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1.2 Βαςικό Ιδϋα και Ιςτορικό Προγρϊμματοσ 
 

 Θ μελζτθ αυτι πραγματοποιείται χάρθ ςτθν ιδζα του δθμιουργοφ τθσ για ανζγερςθ 

ενόσ πολυκαταςτιματοσ ροφχων shop in shop  κατθγορίασ stock & outlet. Θ επζνδυςθ κα 

πραγματοποιθκεί ςτο νομό Βοιωτίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Λιβαδειάσ. Θ ιδζα 

προιλκε λόγω τθσ ζλλειψθσ ςτθ περιοχι ενόσ μεγάλου κζντρου ςτο οποίο ο κακζνασ κα 

μπορεί να βρει ότι ζχει ςχζςθ με ζνδυςθ, υπόδθςθ, αξεςουάρ, γυαλιά, εξοπλιςμό ski& 

snowboard και πολλά άλλα. Το εγχείρθμα κα είναι κάτι καινοφριο ςτθ περιοχι, ζτςι αν το 

ςυνδυάςουμε με τθν ποικιλία των brands που κα φζρει, τισ χαμθλζσ τιμζσ λόγο stock 

προϊόντων και τθν οικονομικι κρίςθ που πλιττει τθ χϊρα και αναγκάηει τον κακζνα μασ να 

ψάχνει τισ πιο οικονομικζσ λφςεισ με τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ ποιότθτασ, 

τότε μποροφμε να ποφμε ότι κινοφμαςτε ςε μια ςωςτι κατεφκυνςθ που αρμόηει ςε αυτά 

που ηθτάει ο καταναλωτισ για τθν εποχι. 

 Θ επιχείρθςθ ςτα χαρτιά κα ονομαςτεί ςυμβολικά ‘Νζα πνοι’ και κα ανικει ςτθ 

κατθγορία τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρίασ (Ε.Ε.). Αυτό ςθμαίνει ότι κα υπάρχει ζνασ βαςικόσ 

ιδιοκτιτθσ, ζνασ ςυνεργάτθσ με ςαφϊσ χαμθλότερο ποςοςτό επί του κζρδουσ και από εκεί 

και πζρα ίςωσ κάποιοι ετερόρρυκμοι εταίροι με πολφ χαμθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν 

επζνδυςθ. Ο βαςικόσ χρθματοδότθσ, λοιπόν κα είναι ο Κφριοσ Σταμζλοσ Μουλόπουλοσ 

απόφοιτοσ του οικονομικοφ τμιματοσ με master ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων του 

Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά και ςυνεργάτθσ ο δθμιουργόσ τθσ μελζτθσ Κφριοσ άμμοσ Γεϊργιοσ 

απόφοιτοσ του τμιματοσ των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων με master ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων 

επίςθσ ςτο πανεπιςτιμιο Ρειραιά. Θ καταγωγι και των δυο είναι από τθν περιοχι πράγμα 

που κα βοθκιςει πολφ ςτθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 

 Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα κοινοτικι νομοκεςία (Απόφαςθ 96/280/ΕΚ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κανονιςμόσ 70/2001)  θ επιχείρθςθ που μελετάται κα ανικει ςτθ 

κατθγορία ‘μικρι επιχείρθςθ’ κακϊσ κα φζρει λιγότερουσ από πενιντα εργαηομζνουσ και ο 

ιςολογιςμόσ τθσ υπολογίηεται χαμθλότεροσ των 5.000.000 ευρϊ. Κα επιχειρθκεί από τθ 

πρϊτθ ςτιγμι να μπει ςτον επενδυτικό νομό με ςκοπό να επιτευχκοφν ευνοϊκά δάνεια, 

φοροελαφρφνςεισ και θ ανάλογθ επιδότθςθ που αντιςτοιχεί ςτο ζργο. Σφμφωνα με τον νζο 

επενδυτικό νόμο τα κριτιρια για το ποςοςτό τθσ επιδότθςθσ που κα δοκεί είναι: α) το κατά 

πόςο το κατά κεφαλιν Α.Ε.Ρ. του νομοφ είναι μεγαλφτερο ι μικρότερο από τον μζςο όρο 

τθσ χϊρασ, β) το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ (όπωσ προανζφερα κα ςυγκαταλζγεται ςτισ 

μικρζσ), και γ) το αν ανικει ςτθ κατθγορία των μειονεκτοφντων νομϊν. Το υπουργείο 

κατατάςςει τθν επζνδυςθ μασ ςτθ ηϊνθ ‘Α’ με ποςοςτό επιδότθςθσ 25%. Ζτςι κα 

ςυντονιςτοφν οι προςπάκειεσ για τθν κατοχφρωςθ αυτοφ το ποςοςτοφ το ςυντομότερο 

δυνατό ζτςι ϊςτε να μπορεί να προχωριςει το ζργο. 

 

 

 



Κεθάλαιο 1                                                                                          Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 

 

10 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ 

 

1.3 Ανϊλυςη τησ αγορϊσ & θϋματα μϊρκετινγκ 
 

 Θ αγορά που κα απευκφνεται το πολυκατάςτθμα κα είναι όλο το καταναλωτικό 

κοινό του νομοφ Βοιωτίασ με ςτόχο τθν ευρφτερθ περιοχι του άξονα Κιβασ – Λιβαδειάσ 

που αποδεικνφεται ςτατιςτικά ότι ςυγκεντρϊνει γφρω του το μεγαλφτερο ποςοςτό 

πλθκυςμοφ του νομοφ με το καλφτερο δυνατό βιοτικό επίπεδο. Το προϊόν κα πωλείται 

αποκλειςτικά από το πολυκατάςτθμα και οι τιμζσ κα είναι ιδιαίτερα χαμθλζσ λόγω τθσ 

ιδιαιτερότθτασ να πουλάει είδθ ςτοκ. Επίςθσ κα γίνονται περεταίρω οικονομικζσ 

διευκολφνςεισ ςτουσ πελάτεσ ανάλογα με τισ περιόδουσ που μελετικθκε ότι ζχουν ανάγκθ. 

Κα υπάρξει επικετικι ςτρατθγικι ςτθ διαφιμιςθ ιδιαίτερα ςτθν αρχι κακϊσ ςτόχοσ είναι 

λίγεσ μζρεσ πριν λειτουργιςει το πολυκατάςτθμα όλθ θ περιοχι να το ςυηθτάει και να κζλει 

να το επιςκεφκεί. 

 Αναλυτικά τα προϊόντα που κα εμπεριζχει το πολυκατάςτθμα κα είναι ρουχιςμόσ 

ανδρικισ, γυναικείασ & παιδικισ ζνδυςθσ, διάφορουσ τφπουσ, υποδθμάτων,  γυαλιά θλίου, 

καλλυντικά και διάφορα άλλα αξεςουάρ και είδθ χειμερινοφ εξοπλιςμοφ για ski & 

snowboard. Πλα αυτά πάντα ςε μεγάλθ ποικιλία με ςυμμετοχι των περιηιτθτων brands τθσ 

αγοράσ. Ο τομζασ του ski & snowboard είναι κάτι που κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ λόγω τθσ 

προςζλκυςθσ πολλϊν φίλων του χειμερινοφ ακλθτιςμοφ από όλθ τθ κεντρικι Ελλάδα ςτο 

χιονοδρομικό κζντρο Ραρναςςοφ. 

 Βαςικοί ανταγωνιςτζσ μποροφμε να ποφμε ότι είναι το ςφνολο τθσ αγοράσ 

Λιβαδειάσ & Κιβασ κακϊσ δεν υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο πολυκατάςτθμα ςτθ περιοχι 

που κα μπορεί να μασ ανταγωνιςτεί με ανάλογο κεφάλαιο και προϊόν. Ο ανταγωνιςμόσ 

ίςωσ να είςαι αςφμμετροσ ςε βάροσ του ςυνόλου των μικρϊν καταςτθμάτων γι αυτό το 

λόγο οι κινιςεισ ςτο μάρκετινγκ κα πρζπει να είναι προςεγμζνεσ για να αποφευχκεί θ 

περίπτωςθ ξεςθκωμοφ των αγορϊν εναντίον του πολυκαταςτιματοσ με πικανι πλιξθ τθσ 

εικόνασ του. 

 Οι κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθ χϊρα είναι οι χειρότερεσ από τθ 

μεταπολεμικι περίοδο και ζπειτα. Θ παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ ςε ςυνδυαςμό με 

τισ αλόγιςτεσ ςπατάλεσ των κυβερνιςεων τα τελευταία 30 χρόνια ζχουν οδθγιςει τθν 

Ελλάδα να βρίςκεται ςτο μάτι του κυκλϊνα τθσ οικονομικισ κρίςθσ πλιττοντασ βάναυςα 

τθν μεςαία τάξθ, τουσ μικροεπιχειρθματίεσ, τισ τράπεηεσ και αφινοντασ τθν οικονομία ςε 

βακιά φφεςθ. Θ ανεργία βρίςκεται ςε δυςκεϊρθτα επίπεδα και λζγεται ότι τα ζτθ 2011 & 

2012 είναι πολφ κρίςιμα για το μζλλον τθσ χϊρασ. Οι πολιτικζσ ςυνκικεσ κρίνονται 

αςτακισ, θ κυβζρνθςθ αμφιςβθτείται από το λαό, από τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ, ακόμα και 

από τουσ βουλευτζσ του κόμματοσ που τθν απαρτίηει. Θ κατάςταςθ είναι ρευςτι και 

πικανολογείται προκιρυξθ εκλογϊν τζλθ του 2011 με αρχζσ του 2012. Τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ ςτον τομζα των ροφχων που μασ αφορά δεν υπάρχουν εκτόσ από τθν κατθγορία 

τθσ ακλθτικισ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ. 

 Θ ηιτθςθ των ενδυμάτων ςτθν αγορά όπωσ αποδεικνφεται ςε ςτοιχεία εντόσ τθσ 

μελζτθσ ακολοφκθςε ανοδικι πορεία μζχρι το 2005, ζπειτα υπιρξε μια περίοδοσ 

ςτακερότθτασ για λίγα χρόνια και ραγδαία πτϊςθ τα τελευταία τρία ζτθ. Σίγουρα είναι ζνασ 
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από τουσ κλάδουσ που θ κρίςθ ζπλθξε περιςςότερο ςτθ χϊρα μασ κακϊσ οι τιμζσ 

ακολουκοφςαν ανοδικι πορεία ανάλογθ του πλθκωριςμοφ ενϊ θ πλατιά μάηα 

καταρρακωνόταν λόγω τθσ κρίςθσ και τθσ ανεργίασ. Στοιχεία όχι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά, 

μεν, για τθν άμεςθ αρχι των διαδικαςιϊν για τθν ανζγερςθ του πολυκαταςτιματοσ, όμωσ 

από τθν άλλθ πλευρά δε πρζπει να αγνοείτε, δε, ότι το κόςτοσ για το ‘χτίςιμο’ τθσ 

επιχείρθςθσ είναι ιδιαίτερα χαμθλό αυτι τθ περίοδο. Σε ζρευνα που ζγινε μζςω 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν Λταλία που φθμίηεται για τθν αγορά ζνδυςθσ δείχνει ότι και 

εκεί υπάρχει μείωςθ των πωλιςεων τα τελευταία χρόνια που φτάνει το 3,2%. 

 Στθν ανάλυςθ Porter που πραγματοποιικθκε κρίκθκε πωσ θ είςοδοσ νζων 

ανταγωνιςτϊν δεν είναι πικανι, ότι λόγω τθσ μεγάλθσ αγοράσ ςτο τομζα των ροφχων θ 

διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν είναι χαμθλι όπωσ και των καταναλωτϊν 

αφοφ το πολυκατάςτθμα κα πουλάει τα πιο γερά brands ςτισ χαμθλότερεσ τιμζσ. Τζλοσ το 

κοινό που μασ αφορά μόνο ςε πολφ δφςκολεσ περιόδουσ (π.χ πτϊχευςθ) εκτιμάται ότι κα 

υποκαταςτιςει τθν επιλογι των ροφχων του με φκθνά ροφχα από το ‘πανζρι’. 

 Ρρϊτοσ και εμφανισ ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι να καλφψει τισ καταναλωτικζσ 

ανάγκεσ του νομοφ ςτον τομζα που κα δραςτθριοποιείται αφινοντασ τον πελάτθ πλιρωσ 

ικανοποιθμζνο. Απϊτεροσ ςκοπόσ, το γερό μπάςιμο ςτθν ςτοχευόμενθ αγορά ζτςι ϊςτε να 

χτυπιςει το μεγαλφτερο μερίδιο και να το διατθριςει αφινοντασ τισ καλφτερεσ 

εντυπϊςεισ. Οι πρϊτεσ επιςκζψεισ των πελατϊν κα πρζπει να είναι ςαν εξετάςεισ για τθ 

διοίκθςθ.  

 Στθν μελζτθ γίνεται επίςθσ και ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των κατοίκων τθσ 

περιοχισ ςε μορφωτικό, οικονομικό επίπεδο και ςε επίπεδο επαγγζλματοσ για να υπάρξει 

μια ςφαιρικι άποψθ για το προφίλ του πελάτθ που κα αντιμετωπιςτεί και τισ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ κακθμερινότθτασ του. Επίςθσ γίνεται θ ανάλυςθ εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ που ςυνοψίηει τα βαςικότερα δυνατά και αδφνατα ςτοιχεία τθσ 

επζνδυςθσ, όπωσ και τισ  ευκαιρίεσ και απειλζσ που παρουςιάηονται ι κα εμφανιςτοφν ςτο 

άμεςο μζλλον. 

