεζε πξφζθαηα απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ. 

Ο θιάδνο ησλ νπηηθψλ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε εηζαγσγηθή 

δηείζδπζε κε ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα λα επηθεληξψλεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ 

εηαηξεηψλ θαη ηελ εγρψξηα παξαγσγή λα είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ηεο θαηαλάισζεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εηζαγσγή νπηηθψλ εηδψλ 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο (θχθινο εξγαζηψλ, απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ θιπ.) θαη ην βαζκφ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζηα εμεηαδφκελα πξντφληα 

(εθθξαδφκελνο σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ), δηαθξίλνληαη δε ζε 

ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη ζε εθείλεο πνπ ειέγρνληαη απφ εγρψξηα 

ζπκθέξνληα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη φηη αλ θαη ν εηζαγσγηθφο ηνκέαο 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο εηαηξείεο, ε εγρψξηα θαηαλάισζε θαιχπηεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ν θιάδνο ζπλδέεηαη κε 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πγεία, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αηζζεηηθή, 

παξαηεξείηαη κηα ζεηηθή επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζηε δήηεζε ησλ 

πξντφλησλ πνπ εμεηάδνληαη : 

 Γπαιηά ειίνπ 

 Γπαιηά νξάζεσο 

 Οθζαικηθνί θαθνί 

 Φαθνί επαθήο 
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3.1 : ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΛΑΓΟΤ ΟΠΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΠΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ : 

 

1.ΓΤΑΛΙΑ ΗΛΙΟΤ: 

 

 

 

Σα γπαιηά ειίνπ πξνζηαηεχνπλ ηα κάηηα απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ε νπνία 

απνηειείηαη απφ: α) ηεο ππέξπζξεο αθηίλεο πνπ πξνθαινχλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηα θχηηαξα, β) ηεο ππεξηψδεηο (UV-A θαη UV-B) νη νπνίεο πξνθαινχλ αζζέλεηεο 

ησλ εμσηεξηθψλ ρηηψλσλ ηνπ καηηνχ θαη ηνπ θξπζηαινεηδή θαθνχ, γ) ηεο αθηίλεο 

πςειήο ελέξγεηαο ζην νξαηφ θάζκα πνπ πξνζβάινπλ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα. 

χκθσλα κε πεγέο ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ, ηα απιά απνξξνθεηηθά γπαιηά ειίνπ 

δελ αληηκεησπίδνπλ πιήξσο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Με ηεο θαθνχο κειαλίλεο (blue 

blockers) θαη ηεο πνισηηθνχο θαθνχο (polarised), επηδηψθεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θαθνί έρνπλ ζθνχξν 

ρξψκα αιιά δελ έρνπλ απνξξνθεηηθέο ηδηφηεηεο, δηαζηέιιεηαη ε θφξε ηνπ καηηνχ θαη 

δέρεηαη κεγαιχηεξε ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

Όζνλ αθνξά ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε γπαιηψλ ειίνπ, απηή θαιχπηεηαη θπξίσο απφ 

εηζαγφκελα πξντφληα. Ζ αληίζηνηρε εγρψξηα παξαγσγή είλαη κηθξή ζε φγθν, ελψ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηείηαη παξαγσγή ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (θπξίσο ζηελ 

Ηηαιία θαη ζε Σξίηεο Υψξεο) γηα ινγαξηαζκφ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηειεπηαίεο 

ζρεδηάδνπλ ηα πξντφληα θαη νξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. 
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ηελ ειιεληθή αγνξά δηαηίζεληαη πνιινί ηχπνη γπαιηψλ ειίνπ αλάινγα κε ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη (αλδξηθά, γπλαηθεία θαη παηδηθά γπαιηά, 

αζιεηηθνχ ηχπνπ θιπ.), θαζψο θαη αλάινγα κε ηα πιηθά θαη ηελ πνηφηεηα ζθειεηνχ 

θαη θαθψλ. Οη ηχπνη ησλ θαθψλ ησλ γπαιηψλ ειίνπ είλαη: 

 Πολωηικοί: βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο πφισζεο ηνπ θσηφο. 

 Καθρέθηης: βαζίδνληαη ζηελ αληαλάθιαζε κεγάινπ κέξνπο ηεο αθηηλνβνιίαο. 

 Blue-blockers: απνξξνθνχλ ηεο αθηηλνβνιίεο ζην κπιε ηψδεο θσο. 

 Γιαβαθμιζμένης ζκοσρόηηηας: έρνπλ ζθνχξν επάλσ ηκήκα ην νπνίν κεηψλεηαη 

βαζκηαία θαηαιήγνληαο ζε αλνηρηφ θάησ ηκήκα. 

 Φωηοτρωμικοί: απμνκεηψλνπλ ην βαζκφ ζθνπξφηεηάο ηεο, αλάινγα κε ην 

βαζκφ ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρνληαη. 

 

2. ΚΔΛΔΣΟΙ ΟΡΑΗ 

 

 

Οη ζθειεηνί φξαζεο απνηεινχλ απφ κφλνη ηνπο κηα μερσξηζηή θαηεγνξία πξντφλησλ, 

θαζψο ε επηινγή ηνπ ζθειεηνχ απφ ηνλ αγνξαζηή γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

επηινγή ησλ νθζαικηθψλ θαθψλ πνπ ζα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηφλ. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθειεηψλ φξαζεο (ηερληθά, πνηνηηθά θιπ.), είλαη ηα ίδηα 

κε απηά ησλ ζθειεηψλ γπαιηψλ ειίνπ, κε ηε δηαθνξά φηη νη ηειεπηαίνη δηαηίζεληαη 

«έηνηκνη» κε ηνπο θαθνχο ηνπο. 

Ζ πξνζθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ έρεη δχν δηαζηάζεηο: 

 α) ηελ παξνπζίαζε ζρεδίσλ 

 β) ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πιηθψλ. 
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Απφ ηε κία πιεπξά ε αηζζεηηθή θαη ηα δηάθνξα ζρέδηα ησλ ζθειεηψλ θαζνξίδνληαη 

θαη επηιέγνληαη απφ ηνπο ζρεδηαζηηθνχο / παξαγσγηθνχο νίθνπο, ελψ ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο πξνζδίδνπλ ζην πξντφλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζθειεηψλ δηαθξίλνληαη ζε πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά. Απφ ηα 

πιαζηηθά πιηθά θαηαζθεπήο, ην Cellulose Acetate (νμηθή θπηηαξίλε) ή zyl είλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλν επεηδή πξνζθέξεη απεξηφξηζηε πνηθηιία ρξσκάησλ, ζρεκάησλ 

θαη κνξθψλ. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα βξίζθεηαη είηε ζε κνξθή θχιισλ νξηζκέλσλ 

δηαζηάζεσλ απφ ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα θφβεηαη θαη κνξθνπνηείηαη ν ζθειεηφο, ή ζε 

κνξθή θφθθσλ νη νπνίνη ξεπζηνπνηνχληαη θαη ην πιηθφ ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή 

ηνπνζεηείηαη ζε εθκαγεία. Ζ πξψηε κέζνδνο παξαγσγήο δίλεη ζθειεηνχο πςειφηεξεο 

ζθιεξφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο, ελψ ε κέζνδνο ηεο ρχηεπζεο ζε εθκαγεία δίλεη 

ιηγφηεξν ζηαζεξφ πξντφλ, αιιά κηθξφηεξνπ θφζηνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε γπαιηά 

ρακειφηεξεο αμίαο. Ζ ζπλερήο ρξήζε ησλ ζθειεηψλ απφ cellulose acetate ζε 

ζπλδπαζκφ κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νδεγνχλ ζε κεηαβνιή θαη απψιεηα ηεο αξρηθήο 

ηνπο θφξκαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ελζσκαηψλνληαη κεηαιιηθά κέξε ζηνπο ζθειεηνχο. 

Ζ Πξνπηνληθή Κπηηαξίλε (cellulose propionate) είλαη πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ηε κέζνδν ηεο ρχηεπζεο ζε εθκαγεία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη άρξσκε. Σα 

ρξψκαηα πξνζηίζεληαη σο επηθάιπςε ζε επφκελε παξαγσγηθή θάζε. Οη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο έρνπλ κηθξφηεξε επίδξαζε απ’ φηη ζην zyl. Σν Kevlar σο πιηθφ είλαη 

πνιχ αλζεθηηθφ ζηηο δηαζηνιέο θαη ζπζηνιέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

ρχηεπζεο. Σν Nylon επεηδή είλαη άζξαπζην ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηνλ αζιεηηθφ 

ρψξν γηα αζθάιεηα, κεηά δε απφ θάκςε ν ζθειεηφο επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Σν Οptyl είλαη θαηά έλα ηξίην ειαθξχηεξν απφ ην zyl θαη πξνζθέξεηαη ζε 

πνιχ κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κεηά 

ηελ ρχηεπζε ή λα αλακηρζνχλ κε ηελ ξεηίλε. Ζ αθακςία θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

πιηθνχ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο κεγάινπ εχξνπο ζρεκάησλ. Δπηπιένλ, 

ραξάδεηαη δχζθνια ελψ ηα ρεκηθά θαη ηα δηαιπηηθά, εηδηθά ην acetone, ζπάληα ηνπ 

πξνθαινχλ θζνξέο. Σν Polycarbonate είλαη έλα άζξαπζην πιηθφ πςειήο αληνρήο, 

ειαθξχ, αιιά επαίζζεην ζε δηαιπηηθά φπσο ην acetone. 

Απφ ηα κεηαιιηθά πιηθά ην Αινπκίλην έρεη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε. Σν Μonel, 

πεξηέρεη θαηά ηα 2/3 ληθέιην θαη θαηά 1/3 ραιθφ, είλαη εχπιαζην, κνξθνπνηείηαη ζε 

δηάθνξα ζρήκαηα ρσξίο λα ράλεη ηελ αληνρή ηνπ, δέρεηαη φια ηα ρξψκαηα θαη είλαη 

αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε. Σν Κνβάιηην ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο εζσηεξηθφ 

κέηαιιν ζηαζεξνπνίεζεο ζε ζθειεηνχο θαιήο πνηφηεηαο πνπ είλαη ιεπηνί, ρακεινχ 
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βάξνπο θαη εχθακπηνη. Σν εμαηξεηηθά πςειφ θφζηνο πεξηνξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ. Σν 

Phosphor-bronze πεξηέρεη θαηά 95% ραιθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ιεπηψλ ζθειεηψλ, ελψ ε δπλαηφηεηα επηκεηάιισζήο ηνπ δίλεη ζθειεηνχο κε πςειή 

ζηηιπλφηεηα. Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε απψιεηα ηεο ιάκςεο θαη ε δηάβξσζε, 

ελψ ε πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ είλαη αξθεηά δχζθνιε, θαζψο απηφ επαλέξρεηαη ζηελ 

αξρηθή ηνπ κνξθή παξά ηελ πξνζεθηηθή εθαξκνγή ηνπ. Ο Αλνμείδσηνο Υάιπβαο 

πεξηέρεη θπξίσο ζίδεξν κε ην ππφινηπν κέξνο λα απνηειείηαη απφ έλα κείγκα 

ρξσκίνπ, καγγαλίνπ θαη ληθειίνπ. Οη ζθειεηνί απφ ην πιηθφ απηφ είλαη πςειήο 

ζθιεξφηεηαο κε πνιχ θαιή αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ειαζηηθνί. Σν Trilam πεξηέρεη 

ληθέιην, ραιθφ θαη θαζζίηεξν θαη ζπλδπάδεη πνιιαπιέο ηδηφηεηεο φπσο ε 

ειαζηηθφηεηα θαη ε αληνρή. Ο ζθειεηφο απφ ην πιηθφ απηφ είλαη ειαθξχο, ιεπηφο θαη 

ζηαζεξφο. 

Σα λέα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 είλαη ην Flexon, ην Carbon 

Fiber Graphite (CFG), ην Copolyamide. Σν Flexon είλαη ειαζηηθφηεξν απφ ηνλ 

εχθακπην ράιπβα, ειαθξχηεξν απφ ηα ζπκβαηηθά πιηθά νθζαικηθψλ ζθειεηψλ, 

εμαηξεηηθά εχθακπην, πςειήο αληνρήο θαη αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε. Ζ ζχλζεζε ηνπ 

πιηθνχ είλαη ηηηάλην θαη ληθέιην. Σν CFG είλαη ειαθξχ, πςειήο αληνρήο πιηθφ πνπ 

απνηειείηαη απφ άλζξαθα αλακεκηγκέλν κε πςειήο αληνρήο ίλεο ελφο θεξακηθνχ 

πιηθνχ (ceramic whisker) ην νπνίν εληζρχεη ηνλ άλζξαθα πξνζδίδνληαο πςειή 

ζηαζεξφηεηα θαη αληνρή ζηελ θάκςε. Οη ζθειεηνί απφ CFG θαηαζθεπάδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο. Σν Copolyamide είλαη ειαθξχ, ραξάζζεηαη δχζθνια θαη 

πξνζαξκφδεηαη εχθνια. 

 

3.ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ 
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Οη νθζαικηθνί θαθνί (ή θαθνί φξαζεο) πξννξίδνληαη γηα ηε δηφξζσζε πξνβιεκάησλ 

ηεο νπηηθήο νμχηεηαο (φξαζε ζε καθξηλή ή θνληηλή απφζηαζε, πεξηθεξεηαθή φξαζε, 

αίζζεζε ηνπ βάζνπο, ηθαλφηεηα εζηίαζεο θιπ.), ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε παζήζεηο 

φπσο αζηηγκαηηζκφο, κπσπία, πξεζβπσπία θιπ. 

Σα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην 

πιηθφ θαηαζθεπήο: 

α) θξπζηάιιηλνη θαθνί (απφ αλφξγαλε χιε) 

β) νξγαληθνί (απφ ζπλζεηηθέο ξεηίλεο) 

Οη νξγαληθνί θαθνί κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ απιφ νξγαληθφ πιηθφ ή 

polycarbonate, παξνπζηάδνπλ δε επαηζζεζία ζηε ράξαμε θαη απαηηείηαη εηδηθή 

επεμεξγαζία ψζηε λα απνθηήζνπλ αληηραξαθηηθέο ηδηφηεηεο. Οη νξγαληθνί θαθνί 

πιενλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο θξπζηάιιηλνπο θπξίσο ζην βάξνο (είλαη ειαθξχηεξνη) 

θαη ζην φηη δελ ζπάλε. Σν ηειεπηαίν απηφ γεγνλφο θαζηζηά ηνπο νξγαληθνχο θαθνχο 

πεξηζζφηεξν ηδαληθνχο γηα ρξήζε ζηα ζπνξ, απφ παηδηά θιπ. Οη θξπζηάιιηλνη θαθνί 

έρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζθιεξφηεηαο απφ ηνπο νξγαληθνχο, κε απνηέιεζκα λα 

έρνπλ θαιχηεξεο αληηραξαθηηθέο ηδηφηεηεο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. Οη νξγαληθνί θαθνί 

θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ρχηεπζεο ζε εθκαγείν. 

Οη θαθνί φξαζεο κπνξνχλ κε εηδηθή επεμεξγαζία λα απνξξνθνχλ ηηο ππεξηψδεηο 

αθηηλνβνιίεο UV-A θαη UV-B, ρσξίο απαξαίηεηα λα έρνπλ ζθνχξν ρξψκα, θαζψο 

επίζεο θαη λα επηζηξσζνχλ ψζηε λα απνθηήζνπλ αληαλαθιαζηηθέο ηδηφηεηεο. Οη 

θαθνί φξαζεο δηαθξίλνληαη επίζεο αλάινγα κε ην δείθηε δηάζιαζεο (1,5 σο 1,9). Όζν 

κεγαιψλεη ν δείθηεο δηάζιαζεο ν θαθφο γίλεηαη ιεπηφηεξνο. 

Έλα αθφκα ηερληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ζθαηξηθφηεηα, δειαδή ε θακπχιε 

ησλ θαθψλ. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο: νη αζθαηξηθνί θαη νη ζθαηξηθνί θαθνί. 

Δπίζεο, νη νθζαικηθνί θαθνί ρσξίδνληαη ζε κνλνεζηηαθνχο, δηπινεζηηαθνχο θαη 

πνιπεζηηαθνχο, αλάινγα κε ηελ πάζεζε αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

Δπηπιένλ, νη νθζαικηθνί θαθνί χζηεξα απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία κπνξνχλ λα 

απνθηνχλ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, γεγνλφο ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα θαθνχο νη 

νπνίνη δελ αληαλαθινχλ ην θσο, ελψ δηαζέηνπλ θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ην 

βξάδπ. 
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4.ΦΑΚΟΙ ΔΠΑΦΗ 

 

 

Οη θαθνί επαθήο απεπζχλνληαη ζηε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο, ηεο ππεξκεηξσπίαο θαη 

ηνπ αζηηγκαηηζκνχ. Σα πιενλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα γπαιηά είλαη φηη 

παξέρνπλ επξχηεξν πεδίν φξαζεο θαζψο θηλνχληαη καδί κε ηα κάηηα θαη δελ 

πεξηνξίδνληαη απφ ηα φξηα ηνπ ζθειεηνχ. αλ βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα κπνξεί λα 

αλαθεξζεί ε αλάγθε ζρνιαζηηθήο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνχ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ παξελέξγεηεο(κνιχλζεηο θιπ.) κε δπζάξεζηεο 

επηπηψζεηο γηα ηα κάηηα. 

Οη θαθνί επαθήο δηαθξίλνληαη ζε καιαθνχο θαη εκίζθιεξνπο. Οη καιαθνί θαθνί 

δηαρσξίδνληαη ζε ζπκβαηηθνχο (δηάξθεηα «δσήο» 1-2 έηε) θαη ζπρλήο 

αληηθαηάζηαζεο(εκεξήζηνη, 2 εκεξψλ, εβδνκαδηαίνη, 15λζήκεξνη, κεληαίνη, 2-3-

6κελαίνη). Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαθψλ 

επαθήο ζπρλήο αληηθαηάζηαζεο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο επθνιίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζε 

ζέκαηα πγηεηλήο (δελ απαηηνχλ ην ζρνιαζηηθφ θαζαξηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα 

ηνπο ζπκβαηηθνχο θαθνχο). 

Οη εκίζθιεξνη ή αιιηψο αεξνδηαπεξαηνί θαθνί επαθήο, πξννξίδνληαη θπξίσο γηα 

ρξήζηεο κε αζηηγκαηηζκφ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ είλαη ε κεγάιε 

δηαπεξαηφηεηα ζε νμπγφλν θαη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Οη θαθνί επαθήο δηαθξίλνληαη επίζεο ζε πνιπεζηηαθνχο (δηφξζσζε ηεο φξαζεο γηα 

δηαζιαζηηθφ πξφβιεκα (φπσο π.ρ. πξεζβπσπία), κνλήο εζηίαο θαη δηπιήο εζηίαο. 

Σέινο, δηαθξίλνληαη ζε άρξσκνπο, έγρξσκνπο θαη κε ζρέδηα (crazy lenses). Οη 

έγρξσκνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηνξζσηηθνχο ιφγνπο φξαζεο ή / θαη γηα αηζζεηηθνχο. 
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Οη «crazy lenses» απεπζχλνληαη ζε ακειεηέν αξηζκφ θαηαλαισηψλ θαη δελ 

πξννξίδνληαη γηα δηνξζσηηθνχο ιφγνπο 

 

3.2: ΕΖΣΖΖ 

 

Σα νπηηθά είδε απνηεινχλ κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ, θαζψο θαινχληαη λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο δηφξζσζεο ηεο φξαζεο θαη πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ελψ παξάιιεια επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο επηηαγέο ηεο κφδαο. 