 Τζλοσ, αναλφονται οι δείκτεσ κερδοφορίασ τα τελευταία χρόνια για αλυςίδεσ 

καταςτθμάτων με ροφχα και εταιρίεσ του επιπζδου που κα ςυνεργαςτεί το 

πολυκατάςτθμα, για να φανεί θ πορεία τουσ ςτθν αγορά. Το κεφάλαιο κλείνει με τον 

υπολογιςμό κόςτουσ του μάρκετινγκ και των εςόδων από τισ πωλιςεισ  

 

1.4 Πρώτεσ ύλεσ και διϊφορα εφόδια 
 

Ο τομζασ εναςχόλθςθσ των δραςτθριοτιτων του πολυκαταςτιματοσ είναι το 

εμπόριο ςτθν αγορά τθσ λιανικισ, δεν κα γίνει καμιά επεξεργαςία πρϊτθσ φλθσ και δεν κα 

υπάρχει κάποια ςυγκεκριμζνθ παραγωγικι διαδικαςία. Το πλάνο λειτουργίασ για το 

πολυκατάςτθμα είναι θ ςυνεργαςία με προμθκευτζσ, θ αγορά του εμπορεφματοσ από το 

πολυκατάςτθμα, θ ζκκεςθ του ςτο χϊρο και θ πϊλθςθ του ςτουσ πελάτεσ. Αυτόσ ο κφκλοσ 

κα πραγματοποιείται ςυνεχϊσ και κα επιφζρει το κζρδοσ ςτθν επιχείρθςθ. 
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Θ επιλογι των όποιων εφοδίων χρειαςτοφν κα βαςιςτοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ οι 

οποίεσ αναφζρονται με ςειρά προτεραιότθτασ: 

 

(i) Ροιότθτα 

(ii) Κόςτοσ  

(iii) Εντοπιότθτα 

  

 Θ πολιτικι που κα ακολουκιςει το πολυκατάςτθμα ςτο τομζα των προμθκειϊν 

είναι για κάκε καταςκευι ι αγορά να εξετάηεται πρϊτα θ ποιότθτα, ζπειτα το κόςτοσ να 

κρίνεται ότι αντιπροςωπεφει τθν ποιότθτα που προςφζρεται και τζλοσ θ εντοπιότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ από τθν οποία κα αγοραςτεί το προϊόν. Κα προτιμθκοφν επαγγελματίεσ τθσ 

περιοχισ επειδι πιςτεφεται ότι μζςω τθσ καλισ ςχζςθσ που κα δθμιουργθκεί από τθν 

γνωριμία ανκρϊπων τθσ τοπικισ αγοράσ κα επωφελθκεί θ επιχείρθςθ. 

  

 Επίςθσ ςτο κεφάλαιο αυτό εκτιμοφνται τα οποιαδιποτε αναλϊςιμα που κα πρζπει 

να αγοραςκοφν ι να χρθςιμοποιθκοφν για να λειτουργιςει θ επιχείρθςθ, αυτά  χωρίηονται 

ςε τρείσ κατθγορίεσ, είναι τα ανταλλακτικά εργαλείων, οι υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ και τα 

υλικά κακαριότθτασ του κτιρίου. Τζλοσ, αναφζρεται χαρακτθριςτικά το πρόγραμμα 

προμικειασ εμπορεφματοσ το οποίο κα ςχεδιαςτεί για τα πρϊτα δυο χρόνια ζτςι ϊςτε να 

γίνει ακριβισ προςζγγιςθ, μζςα ςε αυτι τθ περίοδο, των ποςοτιτων που χρειάηονται να 

αγοράηονται ανά περιόδουσ με ςκοπό να δθμιουργθκεί μετά ζνα νζο, μόνιμο και πιο 

ακριβζσ πλάνο. Κα λθφκεί, επίςθσ, υπόψθ ζνα δεφτερο πλάνο προμικειασ για τθ 

περίπτωςθ που υπάρξει κάποιο πρόβλθμα με τουσ αρχικοφσ προμθκευτζσ μασ. 

 

1.5 Σεχνολογύα και μηχανολογύα 
 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και θ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται είναι πάντα ζνα 

ςθμαντικό μζροσ μιασ επιχείρθςθσ αλλά λόγω τθσ φφςθσ τθσ δουλειάσ του 

πολυκαταςτιματοσ που ςχεδιάηουμε θ ολοκλιρωςθ και λειτουργία αυτοφ του 

εγχειριματοσ δεν ζχει ωσ βαςικό πυλϊνα αυτό το κομμάτι. Μπορεί όμωσ  να προςδιοριςτεί 

θ τεχνολογία ωσ βαςικό κριτιριο τθσ αγοράσ του βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ (εταιρικά 

αυτοκίνθτα, Κλαρκ, ςυςκευζσ ενδοςυνεννόθςθσ, αντικλεπτικά ςυςτιματα κ.α.) και του 

εξοπλιςμοφ εξυπθρετιςεωσ ( ςυςκευζσ αςφάλειασ, μθχανιματα κακαριςμοφ). 

 

Τα κριτιρια επιλογισ που κα τεκοφν για τθν αγορά του κατάλλθλου μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τθν ενςωμάτωςθ τθσ τελευταίασ τεχνολογίασ ςε αυτόν 

αναλφονται ςτισ επόμενεσ γραμμζσ. Αρχικό κριτιριο είναι θ ςχζςθ κόςτουσ - προςτικζμενθσ 

αξίασ του προϊόντοσ θ οποία υπάρχει ωσ λογικι ςτθ μελζτθ ςε όλα τα ςτάδια αγορϊν για τθ 

δθμιουργία του. Επίςθσ θ παροχι εγγυιςεων καλισ λειτουργίασ από τον προμθκευτι είναι 

το δεφτερο πιο ςθμαντικό βιμα για τθν αγορά, αφοφ ςίγουρα κα ερευνθκεί αν ο 

προμθκευτισ είναι αξιόπιςτοσ, αν ζχει καλό όνομα ςτθν αγορά ςε ςυνδυαςμό όμωσ με τθν 

εξαςφάλιςθ παροχισ υπθρεςιϊν που κα προςφζρει προσ δικιά μασ διευκόλυνςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. Θ εντοπιότθτα του προμθκευτι όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί κα παίξει 

ςθμαντικό ρόλο και ςε αυτό το κομμάτι τθσ μελζτθσ και τζλοσ θ αξιολόγθςθ του όγκου 
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εργαςίασ που μπορεί να βγάλει το μθχάνθμα ανάλογα τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ κα είναι 

το τελευταίο κριτιριο που κα μασ οδθγιςει ςτθν επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ. 

 

Οι τομείσ που κα δοκεί ιδιαίτερθ βάςθ ςτθ τεχνολογία είναι (α) το αντικλεπτικό 

ςφςτθμα που κα εφαρμοςτεί ςτα ροφχα για τθν πρόλθψθ αποφυγισ μικροκλοπϊν, (β) θ 

δθμιουργία μιασ επιχείρθςθσ που κα λειτουργεί φιλικά προσ το περιβάλλον και κα 

προτρζπει τουσ πελάτεσ τθσ να κάνουν το ίδιο, (γ) θ αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

τελευταίασ τεχνολογίασ για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και (δ) θ εκμετάλλευςθ τθσ 

τεχνολογίασ για τθν αγορά μζςων μεταφοράσ του εμπορεφματοσ. Θ τεχνολογία & 

τεχνογνωςία κα αποκτθκεί μζςω ολικισ εξαγοράσ με τον μθχανολογικό εξοπλιςμό αφοφ οι 

υπόλοιποι τρόποι αγοράσ κρίκθκαν ανεπαρκείσ. 

 

Επίςθσ ςτο κεφάλαιο αυτό αναφζρονται λεπτομερϊσ οι προδιαγραφζσ για τισ 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με το νόμο του υπουργείου περιβάλλοντοσ όπωσ και τα 

χωρομετρικά ςχζδια τθσ μονάδοσ. Συγκεκριμζνα το ςχζδιο που κα αναλυκεί ςτον πολιτικό 

μθχανικό για να δθμιουργιςει το ζργο είναι θ ανακαταςκευι του κεντρικοφ κτιρίου που κα 

περιλαμβάνει αρκετοφσ εςωτερικοφσ χϊρουσ αποκικευςθσ, θ καταςκευι ενόσ μικρότερου 

κτιρίου γενικισ αποκικευςθσ, υπόςτεγα για τθν αςφάλεια και τθ προςταςία των 

μθχανθμάτων και χάραξθ ενόσ ςφγχρονου χϊρου πάρκινγκ. 

 

1.6 Οργϊνωςη μονϊδασ και γενικϊ ϋξοδα 
 

 Οι οργανωςιακζσ μονάδεσ αντιπροςωπεφονται: Αρχικά από το διευκυντικό 

προςωπικό, δθλαδι τουσ πολφ ςτενοφσ ςυνεργάτεσ του διευκφνων ςυμβοφλου, το 

διοικθτικό προςωπικό που απαρτίηεται από υπάλλθλουσ που λαμβάνουν τισ εντολζσ από τθ 

διεφκυνςθ και ςυντονίηουν τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, και τουσ υπαλλιλουσ εργαςίασ 

οι οποίοι λαμβάνουν τισ εντολζσ και εργάηονται για να ‘παράγει’ θ επιχείρθςθ. Αυτό το 

ςχιμα οργάνωςθσ, ςε αυτά τα επίπεδα κα ζχει και το πολυκατάςτθμα όπωσ αναλφεται 

εκτενζςτερα και ςτθ μελζτθ. 

 

 Τα βαςικά τμιματα που κα χωρίηεται θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ τα οποία 

απαρτίηουν και το οργανόγραμμα είναι τα εξισ: (α) Θ διεφκυνςθ επιχείρθςθσ θ οποία κα 

είναι υπεφκυνθ για τθν χάραξθ και τιρθςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ, τθσ επίτευξθσ των ςτόχων, 

του ελζγχου παραγωγικότθτασ του εργοςταςίου και κα ζχει γενικά το ρόλο του να 

αποφαςίηει & να επιβλζπει. (β) Θ διοίκθςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ θ οποία κα είναι 

υπεφκυνθ ςε ότι αφορά τουσ υπαλλιλουσ τθσ επιχείρθςθσ, κα ζχει αρμοδιότθτεσ όπωσ θ 

εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ του προςωπικοφ, θ οργάνωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, θ 

επίλυςθ προβλθμάτων ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και θ επιλογι νζου προςωπικοφ. (γ) Το 

τμιμα μάρκετινγκ και πωλιςεων που κα αςχολθκεί με τθ προϊκθςθ και διανομι του 

προϊόντοσ. Κα είναι υπεφκυνο για τθν ανάπτυξθ δθμόςιων ςχζςεων, για τθν διαφιμιςθ του 

προϊόντοσ με κάκε μζςο που κρίνει ότι μπορεί να είναι χριςιμο, τθ διοργάνωςθ 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, τθ τμθματοποίθςθ των πελατϊν ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά 

τουσ για τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ διαφιμιςθσ μζςω των κζλω τουσ και γενικά 

τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ επιχείρθςθσ με τθν τοπικι κοινωνία. (δ) Το τμιμα 
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ανάπτυξθσ καινοτομίασ και περιβάλλοντοσ το οποίο είναι κάτι πρωτοποριακό για κάκε 

επιχείρθςθ κακϊσ κα δϊςει βάςθ ςτθν ζρευνα για νζεσ τεχνολογίεσ, ςτθ καινοτομία, και ςε 

τρόπουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επιχείρθςθσ προσ όφελοσ του περιβάλλοντοσ. Κα είναι 

υπεφκυνο για τθν αναηιτθςθ νζων τάςεων τθσ μόδασ, τθν οργάνωςθ των ‘πράςινων’ 

καινοτομιϊν τθσ επιχείρθςθσ και τθ χάραξθ μιασ πολιτικισ φιλικισ προσ το περιβάλλον θ 

οποία κα βρίςκεται ςτθ ‘βιτρίνα’ του πολυκαταςτιματοσ. (ε) Το τμιμα μεταφορϊν 

προμθκειϊν και αποκικευςθσ το οποίο κα αςχολείται με ότι ζχει ςχζςθ με το εμπόρευμα, 

τισ παραγγελίεσ, τθν αποκικευςθ του, τθν μεταφορά του, τισ επαφζσ με τουσ προμθκευτζσ 

μασ και τθν ςυνεχι αναηιτθςθ νζων καλφτερων προςφορϊν.(ςτ) και το τμιμα 

‘Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και λογιςτιριο’ το οποίο κα αςχολείται με τουσ οικονομικοφσ 

ελζγχουσ και τα λογιςτικά τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 Επίςθσ ςτθν ενότθτα αυτι γίνεται διαχωριςμόσ ςτα κζντρα κόςτουσ ςε τρία 

επίπεδα, διοίκθςθσ/ προςωπικοφ, μάρκετινγκ – πωλιςεων, προμθκειϊν και μθχανθμάτων. 

Τζλοσ γίνεται αναφορά ςτα γενικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ ςτα οποία θ προςφορά δε μπορεί 

να ανιχνευκεί απευκείασ ι είναι ςχετικά μικρά και δε γίνεται να εξεταςτοφν ξεχωριςτά. 

 

1.7 Ανθρώπινοι πόροι 
 

 Ζνα από τα πιο ςθμαντικά κομμάτια λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ είναι θ 

ςτελζχωςθ τθσ με το καλφτερο δυνατό προςωπικό με πρϊτο ςκοπό ο εργαηόμενοσ να 

ταιριάηει ςτθ φιλοςοφία τθσ και μζςω τθσ καλισ ςυνεργαςίασ να δίνει το μζγιςτο των 

δυνατοτιτων του. Ο κακοριςμόσ αναγκϊν του πολυκαταςτιματοσ μασ οδιγθςε να 

χωρίςουμε ςε δυο μεγάλεσ κατθγορίεσ τισ κζςεισ εργαςίασ που επικυμοφμε, (i) το 

διοικθτικό και εποπτικό προςωπικό, και (ii) τθ κατθγορία ‘υπάλλθλοι, πωλθτζσ και εργάτεσ’. 

 

 Το διοικθτικό και εποπτικό προςωπικό κα ςχθματίηει το κομμάτι τθσ οργάνωςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ και κα χωρίηεται ςε δυο βακμίδεσ, τα ςτελζχθ που κα βρίςκονται τθν 

υψθλότερθ βακμίδα, οι υπεφκυνοι των τμθμάτων και ο διευκφνων ςφμβουλοσ, και οι 

λοιποί διοικθτικοί υπάλλθλοι που κα εποπτεφουν και κα οργανϊνουν τθ λειτουργία τθσ 

επιχείρθςθσ. Θ κατθγορία ‘Υπάλλθλοι, πωλθτζσ, εργάτεσ’ κα λειτουργοφν τθν επιχείρθςθ 

και κα ακολουκοφν τισ γραμμζσ που κα χαράςςονται από τθ διοίκθςθ. Το κφριο μζροσ 

αυτισ τθσ κατθγορίασ κα απαρτίηεται από τουσ πωλθτζσ των οποίων ο ρόλοσ κα είναι πολφ 

ςθμαντικόσ αφοφ ςτα μάτια των πελατϊν κα ςχθματίηουν τθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ λόγω 

του γεγονότοσ ότι κα είναι ο μόνοι άνκρωποι που κα ζρχονται ςε επαφι κατά τθν επίςκεψθ 

τουσ ςτο πολυκατάςτθμα. 

 

 Στο κομμάτι αυτό τθσ μελζτθσ γίνεται αναφορά ςτον εργαςιακό νόμο που ιςχφει 

εδϊ και πολλά χρόνια ςτθν Ελλάδα, ςτισ αλλαγζσ που πρόκειται να επιφζρουν ςτισ κλαδικζσ 

ςυμβάςεισ οι τελευταίεσ πολιτικοοικονομικζσ εξελίξεισ και θ ςτάςθ που κα κρατιςει 

ανάμεςα ςε αυτζσ και του υπαλλθλικοφ προςωπικοφ θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

 Επίςθσ γίνεται εκτενι αναφορά ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ ςε εργατικό δυναμικό 

και περιγράφονται λεπτομερϊσ ο τομζασ απαςχόλθςθσ τθσ κάκε κζςθσ. Ενδεικτικά 
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αναφζρουμε ότι ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ κα απαςχολοφνται 7 άνκρωποι, ςτο τμιμα 

μάρκετινγκ και πωλιςεων 5, ςτο τμιμα ανάπτυξθσ καινοτομίασ και περιβάλλοντοσ 4, ςτο 

τμιμα προμθκειϊν 4, ενϊ χρθματοοικονομικό τμιμα 5. Στθν Κατθγορία ‘πωλθτϊν, 

υπαλλιλων και εργατϊν’ κα απαςχολοφνται 27 εργαηόμενοι. 

 

 Τα κριτιρια επιλογισ προςωπικοφ είναι θ μόρφωςθ και τα προςόντα, ο χαρακτιρασ 

του κάκε υποψιφιου και το κατά πόςο ταιριάηει ςτθ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ, και  θ 

εμπειρία του ςτον κλάδο. Οι αμοιβζσ κα είναι ανάλογεσ τθσ προςφοράσ των εργαηόμενων 

και όχι ανάλογεσ του εργαςιακοφ κλίματοσ που επικρατεί αυτι τθ περίοδο. Επίςθσ, κα 

πραγματοποιοφνται τισ πρϊτεσ μζρεσ αλλά και κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ  ενθμερϊςεισ προςωπικοφ για τθ καλφτερθ δυνατι αφομοίωςθ των γραμμϊν 

που κζλει να περάςει θ επιχείρθςθ προσ το κοινό. Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ γίνεται μια γενικι 

εκτίμθςθ του κόςτουσ του  μιςκοφ των υπαλλιλων. 

 

1.8 Σόποσ εγκατϊςταςησ & Περιβϊλλον 
 

 Θ επιλογι τθσ τοποκεςίασ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν επζνδυςθ που αςχολείται θ 

μελζτθ. Πταν καταςκευάηεται μια επιχείρθςθ που κα δραςτθριοποιείται ςτθ λιανικι 

πϊλθςθ οποιουδιποτε εμπορεφματοσ, θ τοποκεςία κα πρζπει να είναι θ καλφτερθ δυνατι 

ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μεγαλφτερθ δυνατι προςζλκυςθ πελατϊν μζςω τθσ καλισ 

γεωγραφικισ κζςθσ του καταςτιματοσ. Από το παρελκόν αναφζρεται από πολφ κόςμο ο 

όροσ, ‘μαγαηί γωνία’, κάπωσ ζτςι είναι θ τοποκεςία που πρζπει να επιλεχκεί. Αν ςκεφτεί 

κάποιοσ ότι θ αγορά ςτόχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι όλοσ ο νομόσ τότε καταλαβαίνει με πόςθ 

λεπτομζρεια κα πρζπει να αναηθτθκεί ο χϊροσ που κα λειτουργιςει το πολυκατάςτθμα. 

 

  Σε αυτό το ςθμείο τθσ μελζτθσ κα εξεταςτοφν όλοι οι παράγοντεσ για τθν επιλογι 

τθσ καλφτερθσ δυνατισ τοποκεςίασ. Ζχουν ςυλλεχτεί ςτοιχεία από τθ ςτατιςτικι υπθρεςία 

για να ελεγχτεί θ διαςπορά του πλθκυςμοφ του νομοφ και να βρεκεί που είναι το κζντρο 

από τισ πόλεισ που κατοικοφν οι περιςςότεροι κάτοικοι. Θ προαναφερκείςα ζρευνα είναι 

και το πρϊτο κριτιριο επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ τοποκεςίασ. Τα υπόλοιπα κριτιρια είναι: 

(α) Θ λειτουργία του επάνω ςε ζνα μεγάλο περιφερειακό δρόμο του νομοφ ο οποίοσ κα 

είναι πζραςμα και ταυτόχρονα κα βρίςκεται ςε ςθμείο που περνοφν επιςκζπτεσ του 

χιονοδρομικοφ κζντρου Ραρναςςοφ, κακϊσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ τουριςτϊν επιςκζπτεται 

τθ περιοχι κατά τθ χειμερινι περίοδο και κατευκφνεται προσ το βουνό από δυο μεγάλουσ 

δρόμουσ  ςφμφωνα με ςτοιχεία του Α.Τ. Λιβαδειάσ. (β) Να βρίςκεται κοντά ςτθ 

πρωτεφουςα του νομοφ τθ Λιβαδειά. 

 

 Ζπειτα από τθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων περιοχϊν γίνεται θ αξιολόγθςθ τουσ 

για το ποια είναι θ πιο λειτουργικι ςφμφωνα με το μοντζλο αξιολόγθςθσ, βάςει του οποίου 

αποδίδεται ζνασ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ ςε όλα τα κριτιρια που ζχουν προαναφερκεί και 

χρθςιμοποιοφνται για να ςτακμίςουν τθ βακμολογία που ςυγκεντρϊνει θ κάκε τοποκεςία. 

  

 Επίςθσ ςτο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά ςτισ ενζργειεσ που κα γίνουν από τθ 

πλευρά του αρμόδιου τμιματοσ τθσ διοίκθςθσ για το περιβάλλον. Οι ενζργειεσ αυτζσ κα 
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κινοφνται ςτουσ παρακάτω άξονεσ: (α) Στθν ανακφκλωςθ γυαλιοφ , χαρτιοφ και πλαςτικοφ, 

(β) ςτθν προϊκθςθ  νζων μορφϊν ενζργειασ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννιτριεσ), (γ) ςτθν 

ανακφκλωςθ παλιϊν ενδυμάτων. Μζςα ςτο πλάνο είναι να προωκθκεί και το κοινωνικό 

προφίλ τθσ επιχείρθςθσ. Μια από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ που κα γίνουν είναι θ  τοποκζτθςθ 

ςτθν είςοδο μεγάλων καλακιϊν ςτα  οποία κα τοποκετοφνται από τουσ πελάτεσ παλιά 

ροφχα που δεν τα χρθςιμοποιοφν πλζον και κα δίνονται μζςω διάφορων κζντρων ςτουσ 

φτωχοφσ. Με τισ παραπάνω ενζργειεσ θ διοίκθςθ του  πολυκαταςτιματοσ ςκοπεφει να 

χτίςει ζνα ςφγχρονο και πιο άμεςο προφίλ δείχνοντασ ςτθ τοπικι κοινωνία ότι ςτόχοσ τθσ 

είναι εκτόσ από το εμπόριο και θ καλλιζργεια μιασ νοοτροπίασ φροντίδασ, για τισ ευπακείσ 

ομάδεσ τθσ κοινωνίασ και το περιβάλλον.  

 

1.9 χεδιαςμόσ εκτϋλεςησ του προγρϊμματοσ και προώπολογιςμόσ 
 

το προγραμματιςμό εκτζλεςθσ του ζργου ςχεδιάηονται οι διαδικαςίεσ που πρζπει 

να ακολουκθκοφν μζχρι να ολοκλθρωκεί. Είναι μια ςθμαντικι λειτουργία κακϊσ 

ςυγκεντρϊνονται και οργανϊνονται όλεσ οι κινιςεισ που πρζπει να γίνουν για να 

προχωριςει το πλάνο άμεςα χωρίσ περεταίρω κακυςτεριςεισ. Συνικωσ τθ περίοδο 

καταςκευισ και ίδρυςθσ τθσ εταιρίασ παρουςιάηονται πολλά εμπόδια που ςταματοφν τισ 

προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ, όμωσ, με ορκό ςχεδιαςμό αυτζσ οι δυςκολίεσ 

προςπερνιόνται. Το πρόγραμμα κα προςδιορίηει τα διάφορα ςτάδια εκτζλεςθσ και τθ 

διάρκεια των δραςτθριοτιτων που απαιτοφνται για κάκε ςτάδιο και ςτθ ςυνζχεια κα τα 

αποτυπϊνει ςε ζνα χρονοδιάγραμμα. 

 

 Θ ομάδα που κα ςυντονίςει τισ ενζργειεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα 

απαρτίηεται από τουσ δυο ομόρρυκμουσ εταίρουσ ςε ςυνδυαςμό με τρία ακόμα άτομα που 

κα αναλάβουν να διεκπεραιϊςουν τα διαδικαςτικά κζματα, κυρίωσ ότι ζχει ςχζςθ με 

δθμόςια ζγγραφα και γραφειοκρατία. Επίςθσ, ςτο επιτελείο που κα ςυςτθκεί οι επιπλζον 

ςφμβουλοι των ςυνεταίρων που κα ςυμμετζχουν κα είναι κάποιοι  εξειδικευμζνοι 

προγραμματιςτζσ μάρκετινγκ για τθν προετοιμαςία των πωλιςεων. Το ςθμαντικότερο 

ςθμείο αυτισ τθσ φάςθσ είναι θ εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν να τθρθκεί με απόλυτθ 

ακρίβεια ςε χρονικό και οικονομικό προγραμματιςμό. 

  

 Οι ενζργειεσ και δραςτθριότθτεσ που κα αναλάβει από το επιτελείο είναι οι εξισ: Θ 

ςφςταςθ του ιδίου από τουσ εταίρουσ με το ςυντονιςμό για τθν εκτζλεςθ του 

προγράμματοσ, θ δθμιουργία τθσ εταιρίασ με τθν οργάνωςθ όλων των απαραίτθτων 

ενεργειϊν που χρειάηονται για τθ ςφςταςθ τθσ, θ λιψθ των απαραίτθτων αδειϊν και θ 

ζνταξθ ςτο πρόγραμμα επιδότθςθσ που ζχει τεκεί ωσ ςτόχοσ (το ποςοςτό τθσ επιδότθςθσ 

κα είναι 25% όπωσ ζχει υπολογιςτεί ςτο δεφτερο κεφάλαιο),  θ ενοικίαςθ του χϊρου 

εγκατάςταςθσ,  ο προγραμματιςμόσ χρθματοδότθςθσ, θ απόκτθςθ του βοθκθτικοφ 

εξοπλιςμοφ για το χϊρο των αποκθκϊν αλλά και για τθν εςωτερικι λειτουργία του 

πολυκαταςτιματοσ, θ ςφςταςθ του τμιματοσ ανκρϊπινων πόρων για τθν επιλογι από 

κοινοφ του απαραίτθτου προςωπικοφ, θ επιλογι πολιτικοφ μθχανικοφ, θ ενθμζρωςθ αυτοφ 

για το ςχζδιο του ζργου και θ επιλογι από κοινοφ τθσ καταςκευαςτικισ εταιρίασ, θ 

επικεϊρθςθ και ο ζλεγχοσ των ζργων, θ ςτελζχωςθ τθσ επιχείρθςθσ, ο ςυντονιςμόσ των 
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ενεργειϊν για το μάρκετινγκ και τισ προμικειεσ όπωσ και για τισ απαραίτθτεσ άδειεσ 

λειτουργίασ του πολυκαταςτιματοσ. 