Οη αλάγθεο γηα δηφξζσζε ηεο φξαζεο είλαη απηέο πνπ νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ηελ 

θαηαλάισζε γηα ζθειεηνχο φξαζεο θαη νθζαικηθνχο θαθνχο, αιιά θαη γηα θαθνχο 

επαθήο. Δθηηκάηαη φηη νη κηζνί ζρεδφλ Έιιελεο, πεξηζζφηεξν απφ 5 εθ., έρνπλ 

αλάγθε απφ δηφξζσζε ηεο φξαζεο, ελψ φινη νη άλζξσπνη κεηά ηα 40 παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα πξεζβπσπίαο θαη ππεξκεηξσπίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη 

αχμεζε ησλ αλαγθψλ γηα δηφξζσζε ηεο φξαζεο. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ 

θιάδνπ, απηφ νθείιεηαη ηφζν ζε επηδξάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ (π.ρ. εμαζζέλεζε ηνπ 

ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο πνπ πξνζηαηεχεη απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία) φζν θαη ζε 

θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο φπσο είλαη ε δηαξθψο ζπρλφηεξε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κάζεζεο, δηαζθέδαζεο θαη ζην ζπίηη Ζ δήηεζε 

ησλ θαθψλ επαθήο επεξεάδεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα δηφξζσζε ηεο φξαζεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επθνιία θαη ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ παξέρνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα.. 

Χζηφζν, δελ απνηειεί απφιπηα αληαγσληζηηθφ πξντφλ γηα ηνπο νθζαικηθνχο θαθνχο, 

αθνχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαθνχο επαθήο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη νθζαικηθνχο θαθνχο. 

Ζ πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ζηνηρείν αξθεηά έληνλν θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ζηε ρψξα καο, είλαη ν παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε 

δήηεζε γηα γπαιηά ειίνπ. Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αλάγθεο νη νπνίεο είλαη 

ζρεηηθά αλειαζηηθέο, ην ζηνηρείν ηεο κφδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ησλ θαηαλαισηψλ, δεκηνπξγεί ή θαηεπζχλεη ηε δήηεζε γηα νπηηθά είδε. 

Χο πξνο ηα γπαιηά νξάζεσο θαη ηνπο θαθνχο επαθήο, ε δήηεζε ηνπο πεξηγξάθεηαη 

θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Διιάδνο. 
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Πίλαθαο 1  Μεληαία Εήηεζε 

 

 

χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

ΔΤΔ ηελ πεξίνδν 2004/2005, ε κέζε κεληαία δαπάλε γηα ζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο 

θαη εμνπιηζκφ (ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα γπαιηά κπσπίαο θαη νη θαθνί 

επαθήο) αλήιζε ζε €3,07, ελψ ε κέζε κεληαία δαπάλε γηα γπαιηά ειίνπ αλήιζε ζε 

€1,84. 

Σα νπηηθά είδε απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ, θαζψο θαινχληαη λα 

θαιχςνπλ αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αηζζεηηθή, ηελ πγεία θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ καηηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο επηηαγέο ηεο 

κφδαο. 

Ζ δήηεζε γηα γπαιηά φξαζεο θαη θαθνχο επαθήο πξνέξρεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα δηφξζσζε ηεο φξαζεο. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ νη νπνίνη 

επηθαινχληαη ηαηξηθέο πεγέο, νη κηζνί ζρεδφλ Έιιελεο, πεξηζζφηεξν απφ 5 

εθαηνκκχξηα ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2001, έρνπλ αλάγθε απφ 

δηφξζσζε ζηελ φξαζή ηνπο, επηζεκαίλεηαη δε πσο φινη ζρεδφλ νη άλζξσπνη κεηά ηελ 

ειηθία ησλ 40 έρνπλ πξφβιεκα πξεζβπσπίαο θαη ππεξκεηξσπίαο. 
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Πίλαθαο 2 Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 

 

 

Πίλαθαο 3 Πιεζπζκόο θαηά ειηθηαθή νκάδα 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κε ειηθία άλσ 

ησλ 40 εηψλ αλήιζε ην 2001 ζε 5.225.604 άηνκα, θαιχπηνληαο ην 47,7% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηηο πξνβνιέο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ην πνζνζηφ απηφ ζα έρεη ζπλερή αλνδηθή πνξεία, δηακνξθνχκελν ζην 

53% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην2010, 58% ην 2020, 61% ην 2030, 62% ην 

2040 θαη ην 63% ην 2050.  

Πεξαηηέξσ, ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη εκθαλέο φηη επεθηείλεηαη ζηαδηαθά ε ρξήζε 

γπαιηψλ νξάζεσο ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο (καζεηέο, ζπνπδαζηέο θιπ), ελψ θαη ε ρξήζε 

γπαιηψλ ειίνπ δηεπξχλεηαη ζπλερψο, γηα ιφγνπο απνθπγήο ησλ βιαβεξψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο ειηθηαθήο αθηηλνβνιίαο. Πξάγκαηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε 

ησλ αλαγθψλ γηα δηφξζσζε ηεο φξαζεο. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζε επηδξάζεηο απφ ην 

πεξηβάιινλ (π.ρ. εμαζζέλεζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο πνπ πξνζηαηεχεη απφ ηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία), φζν θαη ζε θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ 

δσήο, φπσο είλαη ε δηαξθψο ζπρλφηεξε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, κάζεζεο, αθφκα θαη ζην ζπίηη. 

Παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ γηα ηε δηφξζσζε ηεο φξαζεο κε γπαιηά ή 

θαθνχο επαθήο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηηο ηαηξηθέο 

επεκβάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ειαηηψζνπλ ηελ νμχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ή λα ην 

εμαθαλίζνπλ ηειείσο. Παξφια απηά, ην θφζηνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επεκβάζεσλ 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα κελ δηνξζψλνπλ ηειείσο ηελ 

φξαζε, δελ ηηο θαζηζηνχλ πξνο ην παξφλ πιήξσο αληαγσληζηηθέο πξνο ηα 

εμεηαδφκελα πξντφληα. Καηά απηφ ην ηξφπν, ελψ ε δήηεζε γηα νπηηθά είδε ζην 

ζχλνιφ ηεο δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο επεκβάζεηο απηέο, έρνπλ αληίθηππν 

ζηε θαηαζθεπή πςειψλ βαζκψλ ππεξκεηξσπίαο, ησλ νπνίσλ ε δήηεζε έρεη κεησζεί. 

Οη θαθνί επαθήο απεπζχλνληαη ζε κηθξφηεξν θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε ζρέζε κε ηα 

γπαιηά φξαζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ππάξρνπλ παζήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε θαθψλ επαθήο, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ ζπλίζηαηαη ε 

ρξήζε ηνπο, ιφγσ αιιεξγηψλ αιιά θαη δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη νη θαθνί επαθήο δελ ζεσξνχληαη πιήξσο αληαγσληζηηθά πξντφληα πξνο 

ηα γπαιηά φξαζεο, θαζψο πνιινί ρξήζηεο θαθψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη γπαιηά, αιιά θαη 

γηαηί ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. 

Ζ δήηεζε γηα έγρξσκνπο θαθνχο επαθήο θαη γηα θαθνχο κε ζρέδηα (“crazy lenses”), 

επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπο 

είλαη γπλαίθεο. 
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Ζ ηηκή πψιεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα απνηειεί θχξην παξάγνληα 

ν νπνίνο άιιεο θνξέο επεξεάδεη ηε δήηεζε άκεζα (πρ. καηαίσζε ηεο αγνξάο ελφο 

δεχηεξνπ ή ηξίηνπ δεπγαξηνχ γπαιηψλ ειίνπ), ή ηελ θαηεπζχλεη ζε «νηθνλνκηθφηεξεο 

ιχζεηο», ζε πεξηπηψζεηο αλειαζηηθήο δήηεζεο (πρ. γπαιηά φξαζεο, θαθνί επαθήο). 

 

3.3 : ΓΔΗΚΣΖ ΣΗΜΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή γηα γπαιηά κπσπίαο, θαθνχο επαθήο (ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηεο ΔΤΔ) θαη γπαιηά ειίνπ. 

 

 

Γηάγξακκα 1.  Μέζνο εηήζηνο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαιωηή 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ν κέζνο εηήζηνο δείθηεο ηηκψλ γηα 

νπηηθά είδε παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν1989-2008, κε κέζε εηήζηα 

αχμεζε γηα γπαιηά κπσπίαο 5,69%, γηα θαθνχο επαθήο 2,16% θαη γηα γπαιηά ειίνπ 

6,97%.Σν 2008 ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

δηακνξθψζεθε ζε107,45, 102,83 θαη 105,88 αληίζηνηρα (έηνο βάζεο 2005). 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο 

δηαζέζηκεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (2004-2005). Ζ έξεπλα απηή θάιπςε βάζεη δείγκαηνο 

ηα λνηθνθπξηά φιεο ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, είλαη ε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμία ησλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, γηα θάζε 

είδνπο αγαζφ θαη ππεξεζία. χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ΔΤΔ, ηα νπηηθά 

είδε δελ εκθαλίδνληαη μερσξηζηά αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηεο επξχηεξεο 

θαηεγνξίεο δαπαλψλ, κε εμαίξεζε ηα γπαιηά ειίνπ. Έηζη, νη αγνξέο γηα γπαιηά 

κπσπίαο θαη θαθνχο επαθήο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία «Θεξαπεπηηθέο 

ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκφο», καδί κε αθνπζηηθά, νξζνπεδηθά ππνδήκαηα θαη άιια είδε, 

ελψ νη δαπάλεο γηα ηα γπαιηά ειίνπ εκθαλίδνληαη μερσξηζηά. 

 

 

Γηάγξακκα 2.  Μέζνο όξνο κεληαίωλ δαπαλώλ λνηθνθπξηώλ 

 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη ζηνλ πίλαθα (α) 

παξνπζηάδεηαη ε κέζε κεληαία δαπάλε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηεγνξηψλ θαηά 

νκάδεο ειηθηψλ ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ζεξαπεπηηθέο 
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ζπζθεπαζίεο θαη εμνπιηζκφ είλαη απμεκέλνο γηα ηελ ειηθηαθή ηάμε ησλ 45-54 

(€4,07). εκεηψλεηαη φηη, ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη άιια πξντφληα ηα 

νπνία επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Χο πξνο ηνλ πίλαθα (β) παξαηεξνχκε φηη νη κέζεο κεληαίεο δαπάλεο γηα γπαιηά ειίνπ 

παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 25-34 εηψλ 

(€4,05), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη απηή ε ειηθηαθή νκάδα επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηάζεηο θαη ηηο επηηαγέο ηεο κφδαο. 

 

3.4 : ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο θιάδνο ησλ νπηηθψλ εηδψλ πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ παξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ εηζαγσγέσλ. ηελ Διιάδα 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε νθζαικηθνχο θαθνχο, ζθειεηνχο 

φξαζεο θαη γπαιηά ειίνπ. 

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ νθζαικηθψλ θαθψλ, αθνξά θπξίσο ηνπο βαζκνχο πνπ 

δίλνληαη γηα θάζε πεξίπησζε θαη ηηο δηάθνξεο επηζηξψζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη δε ηφζν 

ζε θξπζηάιιηλα φζν θαη ζε νξγαληθά πξντφληα. 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή ζθειεηψλ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα γπαιηά φξαζεο θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηεο αθνξά πξντφληα απφ πιαζηηθή χιε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε ηάζε ηεο παξαγσγήο γπαιηψλ ειίνπ θαη 

ζθειεηψλ φξαζεο ζε εξγνζηάζηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ινγαξηαζκφ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ πνιιέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηεο παξαγσγή ηνπο 

απμάλνληαο παξάιιεια ηηο εηζαγσγέο έηνηκσλ πξντφλησλ. 

 

Οη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ αγνξά, δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 

επξχηεξεο θαηεγνξίεο: 

 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη 

δηαλνκή νπηηθψλ εηδψλ. 

 Δπηρεηξήζεηο κε επξχηεξε εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα γχξσ απφ ηνλ νπηηθφ 

θιάδν, φπσο: νθζαικηθά κεραλήκαηα, νθζαικηθά θάξκαθα, ρεηξνπξγηθά 

εξγαιεία θαη άιια ηαηξηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία ησλ νθζαικηθψλ παζήζεσλ. 
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Ζ θχξηα θαηεγνξία ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο είλαη ηα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο παξαηεξείηαη δξαζηεξηνπνίεζε θαη άιισλ θαηεγνξηψλ 

θαηαζηεκάησλ (ζην εκπφξην γπαιηψλ ειίνπ), φπσο θαιιπληηθψλ, ξνχρσλ, αμεζνπάξ, 

παηδηθψλ εηδψλ, αθφκα θαη ζνχπεξ κάξθεη. 

Δηζαγσγέο πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζηαζηαθά θαη θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, ηα νπνία 

ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο απεπζείαο κε πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Καη ζηηο 

εηζαγσγέο, νη νξγαληθνί νθζαικηθνί θαθνί θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

(πεξίπνπ 80%) ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο, ελψ ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ 

ζεκαληηθφ κεξίδην έρνπλ νη κεηαιιηθνί ζθειεηνί γπαιηψλ (πεξίπνπ 65%). 

Όζνλ αθνξά ηα εκπνξηθά ζήκαηα γπαιηψλ ειίνπ θαη ζθειεηψλ φξαζεο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη απφ κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ (θαη 

ηηο ζπγαηξηθέο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζηε ρψξα καο), δηαθξίλνληαη ζε 

«ηδηφθηεηα» θαη ζήκαηα άιισλ νίθσλ. Οη εηζαγσγείο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηελ 

Διιάδα θηάλνπλ ζηηο 120 επηρεηξήζεηο. ρεηηθά κε ηα ηδηφθηεηα ζήκαηα, ε εηαηξεία 

έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν φισλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξντφληνο κέρξη ηε δηαλνκή ηνπ, θαζψο θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ «brand name». ηα 

ζήκαηα πνπ απνηεινχλ ηδηνθηεζία άιισλ νίθσλ, ε εηαηξεία πψιεζεο αλαιακβάλεη 

ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο γίλεηαη απφ ηνλ 

«ηδηνθηήηε νίθν», ν νπνίνο ειέγρεη φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

πξντφληνο. 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο θπξηφηεξεο θαη ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο εηζαγσγήο 

νπηηθψλ εηδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα : 

 

Πίλαθαο 4. Παξνπζίαζε εηζαγωγηθώλ επηρεηξήζεωλ νπηηθώλ εηδώλ 
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3.5 : ΠΧΛΖΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΟΠΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ 

 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα παξνπζηαζηνχλ νη πσιήζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ 

εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ γηα ηηο πεξηφδνπο 2003-2008. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζε νξηζκέλα πεδία ηνπ πίλαθα κε ηε ζήκαλζε 

Μ.Γ ζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία δελ ήηαλ δηαζέζηκα απφ ηηο εηαηξείεο. 
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Πίλαθαο 5. Πωιήζεηο εηαηξηώλ εηζαγωγήο νπηηθώλ εηδώλ 

 

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο γηα ην 2007 (γηα φζεο εηαηξείεο ηνπ πίλαθα ππάξρεη δηαζέζηκν 

ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο) αλήιζαλ ζε €332,7 εθ., ελψ ηα εμεηαδφκελα είδε θάιπςαλ 

πεξίπνπ ην42% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2007/06, εάλ ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη εηαηξείεο γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πσιήζεηο θαη γηα ηα δχν ζπγθεθξηκέλα έηε, 

δηακνξθψζεθε ζε 4,8%. 
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3.6 : ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ 
ΟΠΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ 

 

Ζ δηαθήκηζε απνηειεί βαζηθφ κέζν πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηφζν γηα ηηο 

εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηεγνξηψλ, ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηεο εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείαο Media Services A.E. 

Πίλαθαο 6. Γηαθεκηζηηθέο δαπάλεο αλά κέζν 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα νπηηθά είδε 

παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία γηα ηελ ηεηξαεηία 2004-2007, ελψ ην 2008 

δηακνξθψζεθε ζε €11,5 εθ. παξνπζηάδνληαο κείσζε 8,8%, έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. Κπξηφηεξν δηαθεκηζηηθφ κέζν θαζ’ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 

αλαδείρηεθαλ ηα πεξηνδηθά, ηα νπνία απέζπαζαλ κεξίδην93,9 % επί ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ην 2008. Αθνινχζεζε ε ηειεφξαζε κε πνζνζηφ 2,6% θαη νη 

εθεκεξίδεο κε 2,3% ην ίδην έηνο. 

 

 
Γηάγξακκα 3. Γηαθεκηζηηθή δαπάλε νπηηθώλ εηδώλ 

 

 

Γιαυημιστικό 
μέσο 2004 2005 2006 2007 2008 

Σηλεόπαζη 372.947 900.714 1.385.915 926.539 304.151 

Πεπιοδικά 5.946.174 7.526.271 9.343.889 11.292.084 10.820.974 

Δθημεπίδερ 259.229 4.899 149.570 169.445 269.413 

Ραδιόθωνο 22.554 75.986 441.386 242.901 127.388 

ύνολο 6.600.904 8.507.870 11.320.759 12.630.969 11.521.926 

Αξία: € 

Πηγή: Media Services Α.Δ 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε αλά 

θαηεγνξία πξντφληνο γηα ην δηάζηεκα 2004-2008. 