 

 Πλεσ οι παραπάνω διαδικαςίεσ ςυνοψίηονται και παρουςιάηονται ςε αναλογία με 

τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ζχουν και τoν χρόνο που υπολογίηεται ότι κα διαρκζςουν 

πάνω ςε ζνα διάγραμμα gantt. Επίςθσ, εκτιμάται ο ςυνολικόσ χρόνοσ που κα απαιτθκεί για 

να φτάςει το ζργο ςτο τελικό ςτάδιο και το κόςτοσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. 

 

1.10 Φρηματοοικονομικό ανϊλυςη και αξιολόγηςη τησ επϋνδυςησ 
 

Θ πρϊτθ υποενότθτα αυτοφ του κεφαλαίου είναι θ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ 

τθσ επζνδυςθσ, ςτθν οποία επιχειρικθκε να ομαδοποιθκοφν όλα εκείνα τα ςτοιχεία που 

ζχουν ςχζςθ με τα ζξοδα που υπολογίςτθκαν ςτο κάκε κεφάλαιο τθσ μελζτθσ αλλά και τα 

μελλοντικά ζςοδα, ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να δοφμε μζςω των κακιερωμζνων εργαλείων 

που εφαρμόηονται ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κατά πόςο αυτι θ επζνδυςθ είναι βιϊςιμθ και 

μπορεί να επιςτρζψει πίςω τα λεφτά που κα επενδυκοφν, ςυν το όποιο κζρδοσ. Καταρχιν 

υπολογίςτθκε το πάγιο ενεργθτικό τθσ επζνδυςθσ  και το κεφάλαιο κίνθςθσ για να 

ακροιςτοφν και να ζχουμε μια εικόνα του ςυνολικοφ κόςτουσ επζνδυςθσ το οποίο 

κυμαίνεται ςτα 3.261.100 ευρϊ. Επίςθσ υπολογίςτθκε ο χρόνοσ απόςβεςθσ του 

επενδυτικοφ κεφαλαίου (πάγιο ενεργθτικό), ο οποίοσ είναι ςτα δζκα ζτθ ςτθ περίπτωςθ 

που πωλθκεί θ επιχείρθςθ, ι ςτα 14 ζτθ ςε περίπτωςθ που δεν πωλθκεί, και το κόςτοσ 

λειτουργίασ  για τα τζςςερα πρϊτα χρόνια, όπου κόςτοσ λειτουργίασ είναι όλα τα ζξοδα 

εκτόσ τισ πάγιεσ επενδφςεισ. 

Επιπρόςκετα, γίνεται ανάλυςθ των χρθματοδοτικϊν πθγϊν για το χτίςιμο τθσ 

επιχείρθςθσ. Το ςυνολικό ποςό κα είναι 4.500.000 ευρϊ και κα θ κατανομι 

χρθματοδότθςθσ κα γίνει κατά 35% με κεφάλαια των εταίρων, κατά 25% κρατικισ 

επιχοριγθςθσ και κατά 40% με τραπεηικό δάνειο. Το δάνειο κα είναι του φψουσ των 

1.800.000 ευρϊ και κα αποπλθρωκεί ςτον 6ο χρόνο λειτουργίασ με περίοδο χάριτοσ ενόσ 

ζτουσ. Επίςθσ, γίνεται θ κλαςικι αναπαράςταςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων που κρατάει 

θ οποιαδιποτε εταιρία ξεκινάει τθ λειτουργία τθσ. Αυτζσ είναι: θ κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων χριςθσ θ οποία δείχνει πωσ τα πρϊτα χρόνια υπάρχει χαμθλό κζρδοσ αλλά 

τα αμζςωσ επόμενα αυξάνεται με γεωμετρικι πρόοδο, ο ιςολογιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ και 

οι ταμειακζσ ροζσ. 

Θ δεφτερθ υποενότθτα είναι θ αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ μζςω κάποιων μεκόδων 

που κρίνουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Ρρϊτα χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ 

επανείςπραξθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα το ςυνολικό κόςτοσ 

κα επανειςπραχκεί τον 7ο χρόνο λειτουργίασ τθσ, χρονικι διάρκεια που κρίνεται 

ικανοποιθτικι. Θ δεφτερθ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε είναι του απλοφ ςυντελεςτι  ςτθν 

οποία παρατθρείται διαχρονικά θ ςχζςθ του κζρδουσ με τα κεφάλαια, θ ςχζςθ αυτι ξεκινά 

χαμθλά ςτο 8,6% όμωσ ςτον 6ο χρόνο φτάνει το 16,6%. Θ επόμενθ μζκοδοσ είναι τθσ 

κακαρισ παροφςασ αξίασ με τθν οποία μετατρζψαμε ςε άμεςο ζςοδο τα κζρδθ του 

πολυκαταςτιματοσ ςε ορίηοντα εννεαετοφσ διάρκειασ για να δοφμε εάν θ επζνδυςθ είναι 
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βιϊςιμθ. Το αποτζλεςμα ιταν κετικό ςε ςχζςθ με το κόςτοσ επζνδυςθσ άρα και 

ικανοποιθτικό. Τζλοσ χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ εςωτερικοφ ςυντελεςτι απόδοςθσ που 

δείχνει πωσ αντζχεται από τθν επζνδυςθ ζνα i=11,12%. Το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό 

προβλθμάτιςε κακϊσ είναι ιδιαίτερα χαμθλό ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ. 

Δυο τελευταίεσ αναλφςεισ που μασ βοικθςαν ιταν αυτι του νεκροφ ςθμείου το 

οποίο υπολογίςτθκε για το πρϊτο χρόνο ςτα 2.717.520 ευρϊ με πϊλθςθ 29.500 μονάδων 

(68%) και τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ ςτθν οποία παρουςιάςτθκε ο χαμθλότεροσ δυνατόσ 

μζςοσ όροσ τιμισ ανά προϊόντοσ που είναι ςτα 92 ευρϊ. Τζλοσ αποτυπϊκθκε το γενικό 

ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ για τθ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ ςτθ παροφςα χρονικι 

περίοδο. 
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2.1 Βαςικό ιδϋα του επενδυτικού ςχεδύου 
 

2.1.1  Βαςικό ιδϋα  

 

 

Θ εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ πραγματοποιείται για να 

αναηθτθκεί λεπτομερϊσ θ πικανότθτα επιτυχισ λειτουργίασ ενόσ μεγάλου 

πολυκαταςτιματοσ ζνδυςθσ ςτο νομό Βοιωτίασ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι Λιβαδειάσ - Κιβασ. Αναφζρω πρϊτα το νομό Βοιωτίασ και ζπειτα τθ περιοχι που 

μελετάται να καταςκευαςτεί το ζργο διότι ςκοπόσ του είναι να κατακτθκεί θ εμπιςτοςφνθ 

και θ προτίμθςθ όλων των κατοίκων του νομοφ για τισ αγορζσ ειδϊν ρουχιςμοφ. Ζνασ, 

λοιπόν, από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ για το ζργο είναι ζνα ευρφ πελατολόγιο και μερίδιο 

αγοράσ από κατοίκουσ όλου του νομοφ.  

 

Οι κυριότεροι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν ιδζα του πολυκαταςτιματοσ ροφχων ςτθ 

περιοχι είναι θ πρωτοπορία αυτισ. Με τον όρο πρωτοπορία εννοϊ ότι δεν ζχει επιχειρθκεί 

ςτο παρελκόν να δθμιουργθκεί ζνα πολυκατάςτθμα τζτοιου μεγζκουσ ςτο νομό. Αυτό 

ςυνεπάγεται με το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει βαςικόσ ανταγωνιςτισ ανάλογου οικονομικοφ 

επιπζδου αλλά και ποικιλίασ προϊόντων που ζχει ιδθ επιχειριςει κάτι παρόμοιο με εμάσ. 

Οι βαςικοί ανταγωνιςτζσ κα είναι οι καταςτθματάρχεσ ςτα κζντρα των πόλεων κυρίωσ τθσ 

Λιβαδειάσ και τθσ Κιβασ. Μετά από τθν εναςχόλθςθ μου λόγω τθσ μελζτθσ με τουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ άλλα και τθ γνϊςθ τθσ νοοτροπίασ τουσ λόγω τθσ καταγωγισ μου 

από αυτά τα μζρθ κατζλθξα ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ζλλειψθ ποικιλίασ ειδϊν 

ρουχιςμοφ για τον εξισ λόγο, θ απόςταςθ με τθν πρωτεφουςα τθσ χϊρασ , Ακινα,  είναι 

μικρι, ζτςι αρκετόσ κόςμοσ όταν κζλει να ψωνίςει επιλζγει να πάει ζνα μονοιμερο ταξίδι 

ςτθν Ακινα για να βρει αυτό που κζλει και ςε καλφτερθ τιμι. Θ κατάςταςθ αυτι μασ οδθγεί 

ςτο επόμενο ςτοίχθμα για τθν επιτυχία τθσ επζνδυςθσ το οποίο είναι να πείςουμε τον 

κόςμο ότι ςτο νζο πολυκατάςτθμα μπορεί να βρει ότι και ςτθν Ακινα. 

 

Ρροκειμζνου λοιπόν να ςτεφκεί με επιτυχία θ προςπάκεια αυτι, κρίνεται 

απαραίτθτθ θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκεί ςε ποιο βακμό θ ιδζα του 

επενδυτικοφ ςχεδίου ζχει προοπτικζσ επιβίωςθσ και είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει τθ 

δθμιουργία μιασ κερδοφόρασ επιχείρθςθσ. 

 

2.1.2  Σαυτότητα του επενδυτικού ςχεδύου 

 

Πςον αφορά ςτθ ςφςταςθ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, αυτι πρόκειται να λάβει τθ 

νομικι μορφι και τα χαρακτθριςτικά τθσ Ετερόρρυκμθσ Εταιρείασ (Ε.Ε.). 

 

 Ετερόρρυκμθ εταιρεία Ε.Ε. 
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Αυτό ςθμαίνει ότι ζνασ τουλάχιςτον εταίροσ ευκφνεται με όλθ του τθν περιουςία, 

ςαν ομόρρυκμοσ, ενϊ οι άλλοι (ετερόρρυκμοι) ευκφνονται μόνο μζχρι το ποςό τθσ 

ειςφοράσ τουσ ςτθν Ε.Ε. 

  Θ επωνυμία τθσ διαμορφϊνεται με τα ονόματα μόνο  των ομόρρυκμων  εταίρων ι 

μερικϊν απ’ αυτϊν και με τθν προςκικθ «και Σία» (για τουσ υπόλοιπουσ) κακϊσ και «Ε.Ε.». 

 

Διαχειριςτζσ μπορεί να είναι μόνο οι ομόρρυκμοι εταίροι. 

 

Για τθ ςφςταςι τθσ πραγματοποιείται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό και δθμοςιότθτα με 

καταχϊρθςθ του καταςτατικοφ ςτο ειδικό βιβλίο που τθρείται από το γραμματζα του 

πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ.  

Ο επιχειρθματίασ κα πρζπει να επιλζξει, ανάλογα με το ςτάδιο που βρίςκεται θ 

επιχείρθςθ, τον τρόπο ι τουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επίπτωςθ 

που κα ζχουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ. Δεν μποροφμε να μιλάμε για τθν εξ ολοκλιρου 

χρθματοδότθςθ μιασ επζνδυςθσ από μια πθγι αλλά για χρθματοδοτικό ςχιμα που ζχει ωσ 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν ιδιωτικι ςυμμετοχι και τθν παρουςία ενόσ 

χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ. Πςο πιο ελκυςτικι φροντίςει να κάνει ο επιχειρθματίασ 

τθν επιχείρθςθ, τόςο αυξάνονται και οι πικανότθτεσ χρθματοδότθςισ του.  

Θ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί με ζνα βαςικό επενδυτι 

ο οποίοσ κα ζχει τοποκετιςει  ςχεδόν όλο το μζροσ του κεφαλαίου και κα παίρνει τισ 

αποφάςεισ. Πμωσ επειδι μποροφν να υπάρξουν κάποιεσ ςυνεργαςίεσ κα είναι κετικό να 

ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν και άλλοι ςτθν επιχείρθςθ ωσ ετερόρρυκμοι 

εταίροι. 

 

 

 Ρροχποκζςεισ Μδρυςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του υπουργείου ανάπτυξθσ 

 

 Για τθν ίδρυςθ ετερόρρυκμθσ εταιρείασ πρζπει να ςυμπράξουν δφο τουλάχιςτον 

μζρθ ι κατά τθν ζκφραςθ του νόμου υποχρεοφνται αμοιβαίωσ ςτθν επιδίωξθ κοινοφ 

ςκοποφ (άρκρο 741, Αςτικοφ Κϊδικα). 

 Τα ιδρυτικά μζλθ τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρείασ μπορεί να είναι φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα. Τα φυςικά πρόςωπα πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ 

τθσ θλικίασ τουσ (ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ τροποποιικθκε με 

το άρκρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχι ανθλίκου ςτθν ίδρυςθ προςωπικισ εταιρείασ 

επιτρζπεται μόνο κατόπιν δικαςτικισ άδειασ. 
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 Βαςικά Χαρακτθριςτικά 

1. Διαίρεςθ των εταίρων τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρείασ ςε δφο κατθγορίεσ: τουσ 

ομόρρυκμουσ και τουσ ετερόρρυκμουσ. Θ ευκφνθ των ομόρρυκμων εταίρων 

απζναντι ςτουσ πιςτωτζσ τθσ εταιρείασ είναι αλλθλζγγυα και απεριόριςτθ. Θ 

ευκφνθ των ετερόρρυκμων εταίρων είναι περιοριςμζνθ και δεν μπορεί να υπερβεί 

το ποςό τθσ ειςφοράσ του ςτθν εταιρεία. 

2. Θ ετερόρρυκμθ εταιρεία δεν χρειάηεται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο για τθν 

κατάρτιςι τθσ, αντικζτωσ αρκεί ζνα ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 

Οι νζεσ εταιρίεσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν ςε: 

 

 Μεγάλεσ 

 Μικρζσ 

 Μικρομεςαίεσ 

 

Σφμφωνα με τθν απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε. 217 τθσ 19/4/1994, οι 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ διακρίνονται ςε μικρότερεσ και μεγαλφτερεσ. Το πολυκατάςτθμα 

κα ανικει ςτθ πρϊτθ κατθγορία: 

 

 Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ 

 

Ρροςωπικό μζχρι 50 άτομα, ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν μζχρι 6 δισ. Δραχμζσ, είτε 

ςφνολο Ενεργθτικοφ μζχρι 3 δισ Δραχμζσ. 

Οι παραπάνω κατθγορίεσ διαφοροποιικθκαν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κοινοτικι 

νομοκεςία (απόφαςθ 96/280/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κανονιςμόσ 70/2001), πλζον 

οι επιχειριςεισ που ανικουν ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ χαρακτθρίηονται ωσ 

πολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ και μεγάλεσ και ο χαρακτθριςμόσ αυτόσ βαςίηεται ςτα 

ακόλουκα κριτιρια: 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2.1 Χαρακτθριςμόσ μεγζκουσ των επιχειριςεων ςφμφωνα με τθν Ε.Ε. 

Χαρακτθριςμόσ Προςωπικό Κφκλοσ εργαςιών Ιςολογιςμόσ 

Πολφ Μικρι Από 1 ζωσ 9 άτομα   

Μικρι Από 10 ζωσ 49 άτομα Ζωσ 7 εκ. ευρϊ Ζωσ 5 εκ. ευρϊ 

Μεςαία Από 50 ζωσ 249 

άτομα 

Ζωσ 40 εκ. ευρϊ Ζωσ 27 εκ. ευρϊ 

                      Πθγι   www.ypan.gr 

 Θ επιχείρθςθ μασ ςυμφϊνα με τα τελευταία ςτοιχεία κα ανικει ςτθ κατθγορία 

‘μικρι’.       
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 Επενδυτικά δάνεια 

Οι προχποκζςεισ για να δανειςτεί μια εταιρεία είναι να παράςχει ςτο δανειςτι 

εγγυιςεισ είτε με πάγια, είτε με κεφάλαια τθσ εταιρείασ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που θ 

επιχείρθςθ είναι νζα απαιτοφνται και προςωπικζσ εγγυιςεισ. 

Θ δανειοδότθςθ κα γίνει με επενδυτικά δάνεια. Ρρόκειται για μακροπρόκεςμα 

δάνεια των οποίων θ διάρκεια μπορεί να φτάςει και τα 30 χρόνια. Χορθγοφνται με ςκοπό 

τθν εκτζλεςθ επενδυτικϊν προγραμμάτων τθσ επιχείρθςθσ. Το φψοσ του δανείου 

κυμαίνεται από 40% - 80% τθσ επζνδυςθσ και δε ειδικζσ περιπτϊςεισ φτάνει και το 100% 

του προχπολογιςμοφ. 

 

2.1.3 τόχοι και αποςτολό 

 

Ππωσ κα αναφερκεί εκτενζςτερα ςτα επόμενα κεφάλαια, θ παροφςα μελζτθ 

ςτοχεφει ςτθ λειτουργία ενόσ πολυκαταςτιματοσ με είδθ ρουχιςμοφ. Αρχικοί ςτόχοι τθσ 

επιχείρθςθσ είναι θ προςζλκυςθ όλου του καταναλωτικοφ κοινοφ τθσ  Βοιωτίασ μζςω μιασ  

ςτρατθγικισ βαςιηόμενθ ςτθ διαφιμιςθ ζτςι ϊςτε να μάκει και να επιςκεφκεί όςο το 

δυνατόν περιςςότεροσ κόςμοσ το κατάςτθμα, και να επιτευχκεί ζνα ικανοποιθτικό μερίδιο 

αγοράσ μζςα ςτο πρϊτο χρόνο λειτουργίασ. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θ αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ είναι θ καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, 

όπωσ και θ ικανοποίθςθ τουσ από τθ ποικιλία του εμπορεφματοσ  που διακζτει. Επίςθσ κα 

μποροφςαμε να χωρζςουμε ςτον όρο ‘αποςτολι’ και το ςτοίχθμα μασ που είναι το 

ανκρϊπινο δυναμικό να καταφζρει να δϊςει ςτο πελάτθ, τθν ϊρα που ζχει κάνει τθν αγορά 

του, τθν ικανοποίθςθ για τισ υπθρεςίεσ που του προςφζρκθκαν και τισ αγορζσ που 

πραγματοποίθςε. 

 

 

 

 

       Στόχοι 

Ρροςζλκυςθ όλου του 

καταναλωτικοφ κοινοφ του Ν. 

Βοιωτίασ 

Απόκτθςθ ςθμαντικοφ μεριδίου 

αγοράσ από το πρϊτο χρόνο 

λειτουργίασ 
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 Ο τομζασ που πρζπει να εμβακφνουμε για να επιτφχει το εγχείρθμα είναι θ 

διαφιμιςθ, κυρίωσ ςτθν αρχι λειτουργίασ του καταςτιματοσ διότι ςφμφωνα με ζρευνεσ ςε 

κζματα ψυχολογίασ ο κάκε άνκρωποσ πλθςιάηει πιο εφκολα να γνωρίςει κάτι καινοφριο, 

τθν ϊρα που αυτό ςυηθτάτε από το πολφ κόςμο και υπάρχει ενκουςιαςμόσ. Ο όροσ  

‘περιζργεια’ που είναι ςτθ φφςθ του κάκε ανκρϊπου είναι αυτό που τον οδθγεί ςτθν 

εξερεφνθςθ. 

  

Σε περίπτωςθ που επιτευχκεί ο παραπάνω, πρϊτοσ κατά ςειρά ςτόχοσ το επόμενο 

βιμα είναι το κατάςτθμα, να δθμιουργιςει μια εντυπωςιακι πρϊτθ εικόνα, οι υπθρεςίεσ 

που παρζχει και ο πλουραλιςμόσ ποικιλίασ προϊόντων να επιδειχκοφν και κάκε κομμάτι τθσ 

λειτουργίασ του να είναι ςτα γοφςτα του κόςμου τθσ περιοχισ ζτςι ϊςτε να το αποδεχτεί. 

Με αυτό το τρόπο κα ζχει γίνει θ πρϊτθ γνωριμία με το καταναλωτικό κοινό και κα ζχουν 

μπει οι βάςεισ για τθν επαναλθψιμότθτα των επιςκζψεων και τθν απόκτθςθ μόνιμων 

πελατϊν. 

 

2.1.4 Θετικϋσ επιπτώςεισ του ϋργου ςτο νομό Βοιωτύασ 

 

 Ο νομόσ Βοιωτίασ ςτθρίηεται οικονομικά κυρίωσ από τθ γεωργία, τθ μεταποιθτικι 

βιομθχανία, και τθ λειτουργία μικρϊν μαγαηιϊν εμπορίου-επιςκευϊν. Το νζο 

πολυκατάςτθμα κα προςφζρει ςτθ περιοχι  κάτι καινοφριο και καινοτόμο, μια νζα 

επιπλζον επιλογι για τουσ καταναλωτζσ  που κα τουσ ευνοιςει ςτο τομζα τθσ ζνδυςθσ. 

 

 Οικονομικά το ζργο κα δϊςει ςτθ περιοχι νζεσ κζςεισ εργαςίασ γεγονόσ το οποίο 

είναι μια ςθμαντικι παράμετροσ για τθ κοινωνία αν λάβουμε υπόψθ ότι θ ανεργία ςτο 

νομό είναι ςε υψθλά επίπεδα. Επίςθσ κα κρατιςει ςτθ περιοχι το ‘χριμα’ που ρζει από 

τουσ ιδίουσ τουσ κατοίκουσ τθσ Βοιωτίασ προσ άλλεσ πόλεισ  για τθν αγορά ειδϊν ρουχιςμοφ 

λόγω τθσ μθ επάρκειασ τθσ ηιτθςθσ ςτθν αγορά του νομοφ.  

 

Εκτόσ όλων αυτϊν, κα αναφερκεί  εκτενζςτερα ςτθ μελζτθ και ζνα επιπλζον γκρουπ 

πελατϊν που κα ςτοχεφςει το μάνατημεντ, αυτό του μεγάλου αρικμοφ τουριςτϊν που 

κατευκφνονται κυρίωσ τουσ χειμερινοφσ μινεσ ςτθν Αράχοβα.  

 

 

 

Αποςτολι 

 Εξυπθρζτθςθ πελατϊν 

 Λκανοποίθςθ των πελατϊν από τθ 

ποικιλία του εμπορεφματοσ που κα 

παρζχει το κατάςτθμα 
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ΧΑΡΣΘ ΝΟΜΟΤ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 

 

 
 

 

Μζςω αυτισ τθσ επιχειρθματικισ κίνθςθσ και ανάλογα του βακμοφ επιτυχίασ τθσ 

και αποδοχισ από τον κόςμο κα ανοίξουν επιχειρθματικζσ πόρτεσ ζχοντασ γίνει το πρϊτο 

βιμα από εμάσ ςε νζεσ επενδυτικζσ κινιςεισ που κα βοθκιςουν ιδιαίτερα τθ περιοχι ςτο 

τομζα τθσ εργαςίασ αφοφ δυςτυχϊσ οι νζοι παρόλο που πραγματοποιοφν ανϊτερεσ 

ςπουδζσ ςε πολλά ιδρφματα τθσ χϊρασ αναγκάηονται να μεταναςτεφουν ςτα μεγάλα 

αςτικά κζντρα για να βρουν εργαςία. 

 

2.1.5 Δυναμικότητα τησ μονϊδασ  

 

 Θ δυναμικι του νζου πολυκαταςτιματοσ ροφχων επιδιϊκουμε να είναι μεγάλθ. 

Ππωσ αναφζραμε ο ςτόχοσ είναι ζνασ ολόκλθροσ νομόσ να πειςκεί πωσ το κατάλλθλο μζροσ 

για τα ψϊνια που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ τουσ είναι το νζο πολυκατάςτθμα. Αυτόσ ο 

ςτόχοσ ςίγουρα εμπεριζχει μεγάλο ρίςκο διότι για να μπορζςει να γίνει προςζλκυςθ ενόσ 

τόςου μεγάλου φάςματοσ ανκρϊπων χρειάηεται ζνα πολφ μεγάλο μζροσ του κεφαλαίου να 

διανεμιςκεί για τθ διαφιμιςθ και για τθ καταςκευι ενόσ κτιρίου που κα εντυπωςιάηει, κα 

είναι ςφγχρονο και με υψθλζσ προδιαγραφζσ. Οι ςυντελεςτζσ τθσ μελζτθσ πιςτεφουμε ότι 

το ζργο αυτό με τθ κατάλλθλθ διαχείριςθ και μάρκετινγκ κα αλλάξει τα δεδομζνα για τουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ. 

 

2.1.6 Πολιτικϋσ & Προγρϊμματα που υποςτηρύζουν το ςχϋδιο 

 

 Θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αποτελεί βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ πολιτικισ 

τόςο ςε εκνικό, όςο και ςε ευρφτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πλαίςια αυτισ τθσ πολιτικισ 

εντάςςεται και το κακεςτϊσ των κρατικϊν και κοινοτικϊν ενιςχφςεων για νζεσ επιχειριςεισ, 

το οποίο αποςκοπεί ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν, και κατά κφριο λόγο ςτθν κίνθςθ τθσ 
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αγοράσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ για να μπορζςει κάποτε να βγει 

από το αδιζξοδο που βρίςκεται αυτι τθ περίοδο.  

 

 Δυςτυχϊσ λόγω του μνθμονίου θ κυβζρνθςθ παίρνει αποφάςεισ που δεν 

επθρεάηουν ιδιαίτερα  κετικά τισ νζεσ επιχειρθματικζσ κινιςεισ αλλά προςπακεί να 

βοθκιςει επιχειριςεισ που είναι ζτοιμεσ να κλείςουν απλά να ςυντθρθκοφν δυςτυχϊσ με 

λάκοσ τρόπο, δίνοντάσ τουσ το δικαίωμα να μειϊςουν το κόςτοσ για μιςκοφσ υπαλλιλων με 

τθ πρόφαςθ ότι δε κα γίνουν μαηικζσ απολφςεισ. Με αυτι τθ πολιτικι το μόνο που μπορεί 

να καταφζρει είναι οικονομικά, απλά να κακυςτερεί το κλείςιμο των ‘άρρωςτων 

επιχειριςεων’ και αναπτυξιακά, να βυκίηεται όλο και παραπάνω και να παραςφρονται ςτο 

βυκό όλα τα επαγγζλματα. Επίςθσ κοινωνικά οδθγεί ςτθν απόγνωςθ και τθν απελπιςία.  