Πίλαθαο 7. Γηαθεκηζηηθέο δαπάλεο αλά θαηεγνξία πξνϊόληνο 

 
 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηα γπαιηά ειίνπ θαηέρνπλ ζηαζεξά ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ 

(80,54% ην 2008). εκεηψλεηαη φηη δηαρξνληθά ην κεξίδην ησλ γπαιηψλ ειίνπ ζην 

ζχλνιν ησλ δαπαλψλ νπηηθψλ εηδψλ παξνπζηάδεη θζίλνπζα πνξεία (πιελ ηνπ 2007), 

ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθειεηνχο φξαζεο πνπ ζεκεηψλνπλ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν (πιελ ηνπ 2007). Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα θαθνχο 

επαθήο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, δηακνξθνχκελε ζε €633 

ρηι. ην2008, ελψ ε δαπάλε γηα ηνπο θαθνχο φξαζεο γηα ην ίδην έηνο δηακνξθψζεθε ζε 

€191 ρηι. 
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Πίλαθαο 8. Γηαθεκηζηηθή δαπάλε αλά εκπνξηθό ζήκα 

ςγκενηπυηική διαθημιζηική δαπάνη οπηικών ειδών ειδών ανά εμποπικό ζήμα        (2004-2008) 

ΔΜΠΟΡΙΚΟ 

ΗΜΑ ΔΣΟ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ 

 

ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΡΑΓΙΟΦΩΝΟ ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

Γςαλιά ηλίος 

VOGUE  

2007 0 0 932.182 0 932.182 9,02 

2008 0 0 794.940 0 794.940 8,57 

VALENTINO  

2007 0 0 49.533 0 49.533 0,48 

2008 0 0 0 0 0 0 

CARRERA  

2007 500.397 0 101.493 0 601.890 5,82 

2008 0 0 297.754 0 297.754 3,21 

CRISTIAN DIOR  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 76.999 0 76.999 0,83 

POLAROID  

2007 0 11.226 0 0 11.226 0,11 

2008 0 0 0 0 0 0 

RAY BAN  

2007 426.141 0 730.409 0 1.156.551 11,19 

2008 304.151 0 597.743 0 901.893 9,72 

PORSHE 
DESIGN  

2007 0 0 32.574 0 32.574 0,32 

2008 0 0 0 0 0 0 

GIANNI 
VERSAGE  

2007 0 0 312.394 0 312.394 3,02 

2008 0 0 314.560 0 314.560 3,39 

Y.S.L  

2007 0 0 86.433 0 86.433 0,84 

2008 0 0 67.224 0 67.224 0,72 

JAGUAR  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 8.278 0 8.278 0,09 

VUARNET  

2007 0 0 112.266 0 112.266 1,09 

2008 0 0 100.246 0 100.246 1,08 

BOLLE  

2007 0 0 48.694 0 48.694 0,47 

2008 0 0 39.010 0 39.010 0,42 

FERRE  

2007 0 0 92.875 0 92.875 0,9 

2008 0 0 45.995 0 45.995 0,5 

TRUSSARDI  

2007 0 0 55.764 0 55.764 0,54 

2008 0 0 168.683 0 168.683 1,82 

ALAIN MIKLI  

2007 0 0 50.571 0 50.571 0,49 

2008 0 0 0 0 0 0 

GIORGIO 

ARMANI  

2007 0 0 215.228 0 215.228 2,08 

2008 0 0 214.235 0 214.235 2,31 

BYBLOS  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 59.830 0 59.830 0,64 

PERSOL  

2007 0 0 289.312 0 289.312 2,8 

2008 0 0 242.937 0 242.937 2,62 

STING  

2007 0 0 103.920 0 103.920 1,01 

2008 0 0 134.515 0 134.515 1,45 

MOSCHINO  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 31.525 0 31.525 0,34 

FACONNABLE  

2007 0 0 40.597 0 40.597 0,39 

2008 0 0 73.483 0 73.483 0,79 

GUCCI  

2007 0 0 128.845 0 128.845 1,25 

2008 0 0 127.031 0 127.031 1,37 

FENDI  

2007 0 0 71.368 0 71.368 0,69 

2008 0 0 0 0 0 0 

POLICE  2007 0 0 193.460 0 193.460 1,87 
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2008 0 0 217.569 0 217.569 2,34 

BLUMARINE  

2007 0 0 717.754 0 717.754 6,95 

2008 0 0 524.554 0 524.554 5,65 

MISSONI  

2007 0 0 76.057 0 76.057 0,74 

2008 0 0 23.542 0 23.542 0,25 

BOSS  

2007 0 0 161.085 0 161.085 1,56 

2008 0 0 195.796 0 195.796 2,11 

ARTISTI 
ITALIANI. 

2007 0 0 105.689 0 105.689 1,02 

2008 0 0 93.946 0 93.946 1,01 

JEAN PAUL 

GAULTIER  

2007 0 0 156.980 0 156.980 1,52 

2008 0 0 120.397 0 120.397 1,3 

CALVIN KLEIN  

2007 0 0 11.907 0 11.907 0,12 

2008 0 0 48.649 0 48.649 0,52 

ARNET  

2007 0 0 20.639 0 20.639 0,2 

2008 0 0 0 0 0 0 

ARNETTE 

2007 0 0 385.469 0 385.469 3,73 

2008 0 0 237.800 0 237.800 2,56 

ICEBERG  

2007 0 0 94.621 0 94.621 0,92 

2008 0 0 52.640 0 52.640 0,57 

OAKLEY  

2007 0 0 99.679 0 99.679 0,96 

2008 0 0 0 0 0 0 

OXYDO  

2007 0 0 103.954 0 103.954 1,01 

2008 0 0 158.766 0 158.766 1,71 

GIANNI 
VENTURI  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 11.601 0 11.601 0,13 

DOLCE & 

GABBANA  

2007 0 0 433.188 0 433.188 4,19 

2008 0 0 585.779 0 585.779 6,31 

MAX MARA  

2007 0 0 96.526 0 96.526 0,93 

2008 0 0 0 0 0 0 

DKNY  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 42.185 0 42.185 0,45 

BULGARI  

2007 0 0 391.026 0 391.026 3,78 

2008 0 0 380.729 0 380.729 4,1 

EMANUEL 

UNGARO  

2007 0 0 148.769 0 148.769 1,44 

2008 0 0 144.182 0 144.182 1,55 

GUESS  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 52.561 0 52.561 0,57 

SALVATORE 
FERRAGAMO  

2007 0 0 362.018 0 362.018 3,5 

2008 0 0 299.591 0 299.591 3,23 

CHANEL  

2007 0 0 233.445 0 233.445 2,26 

2008 0 0 137.498 0 137.498 1,48 

ESCADA  

2007 0 0 151.202 0 151.202 1,46 

2008 0 0 160.518 0 160.518 1,73 

ROMEO GIGLI  

2007 0 0 20.049 0 20.049 0,19 

2008 0 0 0 0 0 0 

EXTE  

2007 0 0 107.775 0 107.775 1,04 

2008 0 0 34.088 0 34.088 0,37 

CAROLINA 
HERRERA  

2007 0 0 68.040 0 68.040 0,66 

2008 0 0 5.216 0 5.216 0,06 

ROBERTO 

CAVALLI  

2007 0 0 154.695 0 154.695 1,5 

2008 0 0 243.277 0 243.277 2,62 

ENVY  2007 0 0 11.340 0 11.340 0,11 
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2008 0 0 0 0 0 0 

PACO RABANNE  

2007 0 0 37.422 0 37.422 0,36 

2008 0 0 0 0 0 0 

GANT  

2007 0 0 16.325 0 16.325 0,16 

2008 0 0 31.412 0 31.412 0,34 

GIVENCHY  

2007 0 0 52.277 0 52.277 0,51 

2008 0 0 98.601 0 98.601 1,06 

TAG HEUER  

2007 0 0 94.383 0 94.383 0,91 

2008 0 0 55.634 0 55.634 0,6 

VIVIENNE 

WESTWOOD  

2007 0 0 30.936 0 30.936 0,3 

2008 0 0 0 0 0 0 

JOHN 
RICHMOND  

2007 0 0 81.115 0 81.115 0,79 

2008 0 0 21.501 0 21.501 0,23 

MIU-MIU  

2007 0 0 164.441 0 164.441 1,59 

2008 0 0 165.802 0 165.802 1,79 

BABY BANZ  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 8.165 0 8.165 0,09 

SERENGETI  

2007 0 0 44.793 0 44.793 0,43 

2008 0 0 53.752 0 53.752 0,58 

OLIVER 

PEOPLE'S  

2007 0 0 67.586 0 67.586 0,65 

2008 0 0 10.546 0 10.546 0,11 

PRADA  

2007 0 0 615.881 0 615.881 5,96 

2008 0 0 665.499 0 665.499 7,17 

PAUL SMITH  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 12.655 0 12.655 0,14 

LOUIS VUITTON  

2007 0 0 44.793 0 44.793 0,43 

2008 0 0 30.505 0 30.505 0,33 

MARC JACOBS  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 13.835 0 13.835 0,15 

BIKKEMEMBERS  

2007 0 0 17.010 0 17.010 0,16 

2008 0 0 0 0 0 0 

TOM FORD  

2007 0 0 56.241 0 56.241 0,54 

2008 0 0 133.404 0 133.404 1,44 

QUICKSLIVER  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 9.866 0 9.866 0,11 

POLLINI  

2007 0 0 87.386 0 87.386 0,85 

2008 0 0 0 0 0 0 

CHROME 

HEARTS  

2007 0 0 12.474 0 12.474 0,12 

2008 0 0 0 0 0 0 

FURLA  

2007 0 0 77.271 0 77.271 0,75 

2008 0 0 112.119 0 112.119 1,21 

ERMENEGILDO 
ZEGNA  

2007 0 0 49.805 0 49.805 0,48 

2008 0 0 71.896 0 71.896 0,77 

BSB  

2007 0 0 75.366 0 75.366 0,73 

2008 0 0 95.477 0 95.477 1,03 

SPY  

2007 0 0 9.979 0 9.979 0,1 

2008 0 0 2.835 0 2.835 0,03 

TOMMY 

HILFIGER  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 8.505 4.649 0 13.154 0,14 

PLAYLIFE  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 22.521 0 22.521 0,24 

BADGLEY 2007 0 0 0 0 0 0 
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MISCHKA  2008 0 0 6.237 0 6.237 0,07 

Ε & MOI  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 101.521 0 101.521 1,09 

LAK  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 70.626 0 70.626 0,76 

BOZ  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 2.495 0 2.495 0,03 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΑΛΙΩΝ 
ΗΛΙΟΤ 

2007 926.539 11.226 9.395.310 0 10.333.075 100,00% 

2008 304.151 8.505 8.967.423 0 9.280.078 100,00% 

κελεηοί γςαλιών 

VOGUE  

2007 0 0 394.621 0 394.621 32,06 

2008 0 0 359.280 0 359.280 25,34 

FACONNABLE  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 11.567 0 11.567 0,82 

GIANNI 

VERSACE  

2007 0 0 79.924 0 79.924 6,49 

2008 0 0 129.945 0 129.945 9,17 

CARTIER  

2007 0 0 11.794 0 11.794 0,96 

2008 0 0 0 0 0 0 

CALVIN KLEIN  

2007 0 0 23.360 0 23.360 1,9 

2008 0 0 0 0 0 0 

LINDBERG  

2007 0 0 6.010 0 6.010 0,49 

2008 0 0 0 0 0 0 

ESCHENBACH  

2007 0 10.478 0 0 10.478 0,85 

2008 0 0 0 0 0 0 

RAY BAN. 

2007 0 0 55.339 0 55.339 4,5 

2008 0 0 178.877 0 178.877 12,62 

TAG HEUER  

2007 0 0 7.711 0 7.711 0,63 

2008 0 0 0 0 0 0 

DOLCE & 

GABBANA  

2007 0 0 423.436 0 423.436 34,4 

2008 0 0 437.837 0 437.837 30,88 

MIU-MIU  

2007 0 0 38.624 0 38.624 3,14 

2008 0 0 14.742 0 14.742 1,04 

EXALT CYCLE  

2007 0 0 44.906 0 44.906 3,65 

2008 0 0 0 0 0 0 

RODENSTOCK  

2007 0 10.661 0 0 10.661 0,87 

2008 0 0 0 0 0 0 

PRADA  

2007 0 0 67.643 0 67.643 5,5 

2008 0 0 75.071 0 75.071 5,3 

κελεηοί γςαλιών 

MYKITA  

2007 0 0 11.794 0 11.794 0,96 

2008 0 0 680 0 680 0,05 

SALVATORE 
FERRAGAMO  

2007 0 0 39.871 0 39.871 3,24 

2008 0 0 168.478 0 168.478 11,88 

MARAZIL  

2007 0 0 4.649 0 4.649 0,38 

2008 0 0 0 0 0 0 

CHANEL  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 32.319 0 32.319 2,28 

LIGHTEC  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 8.845 0 8.845 0,62 

ΤΝΟΛΟ  
ΚΔΛΔΣΩΝ 

ΓΤΑΛΙΩΝ 

2007 0 21.138 1.209.683 0 1.230.821 100,00% 

2008 0 0 1.417.642 0 1.417.642 100,00% 
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Οθθαλμικοί θακοί 

VARILUX   

2007 0 26.542 161.028 76.909 264.478 2,8 

2008 0 179.260 7.711 0 186.972 2,69 

HOYA  

2007 0 51.064 20.412 34.258 105.734 1,12 

2008 0 0 0 0 0 0 

ESSILOR  

2007 0 31.433 0 0 31.433 0,33 

2008 0 0 0 0 0 0 

NIKON  

2007 0 28.043 0 0 28.043 0,3 

2008 0 3.969 0 0 3.969 0,06 

ΤΝΟΛΟ 
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ 

ΦΑΚΩΝ 

2007 0 137.081 181.440 111.166 429.687 100,00% 

2008 0 183.229 7.711 0 190.941 100,00% 

Φακοί επαθήρ 

ALCON  

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 15.876 0 0 15.876 0,23 

FRESH LOOK  

2007 0 0 214.621 0 214.621 2,27 

2008 0 0 210.924 0 210.924 3,03 

FOCUS  

2007 0 0 93.442 113.345 206.786 2,19 

2008 0 0 75.751 127.388 203.139 2,92 

FREQUENCY 

XCEL TORIC  

2007 0 0 27.329 18.390 45.719 0,48 

2008 0 0 49.896 0 49.896 0,72 

AIR OPTIX  

2007 0 0 161.754 0 161.754 1,71 

2008 0 61.803 91.627 0 153.430 2,21 

ADORE EYE ART  

2007 0 0 8.505 0 8.505 0,09 

2008 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 
ΦΑΚΩΝ 

ΔΠΑΦΗ 

2007 0 0 505.651 131.735 637.385 100,00% 

2008 0 77.679 428.198 127.388 633.265 100,00% 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΟΠΣΙΚΩΝ 

ΔΙΓΩΝ 

2007 926.539 169.445 11.292.084 242.901 12.630.969 926.539 

2008 304.151 269.413 10.820.974 127.388 11.521.926 304.151 

Αξία σε € 

Πηγή: Media Services A.E. 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηαθήκηζε γηα γπαιηά ειίνπ, νη πςειφηεξεο δαπάλεο γηα ην 2008 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηα εκπνξηθά ζήκαηα, Ray Ban (€902 ρηι.) θαη Vogue (€795 

ρηι.). ηνπο ζθειεηνχο φξαζεο νη πςειφηεξεο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην2008 γηα ηα εκπνξηθά ζήκαηα Dolce & Gabbana (€438 ρηι.) 

θαη Vogue (€359 ρηι.). ηνπο θαθνχο επαθήο ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην ηεο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο γηα ην 2008 θαηείρε ην εκπνξηθφ ζήκα Fresh Look κε €211 

ρηι. ελψ ην ίδην έηνο ηα εκπνξηθά ζήκαηα Varilux θαη Nikon ήηαλ ηα κνλαδηθά πνπ 

δηαθεκίζηεθαλ ζηελ θαηεγνξία θαθψλ φξαζεο. 
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3.7 : ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΗΑΓΧΓΗΚΧΝ 
ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ζηηο 

νπνίεο ε εμεηαδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαιχπηεη άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ην 2007. 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνη εηήζηνη 

δείθηεο  ηεο θάζε εηαηξείαο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ εμεηαδνκέλσλ εηψλ, θαζψο θαη ν κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ. 

Δθηφο απφ ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δείθηεο 9 εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ πσιήζεηο απφ νπηηθά είδε εηζαγσγήο ηνπο άλσ ησλ €2 εθ. ην 2007. 

 

Πίλαθαο 9. πληνκνγξαθίεο επωλπκηώλ 

 

 

Οη παξαπάλσ ζπληνκνγξαθίεο ησλ επσλπκηψλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αλάγλσζε ησλ 

δηαγξακκάησλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δεηθηψλ 

θεξδνθνξίαο θαηά ηα έηε 2003-2007. 
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Γηάγξακκα 4. Δμέιημε δεηθηώλ θεξδνθνξίαο 

 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ αμηνινγείηαη κε ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηδίσλ θαη απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ. 

 

Πίλαθαο 10. Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο 

       

Γείκηερ αποδοηικόηηηαρ ειζαγυγικών επισειπήζευν οπηικών ειδών (2003-2007) 

Δπυνςμία 2003 2004 2005 2006 2007 ΜΟΓ 

Αποδοηικόηηηα Ιδίυν Κεθαλαίυν (%) 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 349,77 470,23 - - - 410 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 24,12 15,79 14,85 15,72 16,17 17,33 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 177,28 158,43 128,68 110,93 106,91 136,45 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 57,48 51,74 82,3 106,1 107,92 81,11 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 99,9 39,32 48,45 25,58 45,17 51,68 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 37,07 48,22 7,44 5,22 3,73 20,33 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 59,32 57,32 19,82 21,94 21,04 35,89 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 160,47 100,59 147,07 136,04 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. -7,57 -5,46 -55,21 13,08 8,49 -9,33 

Ομάδα 9 99,67 104,45 50,85 49,89 57,06 72,39 

Ομάδα 20 55,84 55,27 34,14 33,39 42,27 44,18 

Αποδοηικόηηηα Απαζσολούμενυν Κεθαλαίυν (%) 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 38,7 45,4 47,21 49,37 51,85 46,51 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 3,47 2,34 2,85 2,56 1,95 2,63 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 54,97 56,08 49,53 46,09 42,87 49,91 
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DE RIGO HELLAS A.E.E. 19,54 15,43 21,2 21,8 23,76 20,35 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 14,61 6,19 7,57 3,15 5,95 7,49 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 7,69 14,11 1,27 0,95 0,76 4,96 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 21,96 23,56 7,11 7,19 6,48 13,26 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 48,12 21,56 27,27 32,32 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. -1,86 -0,92 -5,87 4,73 2,92 -0,2 

Ομάδα 9 19,88 20,27 19,89 17,49 18,2 19,15 

Ομάδα 20 12,48 13,23 13,59 12,25 11,97 12,7 

ΜΟΔ: Μέσορ Όπορ Δεικτών 

Πηγή: Δημοσιεςμένοι Ισολογισμοί – ICAP ΑΕ 

 

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο αθνινχζεζαλ δηαθπκάλζεηο 

ηελ πεληαεηία 2003-2007 (δηάγξακκα3.4) θαη δηακνξθψζεθαλ θαηά κέζν φξν ζε 

ζεηηθά επίπεδα (Ο-20: 44,18% απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 12,7% 

απνδνηηθφηεηα απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ). 

 

 

Γηάγξακκα 5. Δμέιημε δεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο 

Απφ πιεπξάο εηαηξεηψλ παξαηεξείηαη φηη ηέζζεξηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Ο-9 

παξνπζίαζαλ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπο (72,39%), 

ελψ κφλν κηα είρε αξλεηηθή απνδνηηθφηεηα αζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ε κέζε ηηκή 

ηεο νπνίαο γηα ηελ Ο-9 δηακνξθψλεηαη ζην 19,15%. 
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ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο 

γεληθήο, εηδηθήο θαη ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο, ελψ επηπιένλ παξνπζηάδεηαη θαη ην 

θεθάιαην θίλεζεο. 