 

Μια πιο ςίγουρθ λφςθ κα ιταν θ φοροαπαλλαγι ςτισ άρρωςτεσ επιχειριςεισ, θ 

δθμιουργία φορολογικϊν παραδείςων ςτθν επαρχία που κα δϊςει μια ϊκθςθ ςτθν 

αποκζντρωςθ θ οποία πλζον είναι υπεραπαραίτθτθ για τα μεγάλα αςτικά κζντρα και θ 

μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι επί των κερδϊν των νζων επιχειριςεων για τα πρϊτα 

χρόνια λειτουργίασ  τουσ. 

 

 Με τα τωρινά δεδομζνα, όςον αφορά ςτθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ, οι 

ιδρυτζσ τθσ μονάδασ κα βαςιςτοφν ςτο νζο αναπτυξιακό νόμο που ψθφίςτθκε ςτθ βουλι 

ςτισ 22 Δεκεμβρίου 2010 ϊςτε να επωφελθκοφν των παροχϊν που κα τουσ προςφζρει, 

προςβλζποντασ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αντίςτοιχθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ. Το ςχζδιο του 

νόμου που υπάρχει ςτθ διάκεςθ μασ ζχει τίτλο ‘Για μια δυναμικι, βιϊςιμθ οικονομία με 

αιχμι τθ πράςινθ ανάπτυξθ’ και οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ που κα ακολουκιςει, και κα πρζπει 

να εκμεταλλευτοφμε, αναφζρονται παρακάτω. 

 

 Τα τρία βαςικά κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ μιασ νζασ επζνδυςθσ ωσ 

επιχειρθματικό πρότυπο είναι θ Ανταγωνιςτικότθτα, θ πράςινθ επιχειρθματικότθτα, θ 

ιςόρροπθ ανάπτυξθ. 

  

ΕIKONA 2.1 
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 Το ςχζδιο παρουςίαςθσ αυτισ τθσ μελζτθσ κα ακολουκιςει αυτζσ τισ τρείσ 

ςυντεταγμζνεσ ϊςτε να πείςει τουσ αρμόδιουσ φορείσ τθσ πολιτείασ ότι πλθροφνται τα 

κριτιρια που ηθτοφν. Αδιαμφιςβιτθτα, όμωσ,  οι παραπάνω τομείσ είναι ςθμαντικοί για 

κάκε νζα επιχείρθςθ που κζλει να δραςτθριοποιθκεί ςτο άμεςο οικονομικό περιβάλλον τθσ 

χϊρασ  για να μπορζςει να επιτφχει θ λειτουργία τθσ. 

 

Το ποςοςτό επιχοριγθςθσ που κα δοκεί ςτθν επζνδυςθ ποικίλει ανάλογα: (α)με το 

κατά κεφαλιν ΑΕΡ του κάκε νομοφ ςε ςχζςθ με αυτό τθσ χϊρασ,(β) με περιοχζσ που κζλει 

το κράτοσ να δϊςει ϊκθςθ ςτθν επιχειρθματικότθτα, και (γ) ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2.2  Κριτιρια επιχοριγθςθσ ςφμφωνα με το υπουργείο οικονομίασ 

 

Τπουργείο οικονομίασ ανταγωνιςτικότθτασ και ναυτιλίασ 

Βάςθ το κατά κεφαλιν Α.Ε.Ρ. κάκε νομοφ/ το αντίςτοιχο τθσ χϊρασ –κατάτμθςθ τθσ 

επικράτειασ ςε τρείσ ηϊνεσ 

- Κ.κ. ΑΕ.Ρ. > από εκνικό μ.ο.: ενίςχυςθ κατά 15%, 20%, 25% για Μεγάλεσ, μεςαίεσ 

και μικρζσ-πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

- Κ.κ. Α.Ε.Ρ. > 75% του μ.ο.: ενίςχυςθ κατά 30%, 35% και 40% αντίςτοιχα 

- Κ.κ. Α.Ε.Ρ. < 75% του μ.ο. περιφζρεια ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ, 

νθςιωτικζσ & παραμεκόριεσ περιοχζσ, νθςιά που ανικουν ςε χερςαίουσ νομοφσ: 

ενίςχυςθ κατά 10%, 45%, 50% 

Τιρθςθ του εκάςτοτε χάρτθ περιφερειακϊν ενιςχφςεων 

Κατανομι 20% των ετθςίωσ διακζςιμων πόρων ςτουσ μειονεκτοφντεσ νομοφσ τθσ χϊρασ 

που αδικοφνται από το Χ.Ρ.Ε. 

 

 

Το υπουργείο χωρίηει τα ποςοςτά επιχοριγθςθσ ςε τρεισ ηϊνεσ Α,Β,Γ ςφμφωνα με 

τα παραπάνω κριτιρια και χαρακτθρίηει το κάκε νομό. Ο Νομόσ Βοιωτίασ ανικει ςτθν ηϊνθ 

Α. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα κοινοτικι νομοκεςία (απόφαςθ 96/280/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, κανονιςμόσ 70/2001) το πολυκατάςτθμα που ςχεδιάηουμε κα χαρακτθριςτεί ωσ 

‘μικρι επιχείρθςθ’. Με βάςθ τα παραπάνω το ποςοςτό επιχοριγθςθσ που κα δοκεί αν 

πείςει το ςχζδιο τθσ επιχείρθςθσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ φαίνεται ςτο παρακάτω πίνακα 

2.3. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 2.3 Ποςοςτά επιδοτιςεων ανά κατθγορία 

 

 
 

 Θ βοικεια που κα προςφερκεί από το κράτοσ κα είναι ςε μορφι φοροαπαλλαγϊν, 

με τθ μορφι ενίςχυςθσ με ζκδοςθ μακροπρόκεςμων δανείων και επιδότθςθσ 

απαςχόλθςθσ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2.4  Μορφζσ ενίςχυςθσ ςφμφωνα με το νζο επενδυτικό ςχζδιο 

 

Τπουργείο Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ 

Βαςικζσ μορφζσ ενίςχυςθσ 

Φορολογικζσ απαλλαγζσ (υποβολι προτάςεων όλο το χρόνο, πλιρωςθ των κριτθρίων 

φερεγγυότθτασ & ςυγκζντρωςθ του 50% τθσ βακμολογίασ) 

- Από το ςφνολο των πραγματοποιοφμενων κερδϊν που ίςχυε μεχρι ςιμερα) 

- Διατιρθςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων για τα διανεμόμενα κζρδθ 

Επιχοριγθςθ κεφαλαίου 

Επιχοριγθςθ χρεολυςίου μακροπρόκεςμου δανείου διάρκειασ ζωσ 10 ζτθ 

Επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ζωσ 7 ζτθ 

Επιδότθςθ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ 

 

 Θ κατανομι πόρων, ο χρόνοσ και το ποςοςτό που κα δοκεί είναι ςθμαντικά για τον 

χρθματοοικονομικό ςχεδιαςμό τθσ επζνδυςθσ. Οι παροχζσ του υπουργείου φαίνονται ςτο 

παρακάτω πίνακα. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2.5  Κατανομι πόρων ςε κάκε επιχοριγθςθ 

 

Τπουργείο Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ 

Κατανομι των πόρων 

Ρροκαταβολι:  μζχρι 25% 

Ενδιάμεςθ δόςθ: πρόςκετο μζχρι 25% (50% ακροιςτικά) 

Δόςθ ολοκλιρωςθσ: 40% 

Τελικι δόςθ: 10% τθσ επιχοριγθςθσ 3 χρόνια μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ και 
αφοφ ζχουν τθρθκεί τα προβλεπόμενα 
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 Ο νζοσ αναπτυξιακόσ νόμοσ είναι ζνασ τρόποσ θ πολιτεία να ςπρϊξει τθν ανάπτυξθ 

μετά τθν κακίηθςθ που ζχει υποςτεί λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει τθν Ελλάδα. 

Είναι θ ευκαιρία που δίνεται ςε κάκε αξιόλογθ επζνδυςθ να πείςει το κράτοσ ϊςτε να το 

ζχει ςφμμαχο του ςτθν επζνδυςθ. Θ ζνταξθ του ςχεδίου μασ ςτον νζο αναπτυξιακό νόμο 

είναι ο πρϊτοσ ςθμαντικόσ ςτόχοσ που κα πρζπει να επιτευχτεί.  

 

2.2 Ιδρυτϋσ & Ιςτορικό του Επενδυτικού χεδύου  
 

2.2.1 Ιδρυτϋσ του Επενδυτικού χεδύου  

 

 Λδρυτζσ του υπό μελζτθ καταςτιματοσ κα είναι ωσ βαςικόσ εταίροσ ο 

επιχειρθματίασ Σταμζλοσ Μουλόπουλοσ ο οποίοσ διακζτει μακρόχρονθ εμπειρία ςτο χϊρο 

των επενδφςεων και αςχολείται με επιχειριςεισ που ζχει δθμιουργιςει ο ίδιοσ και ωσ 

ςυνζταιροσ, εκτόσ απ τουσ μικροφσ ετερόρρυκμουσ εταίρουσ, ο ςφμβουλοσ επιχειριςεων 

Γεϊργιοσ άμμοσ και υπεφκυνοσ εκπόνθςθσ αυτισ τθσ μελζτθσ. 

 

 Ριο αναλυτικά, όςον αφορά τα προςόντα που ςυγκεντρϊνει κακζνασ εκ των 

ανωτζρω προςϊπων, τα οποία δικαιολογοφν το ενδιαφζρον και τθν πρόκεςθ τουσ για τθ 

ςφςταςθ τθσ εν λόγω εταιρείασ, ζχουν ωσ εξισ: 

 

 

. Μουλόπουλοσ: Απόφοιτοσ του Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Ρανεπιςτθμίου 

Ρειραιϊσ, με μεταπτυχιακό ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων ςτο οικονομικό πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν και ζμπειροσ επιχειρθματίασ. 

 

Γ. Ι. Ράμμοσ: Απόφοιτοσ του τμιματοσ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων ςτο πανεπιςτιμιο Ρειραιά 

και κάτοχοσ του τίτλου Διοίκθςθσ επιχειριςεων (Mba – Tourism management)  ςτο ίδιο 

ίδρυμα. 

 

2.2.2  Ιςτορικό Εξϋλιξη του Επενδυτικού χεδύου  

 

 Θ ιδζα που μετουςιϊκθκε ςε ενδιαφζρον για τθν ίδρυςθ του υπό εξζταςθ 

καταςτιματοσ υπιρξε το φκινόπωρο του 2009. Θ ςκζψθ ενόσ πολυκαταςτιματοσ για ζνα 

νομό γνωρίηοντασ τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ιςορροπίεσ των ανκρϊπων μιασ και θ 

καταγωγι των ιδρυτϊν είναι από τθ περιοχι (Ορχομενόσ) ωρίμαςε και ζφταςε ςτο ςθμείο 

να μελετάται. Τότε ζγινε και θ πρϊτθ διερευνθτικι επαφι του μελετθτι και του υποψιφιου 

ιδρυτι τθσ υπό ςυηιτθςθ εταιρείασ με τουσ τοπικοφσ φορείσ για τθ ςυλλογι ςτοιχείων. Το 

εγχείρθμα τθσ επζνδυςθσ ιταν δφςκολο διότι αρχικά το κζρδοσ ςε μια τόςο δφςκολθ 

περίοδο για τθ χϊρα δε κα ιταν τόςο μεγάλο ζτςι ϊςτε να αξίηει το κόπο θ επζνδυςθ. Γι 

αυτό άλλωςτε  θ μόνθ λφςθ για τθ πραγματοποίθςθ τθσ ιδζασ ιταν να βρεκεί ζνασ 

επιχειρθματίασ που κα ζχει τθ κφρια ςυμμετοχι για τθν επζνδυςθ και ταυτόχρονα το 

χρθματικό όφελοσ, χωρίσ το επιπλζον βάροσ τθσ διαίρεςθσ τουσ κζρδουσ ςε πολλά 

κομμάτια.  
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 Δυςτυχϊσ οι οικονομικζσ ιδιαιτερότθτεσ και ο φόβοσ για νζα ανοίγματα λόγω τθσ 

κρίςθσ δυςκόλεψαν πολφ το εγχείρθμα. Για να πειςκεί κάποιοσ αυτι τθ περίοδο να 

επενδφςει ςε κάτι τόςο καινοφριο για τθ περιοχι και με υψθλό ρίςκο ,εκτόσ από το 

οικονομικό όφελοσ και προοπτικι για μια υγιι νζα επιχείρθςθ χρειάηεται όραμα και 

αίςκθςθ καταξίωςθσ και προςφοράσ προσ τον τόπο. Το ςφνολο αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν 

βρζκθκαν ςτο Κφριο Μουλόπουλο που κατάγεται επίςθσ από τθ περιοχι. Οι ςυηθτιςεισ 

κακυςτζρθςαν για να υπολογιςτοφν όλεσ οι λεπτομζρειεσ αλλά και για να βρεκεί θ 

κατάλλθλθ ςτιγμι ζναρξθσ  του ζργου. Στισ κακυςτεριςεισ ςυμπεριλαμβάνεται και θ 

παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτο τομζα τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ για τθν αποφυγι 

λακϊν. Κάκε περίοδοσ τθσ κρίςθσ είναι όντωσ μια πολφ δφςκολθ ςυγκυρία αλλά εκτόσ από 

μεγάλα προβλιματα δθμιουργεί και μεγάλεσ ευκαιρίεσ. Στθν τελευταία ςυνάντθςθ που 

υπιρξε  ζλθξαν οι μεταξφ τουσ διαπραγματεφςεισ και ανατζκθκε, επιςιμωσ πλζον, θ 

παροφςα μελζτθ με χρονικι προκεςμία παράδοςθσ τον Λανουάριο του 2012, χρόνοσ 

αρκετόσ για να διαπιςτωκεί αν οι οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτο νομό Βοιωτίασ αντζχουν αυτιν 

τθν επζνδυςθ. 

 

2.3 Υορϋασ τησ Μελϋτησ κοπιμότητασ  
 

 Τθν εν λόγω μελζτθ ςκοπιμότθτασ ανζλαβε να αναπτφξει θ εταιρεία μελετϊν και 

ςυμβοφλων Ρανβοιωτικι και ςυγκεκριμζνα θ ομάδα διερεφνθςθσ πολφπλοκων 

επενδφςεων. Αναλυτικά, θ ομάδα που ςυμμετείχε ςτθ ςφνταξι τθσ αποτελοφνταν από τα 

ακόλουκα μζλθ: 

 

 Γεώργιοσ Ράμμοσ (Σφμβουλοσ επιχειριςεων) 

 Κωνςταντίνοσ Μπζθσ (Ειδικόσ Οικονομολόγοσ) 

 Αναςτάςιοσ Πολφταρχοσ (Ειδικόσ ςε κζματα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων) 

 Γιάννθσ Κακοςαίοσ (Ειδικόσ ςε κζματα εμπορίου) 

  

 Θ πανβοιωτικι αρικμεί επτά χρόνια λειτουργίασ και ζχει αναλάβει πολλζσ και 

ςθμαντικζσ μελζτεσ ανάπτυξθσ ςτθ περιοχι. Αςχολείται με τθν εκπόνθςθ μελετϊν για 

οποιαδιποτε επζνδυςθ πιςτεφεται από τα ςτελζχθ τθσ ότι μπορεί να ςτεφκεί από επιτυχία.  

 

 Θ υπό εξζταςθ μελζτθ εκπονικθκε για λογαριαςμό του υπό ίδρυςθ 

πολυκαταςτιματοσ (shop in shop) stock – outlet ενδυμάτων, υποδθμάτων, και όλων των 

ειδϊν ρουχιςμοφ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςκοπιμότθτα και κατ’ επζκταςθ θ 

βιωςιμότθτα τθσ εν λόγω επζνδυςθσ. Θ επίςθμθ παραγγελία για τθν ζναρξθ των 

διαδικαςιϊν πραγματοποίθςθσ του ζργου ζγινε μετά τθν ςυμφωνία και ταφτιςθ ιδεϊν και 

ςτόχων των ενδιαφερόμενων. 
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2.4 Κόςτοσ Εκπόνηςησ τησ Μελϋτησ και των χετικών Ερευνών 
 

Το ςυνολικό κόςτοσ  τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ είναι ςτα 22.000 ευρϊ. Οι μελζτεσ 

περιλαμβάνουν, εκτόσ από το ποςό για τθ παροχι των υπθρεςιϊν του γραφείου για τισ 

ϊρεσ που εργάςτθκαν οι αρμόδιοι υπάλλθλοι και  τα ζξοδα τθσ ζρευνα αγοράσ που ζγινε, 

ερωτθματολόγια για να καταγραφεί θ τάςθ καταναλωτιςμοφ των κατοίκων των πόλεων τθσ 

Βοιωτίασ, και ζξοδα για προκαταρκτικζσ ζρευνεσ για το οικόπεδο εγκαταςτάςεων. Επίςθσ, 

μεταφορικά ζξοδα για ταξίδια και επιπλζον ζρευνεσ που χρειάςτθκαν για τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ μελζτθσ όπωσ και άλλα πάγια ζξοδα. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2.6  Κόςτοσ προεπενδυτικϊν μελετϊν και προπαραςκευαςτικϊν ερευνϊν 

Εκτίμθςθ κόςτουσ επενδφςεωσ 

Περιγραφι εγγραφισ Κόςτοσ για 

αποςτολζσ 

ςτο εξωτερικό 

Κόςτοσ 

εγχώριων 

αποςτολών 

υνολικό 

κόςτοσ 

Έτοσ 

Προεπενδυτικζσ μελζτεσ     

 Μελζτεσ 

επενδυτικϊν 

ευκαιριϊν 

 

0 4.000 ε 4.000 ε 2009 

 Ρρομελζτεσ 

ςκοπιμότθτασ 

0 6.000 ε 6.000 ε 2009 

 Μελζτθ 

ςκοπιμότθτασ 

1.500 ε 10.500 ε 12.000 ε 2010 

υνολικό κόςτοσ των 

προεπενδυτικών μελετών  

1.500 ε 20.500 ε 22.000 ε  

Προπαραςκευαςτικζσ 

ζρευνεσ 

    

 Εδαφολογικζσ 

μελζτεσ 

  4.000 ε 2011 

 Εργαςτθριακζσ 

δοκιμζσ 

  1.000 ε 2011 

Άλλεσ  ζρευνεσ   1.500 ε 2010-11 

Σφμβουλοι, λοιπά 

εμπλεκόμενα πρόςωπα 

  3.000 ε 2010-11 

υνολικό κόςτοσ 

προπαραςκευαςτικών 

ερευνών 

  9.500 ε  

Γενικό ςφνολο   31.500 ε  
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3.1  Η Αγορϊ και η Ανϊλυςη τησ Δομόσ τησ 
 

3.1.1 Ειςαγωγό - Η επύδραςη τησ ϋνδυςησ ςτη ψυχολογύα των ανθρώπων 

 

 O τρόποσ που ντφνεται κάποιοσ ι τα ροφχα που φοράει, είναι μια ταυτότθτα τθσ 

‘’προςωπικότθτασ’’ του, που ςτον απζναντι δείχνει ςτοιχεία από τον ίδιο, τθ ψυχολογία 

του, τθ δουλειά του και γενικά πράγματα από τθν κακθμερινότθτά του. 

 Ανζκακεν θ χριςθ των ενδυμάτων προςτάτευε από το κρφο, τισ αντίξοεσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ, ακόμα κι από τον εχκρό, όπωσ οι πανοπλίεσ των ιπποτϊν του Μεςαίωνα. Σιμερα 

θ ςτολι των αςτυνομικϊν ι τα αποςτειρωμζνα γάντια του χειρουργοφ αποτελοφν 

προεκτάςεισ του ςϊματοσ, δθλϊνοντασ παράλλθλα τθ χρθςιμότθτα του ροφχου. Ο 

άνκρωποσ ντφνεται απλϊσ επειδι χρειάηεται τθν προςταςία του υφάςματοσ; Μάλλον όχι. 

Σιμερα χάρθ ςτθ κζρμανςθ μποροφμε να περάςουμε το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου μασ 

με ελαφριά ζνδυςθ. Το ίδιο ίςχυε και ςτο παρελκόν. Το ανκρϊπινο είδοσ εξελίχκθκε ςτισ 

πιο κερμζσ ηϊνεσ του πλανιτθ, άρα δεν υπιρχε κανζνασ πρακτικόσ λόγοσ που επζβαλε τθ 

χριςθ των ροφχων. Ακόμα και οι φυλζσ που ηοφςαν ςε παγωμζνεσ περιοχζσ του πλανιτθ, 

όπωσ ςτθ Γθ του Ρυρόσ, ςτθ Λατινικι Αμερικι, δε φοροφςαν ροφχα. 

 Καρφιά και τηιν 

 Σε όλεσ τισ φυλζσ τθσ Γθσ τα μζλθ τουσ τροποποιοφν τθν εμφάνιςι τουσ είτε με το 

ρουχιςμό είτε με τα τατουάη είτε με τθ ηωγραφικι ςτο ςϊμα. Ζτςι πζρα από τθ χρθςιμότθτά 

του ωσ κάλυμμα, το ροφχο εξυπθρετεί κι άλλουσ πιο ςθμαντικοφσ ςκοποφσ, όπωσ τθν 

ζκφραςθ τθσ κοινωνικότθτασ και τθν επικοινωνία μζςα ςτθν ομάδα. Τα τηιν, αρχικά 

χρθςιμοποιικθκαν ωσ φόρμα εργαςίασ, όμωσ ςτθ ςυνζχεια μετατράπθκαν ςε ςφμβολα 

ελευκερίασ ι και ακραίασ ςυμπεριφοράσ. Το ίδιο ςυμβαίνει με τισ δερμάτινεσ ςτολζσ των 

μθχανόβιων και το απλό κοντομάνικο μακό μπλουηάκι του Αμερικανικοφ Ναυτικοφ. Από 

τουσ ςτρατϊνεσ εξαπλϊκθκε ςτα αμερικανικά πανεπιςτιμια, όπου ζγινε μζςο ατομικισ 

ζκφραςθσ, ενϊ ςτθ δεκαετία του 1930 μεταμορφϊκθκε ςε διαφθμιςτικό μζςο. 

 Τα ροφχα ανάλογα με το φφλο και το status 

 Τελικά τα ροφχα κάνουν τθ γυναίκα, τον άντρα, τον επιχειρθματία, τον εργάτθ, τον 

ακλθτι. Είναι το πρϊτο πράγμα που προςζχουμε όταν ςυναντάμε ζναν άνκρωπο. Εκείνα 

μασ μιλοφν πριν από τισ λζξεισ. Άλλοτε χρθςιμεφουν για να επιςθμάνουν τθν καταγωγι, 

όπωσ το μεξικανικό ςομπρζρο ι θ ςκοτςζηικθ καρό φοφςτα. Συχνά αποτελοφν βοθκθτικά 

εξαρτιματα για τθ μεταφορά αντικειμζνων, όπωσ οι ηϊνεσ για τα όπλα. Επιπλζον 

χρθςιμεφουν για τθν πιςτοποίθςθ του φφλου.  

 Σχεδόν ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ οι άντρεσ ντφνονται διαφορετικά από τισ 

γυναίκεσ. Συχνά θ ενδυμαςία υποδθλϊνει περιςςότερα ςτοιχεία για το φφλο παρά το γυμνό 

ςϊμα. Ο τρόποσ με τον οποίο φοριζται το ίδιο κομμάτι υφάςματοσ ςτθ Νοτιοανατολικι 

Αςία κακορίηει το φφλο. Ράνω απ´ όλα όμωσ τα ροφχα δθλϊνουν τθν κοινωνικι κζςθ του 

ατόμου. Από τθ ςτρατιωτικι ςτολι ωσ το κομψό ταγζρ μιασ κυρίασ, υποδεικνφουν τον 
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τρόπο με τον οποίο κζλουμε να μασ βλζπουν οι άλλοι. Αυτι είναι θ δφναμθ τθσ 

επικοινωνίασ τουσ. 

 Τα ροφχα ωσ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ 

 Φυςικά τα ροφχα τα αγοράηουμε ςφμφωνα με τισ αναλογίεσ μασ. Συχνά 

προςκζτουν όγκο. Ππωσ, τισ ςτολζσ των ακλθτϊν ι τισ περοφκεσ τθσ Μαρίασ Αντουανζτασ, 

οι οποίεσ ζφταναν ςε φψοσ μζχρι το ζνα μζτρο. Επίςθσ τα ροφχα προβάλλουν μια 

λανκαςμζνθ εικόνα του ςϊματοσ ςτο χϊρο, αφοφ το λεπταίνουν, το μακραίνουν, το 

ςυνκλίβουν. Οι ψυχολόγοι ονομάηουν αυτό το φαινόμενο ςυμβολι. Εκδθλϊνεται όταν το 

μυαλό δεν καταφζρνει να ξεχωρίςει δφο διαφορετικά πράγματα. Ζτςι μπορεί να αποδίδει 

ςτο ςϊμα χαρακτθριςτικά τα οποία ςτθν πραγματικότθτα ανικουν ςτο ροφχο. Ρρόκειται 

για το παιχνίδι του κακρζφτθ. Σφμφωνα με τον ψυχαναλυτι Τηον Καρλ Φλοφγκελ, 

οφείλεται ςτθ μόνιμθ ςφγκρουςθ του ανκρϊπου ανάμεςα ςτθν αιδϊ και ςτθν 

επιδειξιμανία, τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ ροφχων. Ουςιαςτικά 

κάκε ροφχο τονίηει εκείνο που κα ζπρεπε να καλφπτει. Από ψυχολογικισ ςκοπιάσ τα ροφχα 

δε διαφζρουν ιδιαίτερα από το δζρμα. Αυτό κοκκινίηει από ντροπι για τθ γφμνια του και 

τραβά τθν προςοχι, ενϊ τα ροφχα καλφπτουν και ταυτόχρονα ικανοποιοφν τθν 

επιδειξιμανία. Ζτςι ο Φλοφγκελ κεωρεί τα ροφχα ωσ το μόνιμο κοκκίνιςμα ςτο δζρμα τθσ 

ανκρωπότθτασ, ςτρατθγικι προςζγγιςθσ που χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ κι από τθ 

διαφιμιςθ. 