Πίλαθαο 11. Γείθηεο ξεπζηόηεηαο 

       

Γείκηερ πεςζηόηηηαρ ειζαγυγικών επισειπήζευν οπηικών ειδών (2003-2007) 

Δπυνςμία 2003 2004 2005 2006 2007 ΜΟΓ 

Γενική Ρεςζηόηηηα 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 1,12 1,11 1,09 1,11 1,08 1,1 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 1,07 1,14 1,05 1,01 1,54 1,16 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 1,47 1,59 1,68 1,79 1,77 1,66 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 1,51 1,53 1,37 1,23 1,26 1,38 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 1,15 1,16 1,17 1,13 1,14 1,15 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 1,28 1,54 1,15 1,16 1,12 1,25 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 1,37 1,42 1,2 1,14 1,12 1,25 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 1,37 1,25 1,21 1,28 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 1,17 0,84 0,63 0,67 1,08 0,88 

Ομάδα 9 1,27 1,29 1,19 1,16 1,26 1,23 

Ομάδα 20 1,49 1,46 1,47 1,41 1,41 1,45 

Διδική Ρεςζηόηηηα 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 1,04 1,05 1,03 1,06 1,03 1,04 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 0,85 0,88 0,74 0,78 1,25 0,9 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 1,3 1,37 1,36 1,3 1,37 1,34 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 1,09 1,15 1,09 0,94 0,92 1,04 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 0,87 0,83 0,81 0,93 0,89 0,87 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 0,38 0,41 0,34 0,28 0,22 0,33 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 1,04 1,02 0,89 0,82 0,75 0,9 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 1,1 0,89 0,97 0,99 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 0,79 0,51 0,44 0,45 0,71 0,58 

Ομάδα 9 0,92 0,9 0,87 0,83 0,9 0,88 

Ομάδα 20 0,84 0,83 0,81 0,76 0,76 0,8 

Σαμειακή Ρεςζηόηηηα 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 0,07 0,09 0,1 0,04 0,08 0,08 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 0,1 0,34 0,34 0,24 0,46 0,3 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 0,07 0,1 0,14 0,09 0,08 0,1 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 0,06 0,11 0,02 0,01 0,03 0,05 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 0,1 0,14 0,13 0,1 0,08 0,11 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 0,08 0,17 0,11 0,06 0,02 0,09 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 0,01 0,02 0,05 0,03 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 0,0072 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

Ομάδα 9 0,06 0,12 0,1 0,07 0,1 0,09 

Ομάδα 20 0,08 0,14 0,09 0,09 0,09 0,1 

Κεθάλαιο Κίνηζηρ  

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 2.510.606 2.583.617 2.617.491 3.121.981 2.651.723 2.697.084 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 1.697.736 3.295.224 834.537 160.721 11.679.303 3.533.504 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 3.897.543 4.868.487 5.148.373 4.937.169 4.993.548 4.769.024 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 1.248.990 1.358.422 1.076.559 893.595 1.126.998 1.140.913 
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ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 295.456 388.668 525.234 579.274 818.826 521.492 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 771.490 1.275.531 626.971 604.049 426.526 740.913 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 1.036.151 1.259.842 647.729 521.443 455.582 784.149 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 327.794 360.444 405.092 364.443 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 380.468 -492.929 -1.452.573 -1.081.207 190.167 -491.215 

Ομάδα 9 1.479.805 1.817.108 1.150.235 1.121.941 2.527.529 1.619.324 

Ομάδα 20 868.115 980.361 712.717 696.563 1.299.082 911.367 

ΜΟΔ: Μέσορ Όπορ Δεικτών 

Πηγή: Δημοσιεςμένοι Ισολογισμοί – ICAP ΑΕ 

 

Ζ κέζε γεληθή ξεπζηφηεηα γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (Ο-20) έθηαζε ζε 1,45, ελψ 

ε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα δηακνξθψζεθε ζε0,10. Ζ κέζε γεληθή ξεπζηφηεηα ησλ 9 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία δηακνξθψζεθε ζε 1,23 θαη ε ηακεηαθή ζε 

0,09. Σέζζεξηο απφ ηηο 9 επηρεηξήζεηο δηακφξθσζαλ κέζε γεληθή ξεπζηφηεηα 

ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ελ ιφγσ νκάδαο, ελψ ηξεηο εηαηξείεο ηεο ελ ιφγσ 

νκάδαο εκθάληζαλ πςειφηεξε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα. 

 

Γηάγξακκα 6. Δμέιημε δεηθηώλ ξεπζηόηεηαο 
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν κέζνο φξνο πξνζεζκίαο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ, ν κέζνο φξνο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ, ε θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα απνζεκάησλ θαη ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ. 

Πίλαθαο 12. Γείθηεο δξαζηεξηόηεηαο 

       

Γείκηερ δπαζηηπιόηηηαρ ειζαγυγικών επισειπήζευν οπηικών ειδών (2003-2007) 

Δπυνςμία 2003 2004 2005 2006 2007 ΜΟΓ 

Μέζορ Όπορ Πποθεζμίαρ Δίζππαξηρ Απαιηήζευν 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 234 217 200 194 185 206 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 282 253 195 240 303 255 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 188 160 155 145 121 154 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 200 184 204 200 179 193 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 203 198 231 274 267 235 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 72 54 29 53 41 50 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 239 251 282 318 316 281 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 171 271 261 234 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 242 207 241 251 281 244 

Ομάδα 9 208 190 190 216 217 204 

Ομάδα 20 205 199 195 200 183 196 

Μέζορ όπορ Πποθεζμίαρ Δξόθληζηρ Ππομηθεςηών 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 225 186 161 135 136 169 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 147 153 147 220 237 181 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 39 19 12 26 26 24 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 247 167 221 239 212 217 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 336 284 387 300 336 329 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 569 392 689 447 405 500 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 176 252 206 205 328 233 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 307 359 417 361 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 217 438 545 239 262 340 

Ομάδα 9 245 236 297 241 262 256 

Ομάδα 20 256 230 253 233 247 244 

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Αποθεμάηυν  

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 41 27 26 17 17 25 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 128 150 144 115 127 133 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 63 84 120 165 118 110 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 178 141 119 137 147 144 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 181 202 240 126 171 184 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. - - - - - - 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 163 277 258 291 368 271 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 148 268 204 207 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 260 326 207 228 260 256 

Ομάδα 9 145 173 158 168 176 164 

Ομάδα 20 257 270 251 248 273 260 

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Απαζσολούμενυν Κεθαλαίυν 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 1,33 1,44 1,53 1,71 1,72 1,55 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 0,89 0,83 0,97 0,91 0,72 0,86 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 1,57 1,47 1,42 1,48 1,52 1,49 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 1,22 1,34 1,21 1,2 1,29 1,25 
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ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 1,04 1,05 1,02 0,99 0,95 1,01 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 0,98 1,09 0,64 0,72 0,71 0,83 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 0,92 0,72 0,65 0,59 0,54 0,69 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 1,49 0,87 0,9 1,08 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 0,46 0,42 0,37 0,4 0,58 0,45 

Ομάδα 9 1,05 1,05 1,03 0,99 0,99 1,02 

Ομάδα 20 0,92 0,93 0,95 0,9 0,97 0,93 

ΜΟΔ: Μέσορ Όπορ Δεικτών 

Πηγή: Δημοσιεςμένοι Ισολογισμοί – ICAP ΑΕ 

 

Ο κέζνο φξνο είζπξαμεο απαηηήζεσλ γηα ηελ 0-9 θαηά ηελ πεληαεηία 2003-2007 

δηακνξθψζεθε ζηηο 204 εκέξεο, ν δε κέζνο φξνο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ δηακνξθψζεθε ζηηο 256 εκέξεο. Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ο-20, ν 

κέζνο φξνο πξνζεζκίαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ είλαη 196 εκέξεο, ελψ ε πξνζεζκία 

εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ θαηά κέζν φξν θηάλεη ηηο 244 εκέξεο. 

 

 

Γηάγξακκα 7. Δμέιημε δεηθηώλ δξαζηεξηόηεηαο 
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ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ 

 

Ζ αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο γίλεηαη βάζεη ησλ δεηθηψλ 

ζπλνιηθψλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα, θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δαπαλψλ, πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο ηα θέξδε πξν θφξνπ θαη ηφθσλ θαιχπηνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ δείθηε βξαρππξφζεζκνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα, πνπ εθθξάδεη ην βξαρππξφζεζκν 

δαλεηζκφ σο πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο δείθηεο θάιπςεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ δελ νξίδεηαη αθ’ ελφο ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη, αθ’ εηέξνπ, ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο 

αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θαη ηφθσλ. 

Πίλαθαο 13. Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξωζεο 

       

Γείκηερ σπημαηοοικονομικήρ διάπθπυζηρ ειζαγυγικών επισειπήζευν οπηικών ειδών 

 (2003-2007) 

Δπυνςμία 2003 2004 2005 2006 2007 ΜΟΓ 

σέζη Ξένυν ππορ Ίδια Κεθάλαια 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 8,04 9,36 11,35 11,83 13,11 10,74 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 5,95 5,74 4,21 5,15 7,29 5,67 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 2,22 1,83 1,6 1,41 1,49 1,71 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 1,94 2,35 2,88 3,87 3,54 2,92 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 5,84 5,35 5,4 7,13 6,59 6,06 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 3,82 2,42 4,85 4,52 3,88 3,9 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 1,7 1,43 1,79 2,05 2,25 1,84 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 2,33 3,66 4,39 3,46 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 3,07 4,93 8,4 1,77 1,91 4,02 

Ομάδα 9 4,07 4,18 4,76 4,6 4,94 4,51 

Ομάδα 20 3,19 3,76 3,8 3,66 4,22 3,72 

Κάλςτη Υπημαηοοικονομικών Γαπανών 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. 419,25 435,9 460,58 455,71 760,21 506,33 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 1,96 1,68 1,72 1,85 1,65 1,77 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. 215,33 248,88 241,23 220,77 250,53 235,35 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 9,36 10,52 18,76 17,22 16,8 14,53 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 4,57 3,12 4,43 2,25 2,35 3,34 

ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 3,93 7,43 1,71 1,3 1,22 3,12 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 26,64 56,51 7,49 5,05 4,58 20,06 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 33,6 14,68 10,53 19,6 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 0,42 0,45 - 2,18 1,67 1,18 

Ομάδα 9 85,18 95,56 96,19 80,11 116,61 94,73 

Ομάδα 20 45,58 60,06 51,52 50,14 56,76 52,81 

Βπασςππόθεζμορ Σπαπεζικόρ Γανειζμόρ ππορ Ίδια Κεθάλαια 

LUXOTTICA HELLAS Α.Ε. - - - - - - 

AMVIS ΕΚΚΑ Α.Ε.Ε. 396,09 359,85 259,08 262,26 198,22 295,1 

ΑΦΘΚΟ ΕΚΚΑ Α.Ε. - - - - - - 

DE RIGO HELLAS A.E.E. 47,42 58,67 23,27 71,16 70,66 54,24 

ALLISON ΕΚΚΑ Α.Ε. 211,69 251,61 171,51 284,4 257,48 235,34 
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ΟΠΣΘΙΑ ΑΡΑΘΤΛΟ Α.Ε.Ε. 128,78 52,5 144,95 157,08 152,43 127,15 

ΥΑΣΖΗΑΡΓΤΡΗ  ΑΦΟΘ  Α.Ε. 27,64 25,15 68,94 93,54 84,74 60 

ΠΡΑΘΛ ΟΠΣΘΙ Α.Ε. - - 34,69 178,24 181,12 131,35 

ΙΟΙΙΟΡΗ  Λ.  Α.Ε. 123,71 195,76 308,55 122,84 93,76 168,92 

Ομάδα 9 155,89 157,26 144,43 167,08 148,34 154,6 

Ομάδα 20 141 117,53 121,38 154,82 135,39 134,03 

ΜΟΔ: Μέσορ Όπορ Δεικτών 

Πηγή: Δημοσιεςμένοι Ισολογισμοί – ICAP ΑΕ 

 

Ο κέζνο φξνο ηνπ ιφγνπ μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ νκάδα 0-9 θαηά ηελ 

πεληαεηία 2003-2007 αλήιζε ζε 4,51 θαη ην μεπέξαζαλ ηξεηο επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο. 

Ο δείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ δηακνξθψζεθε θαηά κέζν φξν 

ζην94,73 γηα ηελ 0-9. Όζνλ αθνξά ην κέζν φξν πεληαεηίαο ηνπ δείθηε 

βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα, δηακνξθψζεθε ζε 

154,6. Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (Ο-20) ε ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα 

δηακνξθψζεθε ζε 3,72, ελψ ε θάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ έθηαζε ζε 

52,81. 

 

 

Γηάγξακκα 8. Δμέιημε δεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξωζεο 
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3.8 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑ-
ΚΛΑΓΟΤ 

 

 

Ζ εγρψξηα αγνξά νπηηθψλ εηδψλ (γπαιηά ειίνπ, ζθειεηνί γηα γπαιηά φξαζεο, 

νθζαικηθνί θαθνί, θαθνί επαθήο) θαιχπηεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ 

εηζαγφκελα πξντφληα, πξνεξρφκελα ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ βηνκεραλίεο κε 

παγθφζκηα παξνπζία. Ζ δήηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ επεξεάδεηαη απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, απηνχο πνπ εκθαλίδνπλ ρακειή (έσο 

κεδεληθή) ειαζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ (αλάγθεο 

δηφξζσζεο ηεο φξαζεο, πξνζηαζία απφ ηε βιαβεξή ειηαθή αθηηλνβνιία), αιιά θαη 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ηάζεηο θαη ηηο επηηαγέο ηεο κφδαο ζηα 

ζρέδηα θιπ. Παξαηεξείηαη επίζεο κηα θζίλνπζα πνξεία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

νθζαικηθψλ θαθψλ εμαηηίαο ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ρακειφηεξε ηηκή πνιιψλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ 

εθηηκνχλ φηη νη ζπλζήθεο απηέο ηείλνπλ λα ζηξέςνπλ ηελ εγρψξηα παξαγσγή 

πεξηζζφηεξν πξνο ηνπο νθζαικηθνχο θαθνχο εηδηθήο παξαγγειίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο 

ζθειεηνχο γπαιηψλ, παξαηεξείηαη κηα ξνπή πξνο ηνπο κεηαιιηθνχο ζθειεηνχο νη 

νπνίνη πξνηηκνχληαη ιφγν ησλ ιεπηψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, δελ πεξηγξάθνπλ ην 

πξφζσπν κε ρξψκα θαη είλαη πην πξαθηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ελψ νη θνθάιηλνη 

(πνπ ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 35% ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο) επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο. 
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3.9 : ΠΔΝΣΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ PORTER 

 

 

 

Γηάγξακκα 9. Πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter 

 

ΔΙΟΓΟ ΝΔΩΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ θιάδν ησλ νπηηθψλ εηδψλ δελ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξα εκπφδηα φζνλ αθνξά ηελ είζνδν λέσλ εηαηξεηψλ ζην ρψξν. Όζνλ αθνξά ηηο 

λέεο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, απηέο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ θαη ηε θήκε ησλ εδξαησκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, ζηνηρείν πνπ ηηο 

ππνρξεψλεη λα επελδχζνπλ ζρεηηθά πςειά ρξεκαηηθά πνζά γηα πξνβνιή θαη 

αλαγλψξηζε. 
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ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Ή ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

ηνλ θιάδν νπηηθψλ εηδψλ δελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη άξα δελ 

αληηκεησπίδνληαη ζρεηηθνί θίλδπλνη. Δπίζεο, ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, νη 

θαθνί επαθήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ππνθαηάζηαηα ησλ γπαιηψλ φξαζεο, θαζψο 

πνιιά άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε δηαζέηνπλ θαη ηα δχν 

απηά νπηηθά είδε. 

 

ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ 

 

ηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν σο πξνκεζεπηέο ιεηηνπξγνχλ ηα εξγνζηάζηα νπηηθψλ εηδψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ 

έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ρακειή θαη πάληα εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ην χςνο ησλ παξαγγειηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα δηάζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. Οη 

παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πξνκεζεχνληαη πξψηεο χιεο απφ εξγνζηάζηα είηε ηεο Δ.Δ., 

είηε απφ ηξίηεο ρψξεο. Γεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

πεξηνξηζκέλε ζηε ρψξα καο, ην χςνο ησλ παξαγγειηψλ είλαη ζρεηηθά κηθξφ θαη 

επνκέλσο ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ παξαγσγψλ είλαη ρακειή. 

 

ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΩΝ 

 

ηνλ θιάδν νπηηθψλ εηδψλ ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο) νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πειάηεο ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξεηψλ. Καηαξράο ππάξρνπλ, ηα 

θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ (πνπ είλαη θαη νη θαηεμνρήλ αγνξαζηέο), αιιά θαη 

θαηαζηήκαηα ξνπρηζκνχ θαη αμεζνπάξ. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη εηζαγσγηθέο εηαηξείεο 

ηνπ θιάδνπ αζρνινχληαη θαη κε ιηαληθή πψιεζε, αγνξαζηέο είλαη θαη νη κεκνλσκέλνη 

ηδηψηεο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο επαλεμαγσγήο ην ξφιν απηφ ην αλαιακβάλνπλ θαη νη 

δηάθνξνη έκπνξνη ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ (θαη ηδηαίηεξα νη 

αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ) έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο φζν 

κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πνζφηεηα ησλ νπηηθψλ πνπ παξαγγέιλνπλ. Αληίζεηα, 

κεδεληθή είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δπλαηφηεηα ησλ ηδησηψλ. 
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ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

Ο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

απφζπαζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί νη 

εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο νη νπνίεο παξάγνπλ πξντφληα ζε ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο (ιφγσ ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο) θαη δηεηζδχνπλ ζηηο 

πθηζηάκελεο αγνξέο κε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη παξάγνληεο απηνί ζπληεινχλ 

ζηελ φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά, 

γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπηέζνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο, 

σζνχκελεο ζε αληαγσληζκφ ηηκψλ θαη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα πίζησζεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηνλ θιάδν ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ 

αληαγσληζκνχ. πγθεθξηκέλα, αξθεηέο επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ νη 

νπνίεο παξάιιεια αζρνινχληαη θαη κε άιια πξντφληα, δίλνπλ πιένλ έκθαζε ζηα 

ηειεπηαία. Δπίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαλ κε παξαγσγή 

θαη επεμεξγαζία νπηηθψλ εηδψλ, πιένλ ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν πξνο ηηο εηζαγσγέο. 

 

3.10 : ΑΝΑΛΤΖ S.W.O.T 

 

ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ θαη δπλαηφ ζεκείν ηνπ θιάδνπ νπηηθψλ εηδψλ απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη δελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα. ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ θιάδνπ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηεχξπλζε ησλ θαλαιηψλ δηάζεζεο γπαιηψλ ειίνπ πέξα απφ ηα 

θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα δηαηίζεληαη θαη απφ 

θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ, ξνπρηζκνχ θαη αμεζνπάξ, παηδηθψλ εηδψλ (γπαιηά γηα 

παηδηά) θιπ., θαζψο θαη απφ ην δηαδίθηπν. Έλα άιιν δπλαηφ ζεκείν είλαη νη 

κεηαβαιιφκελεο ηάζεηο ηεο κφδαο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζπρλή αληηθαηάζηαζε ησλ 

γπαιηψλ (θπξίσο ηνπ ειίνπ) θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο γπλαίθεο. Δπηπιένλ, ζηε δήηεζε 

ησλ θαθψλ επαθήο ιεηηνπξγεί ηνλσηηθά ε ηάζε πνπ επηθξαηεί γηα θαθνχο ζπρλήο 

αληηθαηάζηαζεο. Γεληθφηεξα ζηελ δήηεζε φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ εμεηάδνληαη 

(γπαιηά ειίνπ, ζθειεηνί φξαζεο, νθζαικηθνί θαθνί θαη θαθνί επαθήο) επηδξά ζεηηθά 

ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο ζπλδέεηαη κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πγεία, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ αηζζεηηθή. 
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ΑΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ 

 

Ζ αγνξά ησλ νπηηθψλ εηδψλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ, εηδηθφηεξα δε ηα γπαιηά ειίνπ πνπ ζεσξνχληαη αμεζνπάξ. Δπίζεο, ε 

φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά, αλαγθάδεη 

ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπηέζνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο, σζνχκελεο ζε 

αληαγσληζκφ ηηκψλ. Ζ ζπζζψξεπζε θαηά θαηξνχο ησλ απνζεκάησλ ζε ζεκεία 

ιηαληθήο πψιεζεο (γεγνλφο πνπ ζπρλά δπζρεξαίλεη ηελ κεηέπεηηα πψιεζή ηνπο) 

νδεγεί ζε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ηελ 

αλαβνιή ησλ παξαγγειηψλ λέσλ πξντφλησλ. Δπίζεο, αδχλαηα ζεκεία ηνπ θιάδνπ 

απνηεινχλ ην παξαεκπφξην θαη νη απνκηκήζεηο, θαζψο θαη νη κεγάιεο ρξνληθέο 

πηζηψζεηο πνπ ρνξεγνχλ νη εηζαγσγείο, εηδηθά ζηελ ρνλδξηθή πψιεζε. Δπίζεο, νη 

θνξείο ηνπ θιάδνπ αληηκεησπίδνπλ πςειφ θφζηνο δηαθήκηζεο, ζηνηρείν απαξαίηεην 

γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

 

ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

 

Ο εμεηαδφκελνο θιάδνο παξνπζηάδεη επθαηξίεο επαλεμαγσγήο ησλ νπηηθψλ εηδψλ ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο Βαιθαληθέο, ησλ νπνίσλ νη αγνξέο είλαη 

αλαδπφκελεο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ ηνπο απμάλεηαη. Δπίζεο, ζεκαληηθή 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζε θαηεγνξίεο 

θαηαζηεκάησλ (ηδίσο ηα γπαιηά ειίνπ) φπσο γηα παξάδεηγκα ηα shop in shop θαη 

corners, ηα θαηαζηήκαηα ελδπκάησλ, νη πσιήζεηο κέζσ θαηαζηεκάησλ ζε 

αεξνδξφκηα (travel retail) θ.α. Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ζην 

design ησλ γπαιηψλ θαη ζθειεηψλ επξχλνληαο ην θάζκα ησλ κνληέισλ πνπ 

πξνζθέξνπλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο εηζαγσγείο λα αλαπηχμνπλ ηελ γθάκα 

ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ζπλεπψο ηηο πσιήζεηο ηνπο. Σέινο, ζηηο επθαηξίεο ηνπ 

θιάδνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηερλνινγία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηα πξντφληα, ε 

αλάπηπμε ηεο νπνίαο δίλεη πξντφληα κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν φζνλ αθνξά 

ηα πιηθά ησλ ζθειεηψλ φζν θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ θαθψλ. 
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ΑΠΔΙΛΔ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν θιάδνο δελ αληηκεησπίδεη απεηιέο απφ ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα θαη ε κφδα επλνεί ηα νπηηθά είδε. χκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, 

ζνβαξή απεηιή απνηειεί ην παξαεκπφξην θαη νη απνκηκήζεηο γλσζηψλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ, ζηνηρεία πνπ αθαηξνχλ έζνδα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 

3.11 : ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

 

χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε θαηαλάισζε ησλ νπηηθψλ εηδψλ, πξνβιέπεηαη 

λα κεησζεί θαηά ην 2009, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ππάξρεη ζην πξνζθήλην. 

Ζ κείσζε απηή αλακέλεηαη λα επεξεάζεη πεξηζζφηεξν ηα γπαιηά ειίνπ (αλακέλεηαη 

κείσζε ηεο ηάμεο5%) ηα νπνία εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε 

άιια ππφ εμέηαζε πξντφληα (ζθειεηνί γπαιηψλ φξαζεο, νθζαικηθνί θαθνί) ηα νπνία 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλαγθαία θαη παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ αλακέλνπλ γη’ απηά 

ζηαζεξφηεηα έσο νξηαθή αχμεζε. Σέινο νη θαθνί επαθήο εθηηκάηαη φηη ζα 

ζπλερίζνπλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία. 

 

3.12 : ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ MARKETING 

 

ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΠΟ ΙΓΡΤΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

θνπόο ηεο ππφ ίδξπζε εηαηξείαο εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

κηα λέα θηινζνθία ζηελ αγνξά νπηηθψλ εηδψλ (θπξίσο ζηα γπαιηά ειίνπ), κε ηελ 

νπνία νη νπηηθνί ζα εμππεξεηνχληαη θαη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε αγνξέο απφ ζρεδφλ 

φια ηα brands ηνπ θιάδνπ ρσξίο πνζνηηθνχο θαη ηηκνινγηαθνχο πεξηνξηζκνχο. 

ηόρνο ηεο εηαηξίαο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο 

βαζηζκέλε ζε πνηνηηθή ζπλεξγαζία κε απνηέιεζκα ηελ εδξαίσζε θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν θαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. 
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ΣΟΥΟΘΔΣΗΗ (TARGETING) 

 

ηε λέα ππφ ίδξπζε εηαηξία εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε νξζή 

επηινγή ησλ ηκεκάησλ ζηφρσλ ηεο αγνξάο. χκθσλα ινηπφλ κε ην παξαπάλσ 

ζθεπηηθφ ε λέα εηαηξεία ζα ζεψξεη σο ηκήκα-ζηφρν  ηεο αγνξάο ηα νπηηθά 

θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Κπξίσο δε εθείλα πνπ πξνκεζεχνληαη 

ηα πξντφληα ηνπο (θπξίσο γπαιηά ειίνπ) κνλνκεξψο , δειαδή απφ κηα εηζαγσγηθή 

εηαηξία.  

 

3.13 : ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ MARKETING 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ε ππφ εμέηαζε εηαηξεία πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ηεο πξνζδψζεη νπζηαζηηθά εθφδηα, ψζηε λα ηελ θαηαηάμεη ζηνλ θαηάινγν 

ησλ ζχγρξνλσλ, αληαγσληζηηθψλ θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν 

εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ πξνζθέξνληαη ε λέα εηαηξεία έρεη επηιέμεη λα εθαξκφζεη κηα ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο θχξηεο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε λέα 

εηαηξεία ζα εζηηάζεη ζηελ πνηφηεηα/επσλπκία ησλ πξντφλησλ, ηελ επηπιένλ 

απφδνζε/δηάζεζε ησλ πξντφλησλ γεγνλφο πνπ ζα επηηεπρηεί κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπ(θαηά πεξίπησζε) ηχπνπ νπηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ. 

 

3.14 : ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ MARKETING 

 

PRODUCT: ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 

 

Σν πξντφλ κε ην νπνίν ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ε εμεηαδφκελε εηαηξεία είλαη ηα 

γπαιηά ειίνπ. Ζ εηαηξία ινηπφλ ζα εηζάγεη ζπγθεθξηκέλα θαη επηιεγκέλα κνληέια θαη 

κάξθεο απφ γπαιηά ειίνπ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα φπσο : 

 

 Σν brand name  

 Ζ δηαθήκηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο/κνληέινπ 
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 Σν ηζηνξηθφ πσιήζεσλ 

 Σηκή 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεηά/θξηηήξηα θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο πνπ 

έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ε εμεηαδφκελε εηαηξία ζα 

εηζάγεη θαη ζα πξνσζεί (κε βάζε ηελ ζεκεξηλή ηζρχνπζα θαηάζηαζε) ηα παξαθάησ 

πξντφληα/brand names: 

 

Απφ ηελ εηαηξία LUXOTTICA S.P.A 

 RAY BAN   

 VOGUE 

 DOLCE & GABBANA 

 PRADA 

Aπν ηελ εηαηξία AMVIS S.P.A 

 ROBERTO CAVALLI/JUST CAVALLI 

 TOM FORD 

 MICHAEL CORS 

Απφ ηελ εηαηξία SAFILO S.P.A 

 GIORGIO ARMANI/EMPORIO ARMANI 

 GUCCI 

 CARRERA 

 CRISTIAN DIOR 

 MARC JACOBS 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαηηέξσο φηη ε εμεηαδφκελε 

εηαηξία απφ ηα παξαπάλσ brand names δελ ζα εηζάγεη φια ηα κνληέια πνπ βγάδεη 

θάζε ρξφλν ε εθάζηνηε εηαηξία παξά κφλν απηά πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 

PRICE :ΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Δθφζνλ ε εμεηαδφκελε εηαηξία έρεη επηιέμεη κηα ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

αληαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα ζρεηηθά θαζνξηζκέλε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή. Έηζη ινηπφλ ε λέα εηαηξεία ζα αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο απφ ηηο εηαηξείεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζα ηα πξνσζεί ζηα νπηηθά θαηαζηήκαηα ζε ηηκέο ιίγν 
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ρακειφηεξεο απφ ηηο ζπγαηξηθέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Σν γεγνλφο 

φηη κπνξεί ε λέα εηαηξεία λα έρεη ιίγν ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

βαζίδεηαη ζην φηη αγνξάδνληαο θάπνηνο απεπζείαο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ζηελ 

Ηηαιία κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ (1000 ηεκάρηα θαη πάλσ) έρεη 30% έθπησζε ζε 

είδνο, δειαδή ζηα 1000 ηεκάρηα παίξλεη 1300 ηεκάρηα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ν Μέζνο Όξνο Σηκψλ γηα ηα πξντφληα πνπ ζα πξνσζεί ε λέα 

εηαηξεία ζα είλαη σο εμήο :  

 RAY BAN  -    65€ 

 VOGUE     -   55€ 

 DOLCE& GABBANA   -   95€ 

 PRADA    -    95€ 

 ROBERTO CAVALLI/JUST CAVALLI   -    110€ 

 TOM FORD   -    90€ 

 MICHAEL CORS    -    85€ 

 GIORGIO ARMANI/EMPORIO ARMANI   -    110€ 

 GUCCI   -     95€ 

 CARRERA   -    65€ 

 CRISTIAN DIOR    -    110€ 

 MARC JACOBS     -     100€ 

Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθφ ζην ζεκείν  απηφ λα επηζεκάλνπκε φηη ε λέα εηαηξεία, 

θπξίσο γηα ηηο κηθξέο ηεο παξαγγειίεο, ζα εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο κεηξεηνίο θαζψο 

απηφ ζα ηελ βνεζήζεη ζηελ ξεπζηφηεηα ηεο γηα ηηο αγνξέο ηεο. 

 

PROMOTION: ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 

Ζ ππφ εμέηαζε εηαηξεία ζθνπεχεη λα επηθεληξσζεί ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο θήκεο ηεο ζηα νπηηθά 

θαηαζηήκαηα. Σν γεγνλφο φηη έλαο νπηηθφο ζα κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα γπαιηά πνπ 

ζα εηζάγεη ε εηαηξεία ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηα ηεκάρηα ηεο παξαγγειίαο ηνπ 

απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ δηάδνζε απφ ζηφκα ζε ζηφκα ζηνλ θιάδν. 

Δπηπξνζζέησο θάπνηα πξνσζεηηθά εξγαιεία φπσο : 

 Γεκνζηέο ζρέζεηο 

 Πξνζσπηθέο πσιήζεηο 
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Γεληθψο ζηε θηινζνθία ηεο λέαο εηαηξείαο ζα είλαη ε άκεζε επαθή κε ηνλ 

ελδηαθεξφκελν νπηηθφ κέζσ επηζθέςεσλ ζηα επηκέξνπο θαηαζηήκαηα. Δπίζεο ην 

γεγνλφο φηη ε εηαηξεία ζα εκπνξεχεηαη «παξάιιεια» ηα πην γλσζηά brands ζηα 

γπαιηά ειίνπ θαζίζηα αλχπαξθηε νπνηαδήπνηε δηαθεκηζηηθή ελεξγεία ησλ πξντφλησλ 

θαζψο απηή έρεη ήδε γίλεη απφ ηηο κεηξηθέο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. 

 

PLACE: ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Σν δίθηπν δηαλνκήο είλαη έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο λέαο εηαηξείαο. Ζ λέα εηαηξεία ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη έλα αξθεηά 

κεγάιν εχξνο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Όπσο έρνπκε 

πεη απφ πξηλ ε εηαηξεία ζα δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο ζηα νπηηθά θαηαζηήκαηα. 

πλεπψο ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα έρεη λα θάλεη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ 

δηαλνκή ησλ παξαγγειηψλ ζηα νπηηθά θαηαζηήκαηα. Παξάγνληεο φπσο :  

 Υξφλνο παξάδνζεο 

 Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ παξάδνζε  

 Θα απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο. 

ηα νπηηθά θαηαζηήκαηα ηεο επαξρίαο, ηα εκπνξεχκαηα, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

απνζηέιινληαη κε courier κε αληηθαηαβνιή αιιά θαη κέζσ ησλ πσιεηψλ ηεο 

εηαηξείαο κε παξάδνζε ζην ίδην ην θαηάζηεκα. 

 

 

 

3.15 : ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΧΛΖΔΗ 

 

Ζ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ εζφδσλ γηα ηελ λέα εηαηξεία γίλεηαη ζε εηήζηα 

βάζε, ππνινγίδνληαο ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ηφζν γηα ην έηνο 2010, φπνπ απνηειεί 

ην έηνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο επηρείξεζεο φζν θαη γηα έλα βάζνο πεληαεηίαο. 

Γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε εθηίκεζε θαη απεηθφληζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο 

πσιήζεηο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ν πιεζσξηζκφο γηα ηε ρψξα 

καο, ν νπνίνο αλακέλεηαη φηη ζα απμάλεηαη θαηά 3,5% αλά έηνο. 
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Πίλαθαο 14. Έζνδα από Πωιήζεηο 2010 

 

 

 

ΔΣΟ BRAND ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ 

(€/ΣΜΥ) 

ΔΟΓΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

2
0
1
0

 

RAY BAN 9000 65 585000 

VOGUE 2000 55 110000 

DOLCE& 

GABBANA 

 

1400 95 133000 

ROBERTO 

CAVALLI / 

JUST 

CAVALLI    

260 110 28600 

 

TOM FORD 150 90 13500 

MICHAEL 

CORS 

400 85 34000 

GIORGIO 

ARMANI/ 

EMPORIO 

ARMANI    

800 110 88000 

GUCCI 780 95 74100 

CARRERA 5000 65 325000 

CRISTIAN 

DIOR 

400 110 44000 

MARC 

JACOBS 

500 100 50000 

                                                  ΤΝΟΛΟ:           1485200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 

 

Πίλαθαο 15. Έζνδα από Πωιήζεηο 2011 

 

ΔΣΟ BRAND ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ 

(€/ΣΜΥ) 

ΔΟΓΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

2
0
1

1
 

RAY BAN 9600 65 624000 

VOGUE 1850 57 105450 

DOLCE& 

GABBANA 

 

1000 98 98000 

ROBERTO 

CAVALLI / 

JUST 

CAVALLI    

220 113 24860 

TOM FORD 140 93 13020 

MICHAEL 

CORS 

320 87 27840 

GIORGIO 

ARMANI/ 

EMPORIO 

ARMANI    

700 114 79800 

GUCCI 650 98 63700 

CARRERA 5700 65 370500 

CRISTIAN 

DIOR 

330 114 37620 

MARC 

JACOBS 

410 104 42640 

                                                  ΤΝΟΛΟ:          1487430 
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Πίλαθαο 16. Έζνδα από Πωιήζεηο 2012 

 

ΔΣΟ BRAND ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ 

(€/ΣΜΥ) 

ΔΟΓΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

2
0
1

2
 

RAY BAN 9900 65 643000 

VOGUE 1640 61 100040 

DOLCE& 

GABBANA 

 

840 100 84000 

ROBERTO 

CAVALLI / 

JUST 

CAVALLI    

200 115 23000 

TOM FORD 130 100 13000 

MICHAEL 

CORS 

310 90 27900 

GIORGIO 

ARMANI/ 

EMPORIO 

ARMANI    

640 119 76160 

GUCCI 590 102 60180 

CARRERA 6100 65 396500 

CRISTIAN 

DIOR 

310 120 37200 

MARC 

JACOBS 

370 108 39960 

                                                  ΤΝΟΛΟ:         1500940 
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Πίλαθαο 17. Έζνδα από Πωιήζεηο 2013 

 

ΔΣΟ BRAND ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ 

(€/ΣΜΥ) 

ΔΟΓΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

2
0
1

3
 

RAY BAN 10100 65 656500 

VOGUE 1600 64 102400 

DOLCE& 

GABBANA 

 

770 103 79310 

ROBERTO 

CAVALLI / 

JUST 

CAVALLI    

185 118 21830 

TOM FORD 125 103 12875 

MICHAEL 

CORS 

300 93 27900 

GIORGIO 

ARMANI/ 

EMPORIO 

ARMANI    

610 121 73810 

GUCCI 580 103 59740 

CARRERA 6500 65 422500 

CRISTIAN 

DIOR 

280 124 34720 

MARC 

JACOBS 

340 110 37400 

                                                  ΤΝΟΛΟ:        1528715 
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Πίλαθαο 18. Έζνδα από Πωιήζεηο 2014 

 

ΔΣΟ BRAND ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ 

(€/ΣΜΥ) 

ΔΟΓΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

2
0
1

4
 

RAY BAN 10500 65 682500 

VOGUE 1540 67 103180 

DOLCE& 

GABBANA 

 

700 105 73500 

ROBERTO 

CAVALLI / 

JUST 

CAVALLI    

160 120 19200 

TOM FORD 120 105 12600 

MICHAEL 

CORS 

290 96 27840 

GIORGIO 

ARMANI/ 

EMPORIO 

ARMANI    

580 123 71340 

GUCCI 530 106 56180 

CARRERA 6800 65 442000 

CRISTIAN 

DIOR 

245 129 31605 

MARC 

JACOBS 

310 113 35030 

                                                  ΤΝΟΛΟ:      1554975 
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Πίλαθαο 19. Έζνδα από Πωιήζεηο 2015 

 

ΔΣΟ BRAND ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ 

(€/ΣΜΥ) 

ΔΟΓΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

2
0
1

5
 

RAY BAN 11000 65 715000 

VOGUE 1600 69 110400 

DOLCE& 

GABBANA 

 

730 107 78110 

ROBERTO 

CAVALLI / 

JUST 

CAVALLI    

190 120 22800 

TOM FORD 130 107 13910 

MICHAEL 

CORS 

310 97 30070 

GIORGIO 

ARMANI/ 

EMPORIO 

ARMANI    

620 125 77500 

GUCCI 560 106 59360 

CARRERA 7000 65 455000 

CRISTIAN 

DIOR 

260 130 33800 

MARC 

JACOBS 

340 115 39100 

                                                  ΤΝΟΛΟ:      1635050 
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ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, ε λέα εηαηξεία εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο ηηο παξαπάλσ πσιήζεηο. 

Σα ηεκάρηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο, πξνθχπηνπλ αθελφο απφ ην πνζνζηφ πνπ 

εθηηκά ε λέα εηαηξεία λα θαηαθηήζεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, θαη αθεηέξνπ απφ ηηο 

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα brands απφ ηηο ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαθεκηζηηθέο 

δαπάλεο πνπ νη εηαηξείεο απηέο πξαγκαηνπνηνχλ θαη αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

αλαιπηηθά ζηε παξνχζα κειέηε. Καηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο εηαηξείαο 

αλαθέξεηαη ε εθηίκεζε φηη ζα πνπιεζνχλ 9.000 ηεκάρηα Ray Ban. O ζπγθεθξηκέλνο 

αξηζκφο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε λέα εηαηξεία εθηηκά φηη ζα θαηαιάβεη 

πεξίπνπ ην 5-6% ηεο εγρψξηαο αγνξάο, αθνχ κε βάζε ηα ζηνηρεηά πσιήζεσλ ηεο 

εηαηξείαο Luxottica (πνπ αληηπξνζσπεχεη ην brand) αιιά θαη απφ ηελ παξάιιειε 

αγνξά, ζηελ Διιάδα δίλνληαη ζηνπο νπηηθνχο πεξίπνπ 200.000 ηεκάρηα εηεζίσο. 

Αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη κε ηα άιια brands πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξαπάλσ 

πίλαθεο φπσο π.ρ. ηα Carrera, ηα νπνία πσινχλ πεξίπνπ 80.000 ηεκάρηα εηεζίσο θ.ν.θ. 

 

3.16 : ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ MARKETING 

 

Σν θφζηνο ηνπ marketing πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δαπάλεο πνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαβάιεη ε λέα ππφ εμέηαζε εηαηξεία γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο. 

Δπεηδή ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία έρνπκε λα θάλνπκε κε ελφο είδνπο «παξάιιειν 

εκπφξην» ππνινγίδεηαη φηη ην θφζηνο marketing πεξηνξίδεηαη ζε δαπάλεο : 

 Γηαλνκήο  

 Πξνψζεζεο 

πγρξφλσο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο απφ ηηο παξαπάλσ δαπάλεο πεξίπνπ ην 80% 

ζα έρεη λα θάλεη κε ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ θαη ην ππφινηπν 20% κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπο. 

Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη έμνδα ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηνπο πειάηεο (νπηηθνχο) κέζσ εηαηξείαο courier. 
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Ζ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ΓΔΝ έρεη λα θάλεη κε δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ησλ brands 

πνπ εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία θαζψο απηέο έρνπλ γίλεη απφ πξηλ απφ ηηο ίδηεο ηηο 

εηαηξείεο, αιιά έρεη λα θάλεη κε ηελ δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηελ θχζε ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξείαο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη, 

ηα νπνία νη πειάηεο ζίγνπξα γλσξίδνπλ. 

 

Πίλαθαο 20. Κόζηνο Μάξθεηηλγθ 

ΔΣΟ ΔΟΓΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΝΟΛΟ 

2010 1.485.200 55.000 4,500 1.425.700 

2011 1.487.430 56.500 4,800 1.426.130 

2012 1.500.940 57.300 5,100 1.438.540 

2013 1.528.715 58.600 5,400 1.464.715 

2014 1.554.975 59.100 5,900 1.489.975 

2015 1.635.050 64.400 6,800 1.563.850 

 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Σα έμνδα 

δηαλνκήο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο λέαο εηαηξείαο κε εηαηξεία courier, ε 

νπνία ζα αλέξρεηαη ζηα 55.000€ εηεζίσο. Σα έμνδα πξνψζεζεο αθνξνχλ 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη θάξηεο ηεο εηαηξείαο θαη ζχκθσλα κε πξνζθνξά 

εηαηξείαο εθηππψζεσλ αλέξρεηαη ζηα 0.45€ ην ηεκάρην. Δθηηκάηαη φηη ε λέα εηαηξεία 

ζα ρξεηαζηεί πεξίπνπ 10.000 ηεκάρηα, ζπλεπψο πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ 4.500€ 

εηεζίσο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

4.1 : ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ 

 

ηελ ππφ εμέηαζε εηζαγσγηθή εηαηξεία νπηηθψλ εηδψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζέζνπκε 

θξηηήξην επηινγήο πξψησλ πιψλ θαζψο δελ ζα ιακβάλεη κέξνο θακία είδνπο 

επεμεξγαζία ή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηα πξντφληα (γπαιηά) επεηδή ζα εηζάγνληαη 

έηνηκα κέζα ζηηο ζήθεο ηνπο φπσο ζπλεζίδεηαη. 

Χζηφζν πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, πξέπεη ζην 

ζεκείν απηφ λα ζέζνπκε θάπνηα θξηηήξηα επηινγήο σο πξνο ηα εθφδηα πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ. 

 

 

 

Τλικά ζςζκεςαζίαρ 

 

Καζψο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα εηζαγσγηθή εηαηξεία ε δηαλνκή 

ησλ πξντφλησλ ρξεηάδεηαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Παξφιν πνπ ε λέα εηαηξεία ζα ζπλεξγάδεηαη κε εηαηξεία δηαλνκήο γηα ηα πξντφληα 

ηεο (courier) ρξεηάδεηαη λα θαηέρεη θαη ε ηδία θάπνηα πνζφηεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ απφ ηελ έδξα ηεο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ ινηπφλ ζα ρξεηαζηνχλ : 

 

 

 

 Υαξηνθηβψηηα κεηαθνξάο  

 Σαηλίεο θφιιεζεο  

 Πεξηηχιηγκα αζθαιείαο 

 Δηηθέηεο 
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Πίλαθαο 21 Τιηθά ζπζθεπαζίαο 

ΤΛΗΚΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

(αλά έηνο) 

ΚΟΣΟ 

(αλά κνλάδα) 
ΚΟΣΟ (€) 

ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

500 0.30 150 

ΣΑΗΝΗΔ 

ΚΟΛΛΖΖ 

50 0.90 45 

ΠΔΡΗΣΤΛΗΓΜΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

5(ξνιά) 10 50 

ΔΣΗΚΔΣΔ  500 0,10 50 

ΤΝΟΛΟ   295 

 

Βοηθηηικά ςλικά και άλλα εθόδια 

 

Πξνθεηκέλνπ ε ππφ κειέηε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη, είλαη 

απαξαίηεηα θαη θάπνηα επηπιένλ βνεζεηηθά πιηθά θαη εθφδηα. Απαηηείηαη ζπλεπψο 

ιεπηνκεξήο εθηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ εηζξνψλ, φπσο : 

 Τπεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο: ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ 

 Τιηθά θαζαξηζκνχ  

 Γξαθηθή πιε θαη αλαιψζηκα 

 

Πίλαθαο 22 Βνεζεηηθά πιηθά 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ 

ΤΛΗΚΑ & 

ΑΛΛΑ 

ΔΦΟΓΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

(αλά έηνο) 

ΚΟΣΟ 

(αλά κνλάδα) 
ΚΟΣΟ (€) 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 

ΡΔΤΜΑ 

380.000 kwh 0.04 €/kwh 15.200 

ΝΔΡΟ 50 ηφλνη 10 €/ηφλν 500 

ΤΛΗΚΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

  1.500 

ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

  3.000 

ΤΝΟΛΟ   20.200 € 
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4.2 : ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ 
ΔΦΟΓΗΧΝ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα ζσζηή θαη ξεαιηζηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ 

εθνδίσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί ε ππφ εμέηαζε εηζαγσγηθή εηαηξεία πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε πξψηα γηα ην έηνο 2010 ην θφζηνο γηα θαζέλα απφ ηα εθφδηα 

μερσξηζηά. 

ηνλ παξαθάησ πηλάθα παξαζέηνπκε ην θφζηνο ησλ εθνδίσλ γηα ην έηνο 2010-2015. 

 

Πίλαθαο 23 Κόζηνο πξώηωλ πιώλ θαη άιιωλ εθνδίωλ 

ΔΣΟ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ 

ΤΛΗΚΑ & ΑΛΛΑ 

ΔΦΟΓΗΑ 

ΤΛΗΚΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ (€) 

2010 20200 295 20495 

2011 21000 310 21310 

2012 21400 325 21725 

2013 22000 340 22340 

2014 22500 355 22855 

2015 23000 370 23370 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

5.1 : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Όπσο έρνπκε πεη θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε λέα ππφ εμέηαζε εηαηξεία είλαη κηα 

εκπνξηθή-εηζαγσγηθή εηαηξεία. πλεπψο φπσο δηαθαίλεηαη δελ ζα δηαζέηεη έλα 

ζχλζεην κεραλνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ ζχζηεκα θαζψο δελ ππάξρεη νχηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία νχηε θάπνηνπ είδνπο επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο θαζψο ηα 

γπαιηά ειίνπ ζα εηζάγνληαη έηνηκα.  

ε κηα εηαηξεία εκπνξηθήο/εηζαγσγηθήο θχζεσο ζα ρξεηαζηνχκε κεραλνινγηθφ θαη 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπκε θάπνηεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζηνλ ρψξν πνπ ζα εδξεχεη ε εηαηξεία αθελφο αιιά θαη γηα ηνπο πσιεηέο ηεο πνπ ζα 

βξίζθνληαη θαηά θχξην ιφγν  εθηφο γηα πσιήζεηο, επαθέο, δεηγκαηηζκνχο, αγνξέο 

θ.η.ι. αθεηέξνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε λέα εηζαγσγηθή εηαηξεία νπηηθψλ εηδψλ ζα ρξεηαζηεί ηα 

εμήο: 

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ 

 θνξηεγάθηα 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΔΙΩΝ 

 

  ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

  laptop 

  εθηππσηέο 

 Έπηπια γξαθείνπ 

 πζθεπέο θιηκαηηζκνχ 

 πζθεπέο αζθαιείαο 

 Απνζεθεπηηθά ξάθηα 

 Φσηηζηηθά 

 Γηαθνζκεηηθά 

 Πξφγξακκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα νπηηθά είδε 

 κεραλάθηα αλαγλψξηζεο barcode 

 Σειεθσληθφ θέληξν 
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 Σειεθσληθέο ζπζθεπέο 

 θηλεηά ηειέθσλα 

 Βαιίηζεο δεηγκαηνινγίνπ  

 Λνηπφο εμνπιηζκφο 

 

5.2 : ΚΟΣΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Σν θφζηνο πνπ ζα έρεη ε λέα εηαηξεία εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ ζρεηηθά κε ηα 

κεραλνινγηθά θαη ηερλνινγηθά κέξε αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 24 Κόζηνο κεραλνινγηθνύ & ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΔ ΚΟΣΟ (€) 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗΑ 2 30.000,00 € 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 

Ζ/Τ 5 2.500,00 € 

LAPTOP 3 1.500,00 € 

ΔΚΣΤΠΧΣΖ 2 400,00 € 

ΔΠΗΠΛΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ  15.000,00 € 

ΤΚΔΤΔ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 4 2.500,00 € 

ΤΚΔΤΔ ΑΦΑΛΔΗΑ  5.000,00 € 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΑ ΡΑΦΗΑ  10.000,00 € 

ΦΧΣΗΣΗΚΑ  1.000,00 € 

ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΑ  200,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ   5.000,00 € 

ΜΖΥΑΝΑΚΗΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

BARCODE  1.000,00 € 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ  2.000,00 € 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ 5 300,00 € 

ΚΗΝΖΣΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 3 600,00 € 

ΒΑΛΗΣΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ  1.500,00 € 

ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  500,00 € 

                                                                             ΤΝΟΛΟ 79.000,00 € 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

6.1 : ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 
Χο νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε λνείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη 

θαη θαζνξίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηελ ππφ εμέηαζε εηαηξεία λα ππάξρεη πιήξεο γλψζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαζψο θαη ηήξεζε νξγαλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηφρνο ηεο νξγάλσζεο ζε απηφ ην 

επίπεδν είλαη αθελφο ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

αθεηέξνπ ε επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

Ζ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο απεηθνλίδεη ηεο ππεπζπλφηεηεο ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο επηρείξεζεο. Πξνθαλψο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο εηζαγσγηθήο εηαηξείαο νπηηθψλ εηδψλ δελ κπνξνχκε λα 

κηιήζνπκε γηα έλα ζχλζεην νξγαλφγξακκα κε πνιιά ηκήκαηα εληφο ηεο εηαηξείαο, 

σζηφζν είλαη ζεκαληηθφ αθφκα θαη απηφ ην νξγαλφγξακκα λα κπνξεί λα ηεξείηαη. 

6.2 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 

 

Γηάγξακκα 10. Οξγαλόγξακκα εηαηξείαο 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

Ζ δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο απνηειεί ην θνξπθαίν επίπεδν ηεο εηαηξείαο πνπ 

εμεηάδνπκε. Απνηειείηαη απφ ηνλ/ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεη 

αξθεηέο θαη ζχλζεηεο αξκνδηφηεηεο. Ζ δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο αζρνιείηαη κε ηα 

εμήο: 

 

 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 

 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

 

 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

 

ΑΠΟΘΖΚΖ 
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 Μαθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

 Πξνυπνινγηζκφ 

 πληνληζκφ 

 Έιεγρν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο 

 Έιεγρν ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ 

 Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 

 Απνιχζεηο πξνζσπηθνχ 

 Γεκφζηεο ζρέζεηο 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ δπν θνπέιεο θαη είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Σειεθσληθφ θέληξν  

 Απνζηνιή/ιήςε e-mail 

 Αξρεηνζέηεζε 

 Δθηππψζεηο 

 Τπνδνρή  

ΣΜΗΜΑ ΠΩΛΗΔΩΝ 

 

Σν ηκήκα πσιήζεσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο. Δίλαη ην ηκήκα 

ηεο εηαηξείαο πνπ θαζξεθηίδεη ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο ζηνπο πειάηεο θαζψο νη 

πσιεηέο έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε άκεζε επαθή. Δπίζεο ην ηκήκα πσιήζεσλ 

είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη άπηαηζηα ηα πξντφληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ηα πξνσζήζεη. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 Δπίζθεςε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνλ ρψξν ηνπ πειάηε 

 Γεηγκαηηζκνί πξντφλησλ 

 Δπαθή θαη ζπλελλφεζε κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο- πξνκεζεηψλ, 

απνζήθε- γηα δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ 

 πλερήο ελεκέξσζε γηα ηα πξντφληα ηεο αγνξάο 

 Δλεκέξσζε γηα ηνλ αληαγσληζκφ 

 Σαμίδηα ζε επαξρία 
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ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ απνηειεί ην ηκήκα ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο 

αγνξέο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ Ηηαιία. Δίλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ηκήκα θαζψο 

είλαη απηφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο αγνξέο 

ηεο λέαο εηαηξείαο. Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ είλαη νη 

έγθαηξεο παξαγγειίεο θαη ν ζπληνληζκφο κε ηα ηκήκαηα ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο 

απνζήθεο. Έηζη ινηπφλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειηψλ 

 Σαθηηθή επαθή κε πξνκεζεπηέο θαη ελεκέξσζε γηα ηπρφλ αιιαγέο ή λέα 

δεδνκέλα ζηα πξντφληα 

 Σαμίδηα ζηελ Ηηαιία γηα αγνξέο θαη ιήςε δεηγκαηνινγίνπ, δηαθεκηζηηθψλ 

θ.η.ι. 

 Δπαθή θαη ζπληνληζκφο κε ην ηκήκα πσιήζεσλ θαη ηελ απνζήθε 

 Δλεκέξσζε γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο ηηκέο  

ΑΠΟΘΗΚΗ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο λέαο εηαηξείαο εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ είλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ. Βαζηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ε ζσζηή 

πνζφηεηα απνζεκάησλ αζθάιεηαο γηα ηα εκπνξεχκαηα θαζψο θαη ε ζπλερήο 

επηθνηλσλία ηνπ κε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ γηα ηπρφλ ειιείςεηο. Οη βαζηθέο ηνπ 

αξκνδηφηεηεο ινηπφλ είλαη νη εμήο: 

 Αζθαιήο θχιαμε ησλ εκπνξεπκάησλ 

 Παξαθνινχζεζε απνζέκαηνο αζθαιείαο 

 πλερήο επηθνηλσλία κε ηκήκα πξνκεζεηψλ 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

Ζ λέα ππφ εμέηαζε εηαηξεία εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ζα έρεη θαη 

νξηζκέλα γεληθά έμνδα. ηελ θαηεγνξία απηή ησλ γεληθψλ εμφδσλ εληάζζνληαη έμνδα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηηο εηαηξείεο ηεο Ηηαιίαο, θάπνηα 

λνκηθά έμνδα θαζψο αθφκα θαη έμνδα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 
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θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ γξαθείσλ ηηο εηαηξείαο. Σέινο δαπάλεο φπσο νη 

ηειεπηθνηλσληαθέο παξνρέο ζηελ εηαηξεία θαη ηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα θαζψο θαη νη 

βελδίλεο εληάζζνληαη ζηα γεληθά έμνδα πνπ ζα βαξχλνπλ ηελ λέα εηαηξεία. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηνχλ ηα γεληθά έμνδα πνπ ζα έρεη ε λέα εηζαγσγηθή εηαηξεία  

ζα ηα ρσξίζνπκε ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

 

 Tα γεληθά έμνδα 

 Σα δηνηθεηηθά έμνδα 

 Σα έμνδα πωιήζεωλ θαη δηαλνκήο 

 

Σα γεληθά έμνδα αθνξνχλ έμνδα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Καζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ 

 πληήξεζε 

 Μεηαθνξά ησλ πξντφλησλ  

 Σειεπηθνηλσληαθέο παξνρέο 

 Ννκηθά έμνδα 

 

Σα δηνηθεηηθά έμνδα αθνξνχλ έμνδα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Δθφδηα γξαθείνπ 

 Αζθάιηζηξα 

 Γεκφζηεο ζρέζεηο 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 

 

Σα έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο αθνξνχλ έμνδα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Δπηθνηλσλίεο 

 Βελδίλεο 

 Γηφδηα 

 πληήξεζε απηνθηλήησλ 

 Αζθάιηζηξα απηνθηλήησλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ γεληθψλ εμφδσλ γηα ηα πέληε 

πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο . 
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Πίλαθαο 25 Γεληθώλ Δμόδωλ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ (€) ΚΟΣΟ(€) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ             

Καζαξηζκφο γξαθείσλ 1.200,00 € 1.280,00 € 1.300,00 € 1.350,00 € 1.400,00 € 1.450,00 € 

πληήξεζε 1.000,00 € 500,00 € 550,00 € 400,00 € 400,00 € 500,00 € 

Μεηαθνξά πξντφλησλ 6.000,00 € 6.800,00 € 7.100,00 € 7.300,00 € 7.700,00 € 8.400,00 € 

Σειεπηθνηλσληαθέο 

παξνρέο 2.500,00 € 2.700,00 € 3.000,00 € 3.100,00 € 3.300,00 € 3.800,00 € 

Ννκηθά έμνδα 2.500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Δθφδηα γξαθείνπ 200,00 € 250,00 € 280,00 € 300,00 € 330,00 € 370,00 € 

Αζθάιηζηξα 1.500,00 € 1.700,00 € 1.800,00 € 2.100,00 € 2.400,00 € 2.800,00 € 

Γεκφζηεο ζρέζεηο 800,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.700,00 € 1.500,00 € 

Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 5.500,00 € 5.700,00 € 5.900,00 € 6.200,00 € 6.300,00 € 6.500,00 € 

Δπηθνηλσλίεο 4.000,00€ 4.300,00 € 4.700,00 € 5.200,00 € 5.500,00 € 5.700,00 € 

Βελδίλεο 3.500,00€ 4.000,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 5.300,00 € 5.400,00 € 

Γηφδηα 650,00€ 700,00 € 850,00 € 950,00 € 980,00 € 990,00 € 

πληήξεζε απηνθηλήησλ 600,00€ 640,00 € 680,00 € 700,00 € 730,00 € 770,00 € 

Αζθάιηζηξα 

απηνθηλήησλ 1.250,00€ 1.300,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.600,00 € 1.700,00 € 

ΤΝΟΛΟ 

          

31.200,00€ 31.370,00 € 33.760,00 € 36.100,00 € 38.140,00 € 40.380,00 € 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

7.1 : ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 
ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα εθηηκήζνπκε ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ ζα έρεη ε λέα εηαηξεία εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ. 

Ζ λέα εηαηξεία, φπσο έρεη ήδε εηπσζεί, ζα ρσξίδεηαη ζε πέληε βαζηθά ηκήκαηα κε 

βάζε ην νξγαλφγξακκα ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ, λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο θαη λα 

θαζνξηζηνχλ νη αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα ζηειερψζνπλ ην θάζε ηκήκα 

μερσξηζηά ηαμηλνκεκέλεο ζε: 

 Δξγαηηθφ πξνζσπηθφ 

 Δπηηειηθφ πξνζσπηθφ 

 

7.2 : ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

χκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα αιιά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο λέαο ππφ ίδξπζε 

εηαηξείαο ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ εληάζζνληαη νη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο πνπ ζα 

ζηειερψλνπλ ηα ηκήκαηα : 

 

 Σεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

 Σνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ (πσιεηέο) 

 Σεο απνζήθεο 

 

7.3 : ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

ην επηηειηθφ πξνζσπηθφ ζα εληάζζεηαη ην ηκήκα δηεχζπλζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν 

ζα ελζσκαηψλεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ (ηνπιάρηζηνλ γηα ην 1
ν
 έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο) θαη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ. 
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7.4 : ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξείαο νη αλάγθεο ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ δελ ζα είλαη κεγάιεο. Οη απαηηήζεηο ηεο λέαο εηαηξείαο ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ δίλνληαη παξαθάησ: 

 Γεληθφο δηεπζπληήο 

 Πσιεηέο 

 Γξακκαηεία 

 Τπεχζπλνο απνζήθεο 

 Τπεχζπλνο πξνκεζεηψλ 

 

7.5 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Αθνχ έρνπκε ππνινγίζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγεί 

νκαιά ε λέα εηαηξεία, ρξεηάδεηαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηηο αλάγθεο απηέο σο πξνο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ο πξνγξακκαηηζκφο απηφο ζα γίλεη ζε δπν ρξνληθέο θάζεηο θαη 

ζα δηαρσξηζηεί αλαιφγσο. 

1. πξν παξαγσγηθή θάζε 

2. ιεηηνπξγηθή θάζε 

Καηά ηελ πξν παξαγσγηθή θάζε απαηηείηαη φηη ε πξφζιεςε ησλ δπν πσιεηψλ ζα 

ρξεηαζηεί λα πξνεγεζεί θαηά ελφο κελφο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, 

θαζψο ζην δηάζηεκα απηφ νη πσιεηέο ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ πηζαλά θάπνηα ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο 

πσιήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ ζα θιεζνχλ 

λα πξνσζήζνπλ. Δπίζεο θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ θαη νη 

ππάιιεινη ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ πξντφληνο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα έμνδα γηα ηελ θαηαβνιή κηζζψλ πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγηθήο θάζεο ηεο λέαο εηαηξείαο ζεσξνχληαη πξφζζεηα, θαζψο 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην εηήζην θφζηνο εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε. 
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Καηά ηε ιεηηνπξγηθή θάζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πσο φηαλ ππνινγίδεηαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη, 

είλαη αλάγθε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη σξηαίεο θαη κεληαίεο ακνηβέο δελ απνηεινχλ 

ην κνλαδηθφ θφζηνο σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, αιιά πξέπεη λα δίλεηαη 

πξνζνρή θαη ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 εηήζηεο άδεηεο 

 άδεηεο αζζελείαο 

 επίζεκεο αξγίεο 

 θνηλσληθή αζθάιηζε 

 πξφζζεηεο ακνηβέο 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο απμάλνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ 

εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

 

7.6 : ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

Ζ δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο ησλ ππνςεθίσλ πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα εληνπηζκνχ θαη 

πξφζθιεζεο ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη 

απνζθνπεί ζην λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε επηινγή γηα ηελ 

εηαηξεία. Ζ λέα ππφ ίδξπζε εηαηξεία ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζεηξά απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ φπσο: 

 

1. αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

2. επαγγεικαηηθέο ζρνιέο 

3. επαγγεικαηηθέο ελψζεηο 

4. γξαθεία εχξεζεο απαζρφιεζεο 

5. αλαθνηλψζεηο ζε έληππα 

 

Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία εθείλε πνπ αθνξά ζηε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ επηινγή 

ησλ πιένλ θαηάιιεισλ γηα θάζε πξνζθεξφκελε ζέζε εξγαζίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο επηινγήο ε λέα εηαηξεία πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ηα εμήο βήκαηα: 
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1. εμέηαζε βηνγξαθηθνχ 

2. ζπλέληεπμε επηινγήο 

3. ηειηθή απφθαζε – πξνζθνξά ζέζεο εξγαζίαο 

 

7.7 : ΚΟΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ηφζν ην θφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά 

ηελ πξνπαξαγσγηθή θάζε φζν θαη γηα ηελ ιεηηνπξγηθή θάζε. Πξέπεη σζηφζν λα 

ζεκεηψζνπκε φηη θφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά ηελ πξνπαξαγσγηθή θάζε 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο εθηειέζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αλαιχεηαη παξαθάησ ζην θεθάιαην 9. 

 

Πίλαθαο 26. Κόζηνο αλζξωπίλνπ δπλακηθνύ: Λεηηνπξγηθή θάζε 

ΘΔΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΜΖΝΗΑΗΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ(€) 

ΔΣΖΗΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ(€) 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ 

ΔΗΦΟΡΔ(€) 

ΔΣΖΗΟ 

ΚΟΣΟ(€) 

ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 1 2.100,00 29.400,00 7.830,00 37.230,00 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 1 1.400,00 19.600.00 5.630,00 25.230,00 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ - - - - - 

ΛΟΓΗΣΖ 1 1.100,00 15.400,00 4.620,00 20.020,00 

ΠΧΛΖΣΖ 2 900,00 25.200,00 6.250,00 31.450,00 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 2 750,00 21.000.00 5.800,00 26.800,00 

ΑΠΟΘΖΚΖ           

ΤΝΟΛΟ 140.730,00 

 

Πίλαθαο 27 Δθηίκεζε Κόζηνπο Αλζξωπίλνπ Γπλακηθνύ (αλά Έηνο) 

ΔΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ(€) 

2010 140.730,00 

2011 141.080,00 

2012 141.430,00 

2013 141.780,00 

2014 142.130,00 

2015 142.480,00 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

 

ΣΟΠΟΘΔΙΑ-ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

8.1 : ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ  

 

Απνηειεί πξσηαξρηθφ θαη βαζηθφ ζηφρν ζηε λέα ππφ ίδξπζε εηαηξεία ε 

θαηαιιειφηεξε επηινγή σο πξνο ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα επηιέμεη γηα ρψξν 

εγθαηάζηαζεο ησλ γξαθείσλ θαη ηεο απνζήθεο ηεο. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, 

επεηδή αλαθεξφκαζηε ζε κηα εκπνξηθή-εηζαγσγηθή επηρείξεζε νη απαηηήζεηο ζε 

ρψξνπο γηα ηελ λέα εηαηξεία δελ είλαη κεγάιεο. Απηφ ζπκβαίλεη αθελφο επεηδή δελ 

πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξεία παξάγσγεο πξντφλησλ ή θαη επεμεξγαζίαο θαη αθεηέξνπ 

επεηδή ε θχζε ηνπ πξντφληνο είλαη ηέηνηα πνπ δελ πηάλεη πνιχ ρψξν. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ ινηπφλ, ε λέα εηαηξεία εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ έρεη δπν βαζηθέο αλάγθεο 

σο πξνο ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζήο ηεο: 

1. Γξαθεία (πεξίπνπ 100 ηκ.) 

2. Απνζήθε (πεξίπνπ 150 ηκ.) 

 

8.2 : ΒΑΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

 

Ζ αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο σο πξνο ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ε λέα εηαηξεία πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζε νξηζκέλεο 

βαζηθέο απαηηήζεηο-θξηηήξηα. Ο θαζνξηζκφο ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ ζα ζπκβάιιεη 

ζηνλ πην εχθνιν εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ ηνπνζεζηψλ θαη ζπγρξφλσο ζα επηηξέςεη 

ηελ πην απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη ζα 

καο νδεγήζεη ζηελ πην ζπκθέξνπζα ιχζε. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα νη αξκφδηνη 

ζπληειεζηέο ηεο λέαο εηαηξείαο έρνπλ ζέζεη ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ 

ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο: 

 

 Γηαζεζηκφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο 

 Δμππεξέηεζε πσιήζεσλ-πξνψζεζεο 

 Δγγχηεηα ζε αεξνδξφκην 
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 Πξνζηηά ελνίθηα 

 Γηαζεζηκφηεηα ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

 Δπάξθεηα θνηλσληθήο ππνδνκήο 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη, πξνθεηκέλνπ ε λέα 

εηαηξεία λα επηιέμεη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο, απνθαζίζηεθε φηη σο ηδαληθή 

γεσγξαθηθή πεξηνρή απνηεινχλ νη δήκνη ηεο Αηηηθήο πνπ εληάζζνληαη ζηα ιεγφκελα 

«Μεζφγεηα» θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη δήκνη ηεο Παιιήλεο θαη ηεο Κάληδαο. Ζ λέα 

εηζαγσγηθή εηαηξεία θαηέιεμε ζε απηέο ηηο δπν ελαιιαθηηθέο ηνπνζεζίεο κε ην 

ζθεπηηθφ φηη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ ηειηθή ηνπνζεζία είλαη ε εχθνιε 

πξφζβαζε θάηη ην νπνίν θαιχπηεηαη κε απηέο ηηο δπν ελαιιαθηηθέο (Κάληδα, 

Παιιήλε) ιφγσ ηεο Αηηηθήο Οδνχ.  

 

 

8.3 : ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΣΟΠΟΘΔΗΧΝ 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο εηαηξείαο 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ππνςήθησλ ηνπνζεζηψλ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε ηελ άξηζηε ιχζε. 

Ζ άξηζηε ιχζε γηα ηε κειινληηθή επηρείξεζε ζα καο δνζεί κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ πεξηνρψλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ αλάδεημε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο ιχζεο 

ζηεξίρηεθε ζε έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ απνδίδεηαη έλαο 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ζε θάζε έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα επηινγήο. Οη 

ζπληειεζηέο ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα ηε ζπνπδαηφηεηα 

πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ, φπσο 

επίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ απηψλ δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ην εθαηφ. 

 

 

 

 



 85 

 

 

 

Πίλαθαο 28 Βαζκνιόγεζε Δλαιιαθηηθώλ Σνπνζεζηώλ 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

Π
Α

Λ
Λ

Ζ
Ν

Ζ
 

Κ
Α

Ν
Σ

Ε
Α

 


Τ

Ν
Σ

Δ
Λ

Δ


Σ
Δ


 

Π
Α

Λ
Λ

Ζ
Ν

Ζ
 

Κ
Α

Ν
Σ

Ε
Α

 

Γηαζεζηκφηεηα εχθνιεο 

πξφζβαζεο 9 8 35 315 280 

Δμππεξέηεζε πσιήζεσλ-

πξνψζεζεο 9 8 15 135 120 

Δγγχηεηα ζε αεξνδξφκην 7 9 15 105 135 

Πξνζηηά ελνίθηα 8 8 20 160 160 

Γηαζεζηκφηεηα ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο 8 8 10 80 80 

Δπάξθεηα θνηλσληθήο ππνδνκήο 8 7 5 40 35 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ  100 835 810 

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε λέα εηζαγσγηθή επηρείξεζε νπηηθψλ εηδψλ ζα 

επηιέμεη σο ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηνλ δήκν ηεο Παιιήλεο αθνχ ζπγθέληξσζε 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηα θξηηήξηα.  

Έρνληαο θαηαιήμεη σο πξνο ηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο εηαηξείαο, 

απνκέλεη ε αλεχξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ φπνπ ζα ζηεγαζηεί. 

Καηφπηλ ιεπηνκεξνχο έξεπλαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηα αλεχξεζε θηηξηαθήο 

εγθαηάζηαζεο πξνο ελνηθίαζε πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο λέαο εηαηξείαο (φπσο 

απηέο έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ), βξέζεθε κηα επαξθέζηαηε θηηξηαθή εγθαηάζηαζε 

250ηκ κε απνζήθε ζην ηζφγεην 150ηκ θαη ρψξν γξαθείσλ ζην 1
ν
 φξνθν 100ηκ.  
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8.4 : ΚΟΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Με βάζε ηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξέζεθαλ πξνο ελνηθίαζε ζηε 

πεξηνρή ηεο Παιιήλεο πξέπεη λα εθηηκήζνπκε θαη λα ππνινγίζνπκε ην θφζηνο γηα 

ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηεο λέαο εηαηξείαο εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε θάζε πξέπεη λα ππνινγίζνπκε παξάγνληεο φπσο είλαη: 

 

 πκβφιαηα 

 Έμνδα δηθεγφξνπ 

 Δγγχεζε 

 Έμνδα αξρηηέθηνλα 

 Λνηπά έμνδα 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο.  

 

 

 

Πίλαθαο 29 Δθηίκεζε Κόζηνπο Δπέλδπζεο Γηα Υώξν Δγθαηάζηαζεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) 

πκβφιαηα 3.000,00 € 

Έμνδα δηθεγφξνπ 1.200,00€ 

Δγγχεζε 6.400,00 € 

Έμνδα αξρηηέθηνλα 1.500,00 € 

Λνηπά έμνδα 3.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 15.100,00 € 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

εθηείλεηαη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο, έσο 

φηνπ ε λέα εηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θάζε πεξηιακβάλεη, ελ νιίγνηο, φιεο ηηο εληφο θαη εθηφο εηαηξείαο 

εξγαζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα θέξνπλ ην επελδπηηθφ ζρέδην απφ ην ζηάδην ηεο 

κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο εηαηξείαο εηζαγσγήο νπηηθψλ 

εηδψλ. 

 

9.1 : ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα ρξεηαζηεί ε λέα 

ππφ ίδξπζε εηαηξεία κέρξη λα είλαη έηνηκε λα ιεηηνπξγήζεη. ην ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ πεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο εηαηξείαο.  

 

 χζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο (1 κήλαο) 

 Λήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ (1 κήλαο) 

 ηξαηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ (1 κήλαο) 

 Marketing πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο (2 κήλεο) 

 

9.2 : ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σν θφζηνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζηα έμνδα πνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηείλεηαη απφ ηε ιήςε 

ηεο απφθαζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο έσο φηνπ ε λέα εηαηξεία λα 

είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε 

φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ 
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πεξηιακβάλνληαη έμνδα ηα νπνία έρνπλ ήδε ιεθζεί ππφςε ζε πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα. 

Ο παξαθάησ πηλάθαο καο δίλεη αλαιπηηθά ηελ εθηίκεζε γηα ην θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: 

Πίλαθαο 30. Κόζηνο εύξεζεο αλζξωπίλνπ δπλακηθνύ 

ΚΟΣΟ ΔΤΡΔΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

ΠΡΟΔΛΚΤΖ & ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ  420,00€ 

ΚΟΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

ΘΔΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΝΔ 

ΜΖΝΗΑΗΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ(€) 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ(€) 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ 

ΔΗΦΟΡΔ(€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ(€) 

ΠΧΛΖΣΖ 2 1 900 1.800,00 650 2.450,00 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 2 1 750 1.500,00 620 2.120,00 

ΑΠΟΘΖΚΖ 1 1 750 750 310 1.060,00 

ΚΟΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   930,00 €  

ΤΝΟΛΟ 6.980,00 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 32. Κόζηνο Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) 

χζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο  5.000,00 € 

Λήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ 1.520,00 € 

Marketing πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 4.500,00 € 

Κφζηνο εχξεζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 6.980,00 € 

ΤΝΟΛΟ 18.000,00 € 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ 
ΔΠΔΝΓΤΗ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα επηρεηξήζνπκε λα θάλνπκε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Κχξηνο 

ζηφρνο ηεο αλάιπζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη λα εληνπηζηνχλ 

ηπρφλ  αδπλακίεο ηνπ ζρεδίνπ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν έγθαηξα, έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ, θαη λα κεησζεί ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο. 

 

10.1 : ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο κηαο επέλδπζεο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

ΚΟΣΟ ΔΠΔΝΓΤΖ = ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ + ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ 

 

Σν πάγην ελεξγεηηθό απνηειείηαη απφ ηηο πάγηεο επελδχζεηο θαη ηηο πξνπαξαγσγηθέο 

δαπάλεο. Οη ηειεπηαίεο πεξηιακβάλνπλ φια εθείλα ηα έμνδα φπσο είλαη ε εθπφλεζε 

πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ , θαζψο επίζεο θαη ην ζχλνιν ησλ πξνπαξαγσγηθψλ 

δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ην επελδπηηθφ ζρέδην λα είλαη ζε ζέζε λα θηάζεη 

απφ ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην πάγην ελεξγεηηθφ γηα ηε λέα εηζαγσγηθή 

εηαηξεία νπηηθψλ εηδψλ: 
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Πίλαθαο 31. Πάγην ελεξγεηηθό 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΗΝΑΚΑ 

ΚΟΣΟ 

(€) 

ΠΑΓΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ   79.000,00 € 

ΠΡΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 

ΔΞΟΓΑ ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ   18.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ:   97.000,00 € 
 

Σν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο αληηζηνηρεί ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε λέα εηαηξεία θαη πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ = ΣΡΔΥΟΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ – ΣΡΔΥΟΝ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

πκθσλά κε ηελ παξαπάλσ ζρέζε ην ηξέρνλ ελεξγεηηθό ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα 

ησλ: 

 Απνζεκάησλ 

 Δκπνξεχζηκσλ ρξενγξάθσλ 

 Πξνπιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ 

 Δηζπξαθηέσλ ζηνηρείσλ 

 Μεηξεηψλ 

Δλψ ην ηξέρνλ παζεηηθό απνηειείηαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσηένπο. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο πξέπεη αξρηθά 

λα θαζνξίζνπκε ηελ ειαρίζηε θάιπςε εκεξψλ (ρ) γηα ην ηξέρνλ ελεξγεηηθφ θαη 

παζεηηθφ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα θφζηνπο γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ 

ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (α) θαη θαζνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ (ς) γηα ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεηά ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ δηαηξψληαο ηηο 360 ήκεξεο ηνπ έηνπο κε ηνλ αξηζκφ ήκεξσλ ηεο ειάρηζηεο 

θάιπςεο (ς=360/ρ). ηε ζπλερεία, ηα δεδνκέλα θφζηνπο δηαηξνχληαη κε ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Σέινο, αθαηξείηαη ην ηξέρνλ παζεηηθφ απφ ην 

άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη γηα 

ην ππνινγηζκφ ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ απαηηείηαη λα έρεη ππνινγίζεη 

πξνεγνπκέλσο ην εηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν ππνινγηζκφο ησλ αλαγθψλ ηεο λέαο εηαηξείαο ζε 

θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 32. Τπνινγηζκόο αλαγθώλ ζε θαζαξό θεθάιαην θίλεζεο 

ΕΛΑΥΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΡΕΥΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 

Α. Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη 60 εκέξεο 

Β. Απνζέκαηα 

α. Τιηθά πζθεπαζίαο 60 εκέξεο 

β. Βνεζεηηθά Τιηθά & Άιια Δθφδηα 60 εκέξεο 

γ. Πξντφληα 120 εκέξεο 

Γ. Μεηξεηά ζην Σακείν 

30 εκέξεο κείνλ ηα Τιηθά 

πζθεπαζίαο & ηα Άιια 

Δθόδηα 

Γ. Λνγαξηαζκνί Πιεξωηένη 120 εκέξεο 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2010 

α. Τιηθά πζθεπαζίαο 295,00 € 

β. Βνεζεηηθά Τιηθά & άιια εθφδηα 20.200,00 € 

γ. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 140.730,00 € 

δ. Γεληθά Έμνδα 31.200,00 € 

ε. Έμνδα Marketing 59.500,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ: 251.925,00 € 

 

Βάζεη ινηπφλ ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα κπνξνχκε λα θάλνπκε ηνλ ηειηθφ 

ππνινγηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ αθνινπζεί ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηνλ επφκελν πίλαθα ν ππνινγηζκφο 

γηα ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ έγηλε σο εμήο: 

Καηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, κε βάζε ην 3
ν
 θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, ζα πνπιεζνχλ 20.690 ηεκάρηα. Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο θαη 

ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηελ Ηηαιία, θαηά κέζν φξν ζηε λέα εηαηξεία ζα θνζηίδεη 42 

€ ην ηεκάρην.  Χζηφζν, φπσο έρνπκε πεη, ηζρχεη ην γεγνλφο φηη κε ηελ αγνξά 1000 

ηεκαρίσλ νη εηαηξείεο δίλνπλ 30% ζε είδνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ ε εηαηξεία 
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αγνξάζεη 20.000 ηεκάρηα ζα πάξεη 26.000. ζπλεπψο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ν 

αξηζκφο 840.000€ ζηα «πξντφληα» πξνέξρεηαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 20.000*42. 

Όπσο είλαη θαλεξφ, ε λέα εηαηξεία ζα έρεη 26.000 – 20.690 = 5.310 γπαιηά ζηηο 

απνζήθεο ηεο σο απφζεκα αζθαιείαο. 

 

Πίλαθαο 33. Σειηθόο ππνινγηζκόο θεθαιαίνπ θίλεζεο 
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Η. ΣΡΕΥΟΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 722575,16 

Α. Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη 

251.925,00 

€ 60 6,00 419875,00 

Β. Απνζέκαηα       283415,16 

α. Τιηθά πζθεπαζίαο 295,00 € 60 6,00 49,16 

β. Βνεζεηηθά Τιηθά & Άιια Δθφδηα 20.200,00 € 60 6,00 3366,00 

γ. Πξντφληα 

840.000,00 

€ 120 3,00 280000,00 

Γ. Μεηξεηά ζην ηακείν 

231.430,00 

€ 30 12,00 19285,00 

ΗΗ. ΣΡΕΥΟΝ ΠΑΘΗΣΙΚΟ       6831,00 

Α. Λνγαξηαζκνί Πιεξσηένη 20.495,00 € 120 3 6831,00 

ΗΗΗ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ       715744,16 

ΗV. ΤΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΟ       251925,00 

Μείνλ: Τιηθά πζθεπαζίαο & Βνεζεηηθά 

πιηθά θαη άιια εθφδηα       295,00 € 

        20.200,00 € 

        
231.430,00 

€ 

V. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΗΣΑ       19285,00 

 

Έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επηκέξνπο αλαιχζεηο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο είκαζηε 

πιένλ ζε ζέζε λα θάλνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ηεο λέαο εηαηξείαο εηζαγσγήο νπηηθψλ εηδψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 34. πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) ΠΟΟΣΟ (%) 

Πάγην Δλεξγεηηθφ 97000,00 11,93 

Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο 715744,16 88,07 

ΤΝΟΛΟ 812744,16 100 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο 

αλέξρεηαη ζηα 812.744,16(€). Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ην 11.93% ηνπ 

θφζηνπο επέλδπζεο απνηειείηαη απφ ηηο πάγηεο επελδχζεηο θαη πξνπαξαγσγηθά έμνδα 

ηεο εηαηξείαο, ελψ ην ππφινηπν 88,07% απφ ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο. 

 

10.2 : ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

Σν επελδπηηθφ ζρέδην πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί θαηά 50% απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

θαζψο ην κεηνρηθφ θεθάιαην δελ επαξθεί ψζηε λα θαιχςεη ην θαζαξφ θεθάιαην 

θίλεζεο. Έηζη ινηπφλ, ε λέα εηαηξεία ζα πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ χςνπο 400.000(€). 

Ο ηφθνο  ηνπ δαλείνπ απηνχ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εηήζηνπ ζηαζεξνχ νλνκαζηηθνχ 

επηηνθίνπ, ην νπνίν ηζνχηαη κε 10%, ελψ ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζα 

είλαη ίζε κε 6 ρξφληα. Δπίζεο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην πξψην έηνο (2010) ηεο 

ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ ζα δνζεί πεξίνδνο ράξηηνο ζηε λέα εηαηξεία.  

Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα ππνινγίζνπκε ηηο εηήζηεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο 

αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δάλεην πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην κέγεζνο ησλ 

ηζφπνζσλ δφζεσλ πνπ ζα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε έηνπο απνπιεξσκήο ηνπ 

δαλείνπ. Σν πνζφ απηφ ζα καο δνζεί απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

 

A = P(A/P,i%,N) 

Όπνπ : 

i = επηηφθην δαλεηζκνχ (10%) 

N = αξηζκφο πεξηνδηθψλ ηνθηζκνχ (5 έηε) 

A = ηηκή ξάληαο (δφζε) 

P = παξνχζα άμηα ρξήκαηνο (400.000) 

 

Έηζη ινηπφλ κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα αλάθηεζεο 

θεθαιαίνπ, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηε ζπλερεία, βξίζθνπκε ηελ εμήο εηήζηα δφζε. 
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Πίλαθαο 35. πληειεζηήο αλάθηεζεο θεθαιαίνπ 

 

 

Α = 400.000 * 0,26380 => Α= 105.520 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε εμέιημε ηνπ δαλείνπ θαη ησλ δφζεσλ πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα θαηαβάιιεη ε λέα εηαηξεία ζε έλα βάζνο πεληαεηίαο. 
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Πίλαθαο 36. Απνπιεξωκή δαλείνπ 

 

ΔΣΟ 
ΔΣΖΗΑ ΓΟΖ 

(€) 

ΣΟΚΟ 

(€) 

ΥΡΔΟΛΤΗΟ 

(€) 

ΑΝΔΞΟΦΛΖΣΟ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

(€) 

2010 ΠΔΡΗΟΓΟ ΥΑΡΗΣΟ 400.000,00 € 

2011 105.520,00   40.000,00   65.520,00   334.480,00   

2012 105.520,00   33.448,00   72.072,00   262.408,00   

2013 105.520,00   26.240,00   79.280,00   183.128,00   

2014 105.520,00   18.312,00   87.208,00   95.920,00   

2015 105.520,00   9.592,00   95.920,00                  - 

 

10.3 : ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ 

 

Χο θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο νξίδεηαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ε νπνία 

εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα ην νπνίν πέηπρε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο πεξηφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζα καο 

δείμεη πνην ζα είλαη ην θαζαξφ εηζφδεκα ηεο λέαο εηζαγσγηθήο εηαηξείαο νπηηθψλ 

εηδψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αθελφο εάλ έρνπκε θέξδνο ή δεκία θαη 

αθεηέξνπ εάλ αμίδεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Χζηφζν πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπκε ηνλ πίλαθα γηα ηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα ηα έηε 2010-2015 ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ηεο λέαο εηαηξείαο. Δλψ γλσξίδνπκε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα γηα ην έηνο 2010, 

φπσο απηά παξνπζηαζηήθαλ ζηνλ πίλαθα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα γηα ηα έηε 2011-2015 παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 37. Λεηηνπξγηθό Κόζηνο 

 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2011 

α. Τιηθά πζθεπαζίαο 310,00 € 

β. Βνεζεηηθά Τιηθά & άιια εθφδηα 21.000,00 € 

γ. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 141.080,00 € 

δ. Γεληθά Έμνδα 31.370,00 € 

ε. Έμνδα Marketing 61.300,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ: 255.060,00 € 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2012 

α. Τιηθά πζθεπαζίαο 325,00 € 

β. Βνεζεηηθά Τιηθά & άιια εθφδηα 21.400,00 € 

γ. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 141.430,00 € 

δ. Γεληθά Έμνδα 33.760,00 € 

ε. Έμνδα Marketing 62.400,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ: 259.315,00 € 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2013 

α. Τιηθά πζθεπαζίαο 340,00 € 

β. Βνεζεηηθά Τιηθά & άιια εθφδηα 22.000,00 € 

γ. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 141.780,00 € 

δ. Γεληθά Έμνδα 36.100,00 € 

ε. Έμνδα Marketing 64.000,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ: 264.220,00 € 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2014 

α. Τιηθά πζθεπαζίαο 355,00 € 

β. Βνεζεηηθά Τιηθά & άιια εθφδηα 22.500,00 € 

γ. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 142.130,00 € 

δ. Γεληθά Έμνδα 38.140,00 € 

ε. Έμνδα Marketing 65.000,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ: 268.125,00 € 

ΕΣΗΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) ΕΣΟ 2015 

α. Τιηθά πζθεπαζίαο 370,00 € 

β. Βνεζεηηθά Τιηθά & άιια εθφδηα 23.000,00 € 

γ. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 142.480,00 € 

δ. Γεληθά Έμνδα 40.380,00 € 

ε. Έμνδα Marketing 71.200,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ: 277.430,00 € 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεπφκελεο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

Πίλαθαο 38. Πξνβιεπόκελεο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ Υξήζεωο 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) 

ΠΧΛΖΔΗ  1.485.200,00 € 1.487.430,00 € 1.500.940,00 € 1.528.715,00 € 1.554.975,00 € 1.635.050,00 € 

ΜΔΗΟΝ: 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 251.925,00 € 255.060,00 € 259.315,00 € 264.220,00 € 268.125,00 € 277.430,00 € 

ΜΗΚΣΟ ή 

ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟ 

ΚΔΡΓΟ 1.233.275,00 € 1.232.370,00 € 1.241.625,00 € 1.264.495,00 € 1.286.850,00 € 1.357.620,00 € 

ΜΔΗΟΝ:        

ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

(20%) 246.655,00 € 246.474,00 € 248.325,00 € 252.899,00 € 257.370,00 € 271.524,00 € 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΔΡΓΟ 986.620,00 € 985.896,00 € 993.300,00 € 1.011.596,00 € 1.029.480,00 € 1.086.096,00 € 

 

10.4 : ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζα πξνρσξήζνπκε ζηε δεκηνπξγία 

ελφο πίλαθα ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Ο πίλαθαο ρξεκαηηθψλ ξνψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

αθνχ ζα καο δείμεη, ηφζν ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα έρεη ε λέα εηαηξεία ζε κφληκα 

θεθάιαηα, φζν θαη ζε κεηαβιεηά φπσο π.ρ. ην δάλεην πνπ ζα ζπλάςεη. 

 

Έηζη ινηπφλ, ν πίλαθαο ρξεκαηηθψλ ξνψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 39. Πίλαθαο ρξεκαηηθώλ ξνώλ 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) ΠΟΟ (€) 
Α. ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ 

ΔΗΡΟΔ 2.297.944,16 1.487.430,00 1.500.940,00 1.528.715,00 1.554.975,00 1.635.050,00 
1. χλνιν Υξεκαηηθψλ 
Πφξσλ 812.744,16 0 0 0 0 0 

2. Έζνδα Απφ Πσιήζεηο 1.485.200,00 1.487.430,00 1.500.940,00 1.528.715,00 1.554.975,00 1.635.050,00 

Β. ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΚΡΟΔ 1.149.483,00 1.247.886,40 1.254.797,00 1.264.756,40 1.278.469,00 1.360.436,40 
1. χλνιν Πάγηνπ 
Δλεξγεηηθνχ 97.000,00 0 0 0 0 0 

2. Κφζηνο Λεηηνπξγίαο 251.925,00 255.060,00 259.315,00 264.220,00 268.125,00 277.430,00 

3. Φφξνο Δηζνδήκαηνο 246.655,00 246.474,00 248.325,00 252.899,00 257.370,00 271.524,00 

4. Σνθνρξενιχζηα 0,00 105.520,00 105.520,00 105.520,00 105.520,00 105.520,00 

5. Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ* 49.331,00 49.294,80 49.665,00 50.579,80 51.474,00 54.304,80 

6. Μεξίζκαηα** 591.872,00 591.537,60 591.972,00 591.537,60 595.980,00 651.657,60 

Γ. ΠΛΔΟΝΑΜΑ 

1.148.461,16 

€ 239.543,60 € 246.143,00 € 263.958,60 € 276.506,00 € 274.613,60 € 

Γ. ΤΧΡΔΤΜΔΝΟ 

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

1.148.461,16 

€ 239.543,60 € 246.143,00 € 263.958,60 € 276.506,00 € 274.613,60 € 

 

10.5 : ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΑΝΔΗΠΡΑΞΖ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

Ζ κέζνδνο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο καο δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα επαλεηζπξαρζεί ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αξρηθήο 

επέλδπζεο, κέζσ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Ζ ΚΣΡ νξίδεηαη σο εμήο: 

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ    =    ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΔΗΡΟΔ – ΣΑΜΔΗΑΚΔ 

ΔΚΡΟΔ 

Ή 

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ = ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ + ΑΠΟΒΔΔΗ 

 

Με ηνλ φξν ηακεηαθέο εηζξνέο ελλννχκε ηα δηάθνξα νθέιε πνπ πξνζδνθφληαη απφ 

ηελ επέλδπζε, ελψ κε ηηο ηακεηαθέο εθξνέο ελλννχκε θάζε ηακεηαθή εθξνή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ ΚΣΡ πξέπεη πξψηα λα έρνπκε ππνινγίζεη ην πνζφ ηεο απφζβεζεο 

πνπ ζα έρεη ε λέα εηαηξεία γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεηά. Δπεηδή, σζηφζν, ε 



 99 

λέα εηαηξεία δελ έρεη αγνξάζεη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, δελ ζα έρεη απφζβεζε 

θηηξίσλ , αιιά πξέπεη λα απνζβέζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο. 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, σο πξνο ηελ απφζβεζε, έρνπκε: 

Χο πάγην ελεξγεηηθφ = 97.000,00€ 

Χθέιηκε δηάξθεηα εμνπιηζκνχ = 5 ρξφληα  

Άξα, 97000/5 = 19.400,00 € 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ δελ ζα 

ζπλππνινγίδνληαη ζηηο ηακεηαθέο εθξνέο, θαζψο έρνπλ ήδε ππνινγηζηεί ζην 

ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο. 

 

Πίλαθαο 40. Καζαξά θέξδε άλεπ ηόθωλ 

ΔΣΟ 

ΠΧΛΖΔΗ 

(1) 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 

ΚΟΣΟ             

(2) 

ΣΟΚΟΗ     

(3) 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ 

ΦΟΡΧΝ           

(1)-(2-3) 

ΦΟΡΟ 

20% 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΔΡΓΖ 

2010 1.465.200,00   251.925,00 € 0,00 € 1.213.275,00 € 

242.655,00 

€ 970.620,00 € 

2011 1.487.430,00   255.060,00 € 

40.000,00 

€ 1.272.370,00 € 

254.474,00 

€ 

1.017.896,00 

€ 

2012 1.500.940,00   259.315,00 € 

33.448,00 

€ 1.275.073,00 € 

255.015,00 

€ 

1.020.058,00 

€ 

2013 1.528.715,00   264.220,00 € 

26.240,00 

€ 1.290.735,00 € 

258.147,00 

€ 

1.032.588,00 

€ 

2014 1.554.975,00   268.125,00 € 

18.312,00 

€ 1.305.162,00 € 

261.035,00 

€ 

1.044.127,00 

€ 

2015 1.635.050,00   277.430,00 € 9.592,00 € 1.367.212,00 € 

273.442,00 

€ 

1.093.770,00 

€ 

 

Πίλαθαο 41. Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

ΔΣΟ ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΔΡΓΖ (1) 

ΑΠΟΒΔΖ 

(2) 

   ΚΣΡ           

(1) + (2) 

ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ 

ΚΣΡ 

2010 970.620,00 € 19.400,00 € 990.020,00 € 990.020,00 € 

2011 1.017.896,00 € 19.400,00 € 

1.037.296,00 

€ 2.027.316,00 € 

2012 1.020.058,00 € 19.400,00 € 

1.039.458,00 

€ 3.066.744,00 € 

2013 1.032.588,00 € 19.400,00 € 

1.051.988,00 

€ 4.118.732,00 € 

2014 1.044.127,00 € 19.400,00 € 

1.063.527,00 

€ 5.182.259,00 € 

2015 1.093.770,00 € 19.400,00 € 

1.113.170,00 

€ 6.295.429,00 € 
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Με βάζε ινηπφλ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε φηη ινγηζηηθά ε πεξίνδνο 

επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ 1
νπ

 έηνπο ιεηηνπξγίαο 

ηεο λέαο εηαηξείαο. Χζηφζν, ζηε πξαγκαηηθφηεηα θάηη ηέηνην είλαη αξθεηά δχζθνιν 

λα ζπκβεί, ιφγσ ηνπ ρξνληθνχ «θελνχ» πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ πσιήζεσλ θαη 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ιφγσ ησλ δηαθαλνληζκψλ πιεξσκήο 

κέζσ επηηαγψλ, γξακκαηίσλ θ.η.ι. 

Φπζηθά πέξα απφ ηα παξαπάλσ ε επέλδπζε θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή 

θαζψο ε αζξνηζηηθή ΚΣΡ ην 2010 αλέξρεηαη ζηα 990.020€ γεγνλφο πνπ θαιχπηεη ην 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο πνπ αλέξρεηαη ζηα 812744,16€. 

 

10.6 : ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

 

Ζ Καζαξά Παξνχζα Αμία νξίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ εηήζησλ εηζνδεκάησλ 

κείνλ ηε παξνχζα αμία ησλ εηήζησλ εμφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επελδχζεσλ. ηελ πξάμε θη εθφζνλ έρεη θαηαζηξσζεί ν πίλαθαο ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, ε ΚΠΑ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ησλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ (θαζαξψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ κεηά θφξσλ) κείνλ ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ, φπσο, δίλεηαη απφ 

ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

 
 

Χζηφζν επεηδή ζηε πεξίπησζε ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο έρνπκε άληζεο 

κειινληηθέο εηήζηεο ηακεηαθέο ξνέο ν ηχπνο γίλεηαη : 

 

ΚΠΑ = [ΚΣΡη (ΠΑi,λ) – Κν 

 

Ο ΠΑ είλαη ν ζπληειεζηήο παξνχζαο αμίαο θαη πξνθχπηεη απφ ηνπο εηδηθνχο 

πίλαθεο. 

Όηαλ ε ΚΠΑ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην κεδέλ, ηφηε ε πξφηαζε ηεο 

επέλδπζεο πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή. 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν αλακελφκελνο ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο ηζνχηαη κε 

12%. 

 



 101 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 
Πίλαθαο 42. Παξνύζα αμία 

ΔΣΟ 
ΚΣΡ              

(1) 

ΠΑ 12%   

(2) 

ΠΑΡΟΤΑ   

ΑΞΗΑ                

(1) x (2) 

2010 990.020,00 € 0,8929 883.988,00 € 

2011 

1.037.296,00 

€ 0,7972 826.932,00 € 

2012 

1.039.458,00 

€ 0,7118 739.886,00 € 

2013 

1.051.988,00 

€ 0,6355 668.538,00 € 

2014 

1.063.527,00 

€ 0,5674 603.551,00 € 

2015 

1.113.170,00 

€ 0,5066 563.931,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 4.286.826,00 € 
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