 

3.1.2 Ανϊλυςη του κλϊδου 

 

 Σκοπόσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ είναι να δραςτθριοποιθκεί ςτον τομζα του 

εμπορίου ειδϊν ροφχων και υποδθμάτων ςε μορφι stock και outlet. Θ Ελλάδα είναι 

ςθμαντικόσ επιχειρθματικόσ προοριςμόσ, βρίςκεται μεταξφ των είκοςι πιο δθμοφιλϊν και 

ςπουδαιότερων προοριςμϊν για τισ μεγάλεσ διεκνείσ αλυςίδεσ του λιανεμπορίου, 

ςφμφωνα με ζρευνα που ζγινε για λογαριαςμό του Διεκνοφσ Συμβουλίου Εμπορικϊν 

Κζντρων (ICSC) από το περιοδικό Property Week.  

Συγκεκριμζνα θ ελλθνικι αγορά βρίςκεται ςτθν 17θ κζςθ μεταξφ 40 ευρωπαϊκϊν 

χωρϊν, με τθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ να βρίςκονται ςτισ πρϊτεσ ςε προτιμιςεισ των 

διεκνϊν επιχειριςεων του λιανεμπορίου. Οι μεγάλοι λιανζμποροι δθλϊνουν διατεκειμζνοι 

να αναηθτιςουν καταςτιματα ςτισ μεγαλφτερεσ  ελλθνικζσ πόλεισ και εκφράηουν τθν 

προτίμθςι τουσ για καταςτιματα πολλϊν τετραγωνικϊν μζτρων. Οι παραδοςιακοί 

εμπορικοί δρόμοι ςτο κζντρο τθσ πόλθσ είναι για το 73% των λιανζμπορων οι πιο 

αγαπθμζνοι προοριςμοί και εκεί ςυνικωσ ηθτοφν να βρουν ακίνθτα. Χαρακτθριςτικά 

ςθμειϊνεται ότι για τθ Κεςςαλονίκθ οι οδοί Τςιμιςκι, Μθτροπόλεωσ, Εγνατία, Βενιηζλου 

και Ερμοφ κεωροφνται ωσ οι ςθμαντικότερεσ εμπορικζσ πιάτςεσ. Πςον αφορά το μζγεκοσ 

των καταςτθμάτων, ςφμφωνα με τθν ζρευνα ζνασ ςτουσ τζςςερισ αναηθτεί για ακίνθτα από 

301 ζωσ 501 τετραγωνικά μζτρα, ενϊ το ίδιο δθμοφιλι είναι τα ακίνθτα από 501 ζωσ 1.000 

τετραγωνικά μζτρα.  
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Θ εξαςφάλιςθ κζντρων διανομισ και logistics είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ 

λόγουσ για να επεκτακεί μια εταιρεία. Αυτό είναι ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα το οποίο 

αντιμετωπίηουν οι ξζνεσ αλυςίδεσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ δυςκολεφονται να βρουν 

κατάλλθλουσ χϊρουσ. Σφμφωνα με τθν ζρευνα, θ Βρετανία, θ Γαλλία και θ Γερμανία 

κεωροφνται από τουσ μεγάλουσ λιανζμπορουσ ωσ οι πιο επιτυχθμζνεσ αγορζσ. 

 Πμωσ, θ αλικεια είναι ότι οι ςυνκικεσ λειτουργίασ του λιανεμπορίου ζχουν αλλάξει 

κεαματικά τα τελευταία χρόνια ςτθν ελλθνικι αγορά με τθν είςοδο νζων μεγάλων 

αλυςίδων, τθ δθμιουργία μεγάλων και ςφγχρονων εμπορικϊν κζντρων και τισ νζεσ 

απαιτιςεισ που αναπτφςςονται ςε ςυνάρτθςθ με τθ μεταβολι των καταναλωτικϊν 

ςυνθκειϊν. Οι μεγάλεσ  ελλθνικζσ λιανεμπορικζσ επιχειριςεισ ζχουν ιδθ ςχεδιάςει τισ 

αλλαγζσ τισ οποίεσ πρζπει να πραγματοποιιςουν για να διατθριςουν τθν 

ανταγωνιςτικότθτά τουσ. Μεταξφ άλλων, θ ζλλειψθ εφκολθσ πρόςβαςθσ του καταναλωτι 

ςτθν αγορά, λόγω του περιοριςμζνου ωραρίου ευνοεί τθν κερδοςκοπία.  

Είναι γνωςτι θ ςθμαςία του λιανικοφ εμπορίου για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 

χϊρασ, κακϊσ μζςω αυτοφ πραγματοποιείται το ςφνολο τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, θ 

οποία ςυντελεί κατά 75% ςτθν αφξθςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του ΑΕΡ και θ ζλευςθ 

ακριβϊσ ξζνων εμπορικϊν κολοςςϊν αναδεικνφει το ενδιαφζρον το οποίο υπάρχει για τθν 

ελλθνικι αγορά και υποδεικνφει ςυγχρόνωσ και τισ μελλοντικζσ εξελίξεισ. Μάλιςτα 

ςφμφωνα με προβλζψεισ του   κ. Κεόδωρου Βάρδα, προζδρου του ΣΕΛΡΕ  θ αγορά λιανικοφ 

εμπορίου κα αναπτυχκεί ςθμαντικά κατά τα προςεχι χρόνια, ενϊ θ δομι τθσ κα υποςτεί 

ςθμαντικζσ μεταβολζσ προσ όφελοσ των καταναλωτϊν. Οι μικρζσ εμπορικζσ επιχειριςεισ κα 

μειωκοφν, δεν πρόκειται όμωσ να εξαφανιςκοφν, εφόςον κατανοιςουν τισ νζεσ ςυνκικεσ 

τθσ αγοράσ και αλλάξουν τισ εμπορικζσ πολιτικζσ τουσ. Οι μεγάλεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

ζχουν ιδθ προχωριςει ςε κινιςεισ που ςυνίςτανται ςε ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ, αφξθςθ των 

εμπορικϊν τουσ δικτφων, εδραίωςθ του ςιματόσ τουσ ςτθν εςωτερικι αγορά και αφξθςθ 

τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ, με δθμιουργία δικτφων ςτο εξωτερικό. 

  Ωςτόςο πρζπει να υπάρξει υποςτιριξι από το κράτοσ για νζεσ επενδφςεισ διότι τα 

κζρδθ των επιχειριςεων είτε είναι ελλθνικισ, είτε είναι ξζνθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ ιδθ 

φεφγουν από τθν Ελλάδα και επενδφονται ςτο εξωτερικό, επειδι το επενδυτικό κλίμα ςτθ 

χϊρα είναι αφιλόξενο και θ φορολογία επί των κερδϊν των ελλθνικϊν επιχειριςεων 

υπερβαίνει κατά πολφ τθ φορολογία ανταγωνιςτριϊν χωρϊν. 

 

3.1.3 Ανϊλυςη τησ δομόσ τησ αγορϊσ 

 

 Τθ δομι τθσ αγοράσ ςτθν οποία πρόκειται να απευκυνκεί το υπό εξζταςθ 

κατάςτθμα κα αναλφςουμε παρακάτω. Ωσ γνωςτόν, κακορίηεται από τα ακόλουκα  

ςτοιχεία, τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ: (i) τα προϊόντα, (ii) τουσ πελάτεσ, (iii) τουσ 

ανταγωνιςτζσ, (iv) τουσ προμθκευτζσ και (v) τουσ διαφλουσ διανομισ. 

      

 



Κεθάλαιο 3                                                    Ανάλςζη ηηρ αγοπάρ και θέμαηα μάπκεηινγκ  2011 

 

36 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρριν, όμωσ αναλυκοφν εκτενϊσ τα πζντε κομμάτια που απαρτίηουν τθ δομι τθσ 

αγοράσ που κα κινθκεί το πολυκατάςτθμα κα αναφερκοφν κάποια ςτοιχεία που δείχνουν 

ευρωπαϊκά τθ κίνθςθ ςτο τομζα τθσ ζνδυςθσ το χρόνο που πζραςε. 

 Θ πορεία του κλάδου ζνδυςθσ-κλωςτοχφαντουργίασ ςτθν Ε.Ε. το  α' εννεάμθνο του 

2010 μετά τθ ςθμαντικι πτϊςθ κατά 17% που ςθμειϊκθκε ςτο ςφνολο του  2009 ζναντι του 

2008, παρουςίαςε ςθμάδια ανάκαμψθσ ςφμφωνα με πθγι τθσ ευρωπαϊκισ ομοςπονδίασ 

ζνδυςθσ (Ε.Ο.Ε) . 

 Θ παραγωγι ςτθν κλωςτοχφαντουργία βελτιϊκθκε κατά 8,1%, λόγω κυρίωσ τθσ 

οικονομικισ ανάκαμψθσ που παρατθρικθκε ςτθν Ε.Ε. και τθσ ενίςχυςθσ των 

εξαγωγϊν.  

 Θ παραγωγι ςτον κλάδο ζνδυςθσ ςθμείωςε αφξθςθ 1,1%. 

 

 Οι λιανικζσ πωλιςεισ, οι οποίεσ είχαν αρνθτικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθ διετία 

2008 - 2009, ςτο πρϊτο εννεάμθνο του 2010  αυξικθκαν  κατά 3,3% πάντα ςε 

ςχζςθ με το διάςτθμα του πρϊτου εννεάμθνου  του προθγοφμενου ζτουσ (2009). 

 

 Ο δείκτθσ απαςχόλθςθσ ςθμείωςε νζα υποχϊρθςθ ςτθν ζνδυςθ (-10,8%) και ςτθν 

κλωςτοχφαντουργία (-6,2%). Από τα δεδομζνα φαίνεται ότι οι προοπτικζσ για 

άμεςθ ανάκαμψθ τθσ απαςχόλθςθσ είναι ακόμα δυςοίωνεσ κακϊσ ςυνζπεςαν  με 

τθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ που πλιττει κατά πολφ μεγάλο βακμό τθν παγκόςμια  

οικονομία. 

 

 Οι νζεσ παραγγελίεσ  ςτθν κλωςτοχφαντουργία  αυξικθκαν ςθμαντικά, κατά  

+9,7%. Αντίκετα ςτθν ζνδυςθ θ κατάςταςθ παραμζνει ρευςτι με μείωςθ κατά           

-5,1%. Ωςτόςο, θ κατάςταςθ βελτιϊνεται ςταδιακά και το τελευταίο τρίμθνο θ 

μείωςθ ζφταςε ςε ζνα αρκετά ικανοποιθτικό ποςοςτό τθσ τάξεωσ -1,7%. 

 

   

           Ρροϊόντα 

 Ρρομθκευτζσ 

   Ανταγωνιςτζσ    Δίαυλοι 

   Διανομισ 

Ρελάτεσ 
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 Οι ειςαγωγζσ προϊόντων ζνδυςθσ-κλωςτοχφαντουργίασ ςτθν Ε.Ε. αυξικθκαν κατά 

8,1% ςτο πρϊτο εννεάμθνο του 2010, και ανιλκαν ςτα 62 δισ , ωσ αποτζλεςμα τθσ 

αυξθμζνθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ.  

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.1  Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι τθσ Ε.Ε. ςτθν ζνδυςθ – κλωςτοχφαντουργία.  

Ιανουάριοσ –επτζμβριοσ ( ςε διςεκατομμφρια ευρϊ) 

Εξαγωγζσ 2010 2009  Μεταβολι % 

ΕΛΒΕΣΙΑ 3,12 2,96 +5,5% 

Θ.Π.Α. 2,49 2,16 +14,8% 

ΡΩΙΑ 2,39 2,31 +3,2% 

ΣΟΤΡΚΙΑ 1,57 1,53 +2,5% 

ΣΤΝΘΙΑ 1,17 1,09 +7% 

          Ρθγι icap 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.2 Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι τθσ Ε.Ε. ςτθν ζνδυςθ – κλωςτοχφαντουργία.  

Ιανουάριοσ –επτζμβριοσ ( ςε διςεκατομμφρια ευρϊ) 

Ειςαγωγζσ 2010 2009 Μεταβολι % 

ΚΙΝΑ 26,32 24,04 +9,5% 

ΣΟΤΡΚΙΑ 8,22 7,48 +10,2% 

ΙΝΔΙΑ 5,03 4,76 +5,8% 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΣΕ 4,49 4,31 4% 

ΣΤΝΘΙΑ 1,94 1,89 3,5% 

            Ρθγι icap 

Σθμαντικότερθ αφξθςθ +24% (16,3 δισ) ςθμείωςαν οι ειςαγωγζσ προϊόντων 

κλωςτοχφαντουργίασ απ’ ότι τθσ ζνδυςθσ +3,4%, ( 46,4 δισ). Οι ειςαγωγζσ από τθν αςιατικι 

ιπειρο και θ ιδιαίτερα από τθν Κίνα ςθμείωςαν αφξθςθ κατά +9,5%. 

Οι εξαγωγζσ ςθμείωςαν επίςθσ αφξθςθ,  με  ςθμαντικότερθ αυτι των προϊόντων 

κλωςτοχφαντουργίασ +16,3% (13,5 δισ). Οι εξαγωγζσ προϊόντων ζνδυςθσ διαμορφϊκθκαν 

ςτα 11,6 δισ , ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 1,9%. Οι αυξθμζνεσ εξαγωγζσ που παρατθρικθκαν 

προσ τρίτεσ χϊρεσ, (με εξαίρεςθ τισ Σερβία και Κροατία) δείχνουν ότι αυξάνεται ςταδιακά θ 

ηιτθςθ και από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. Σθμαντικι αφξθςθ κατά 14,8% ςθμειϊκθκε ςτισ εξαγωγζσ 

προσ τισ ΘΡΑ. 

 

3.1.3.1 Προΰόν 

 

 Τα  προϊόντα που πρόκειται να εμπορεφεται το πολυκατάςτθμα είναι κατθγορίεσ 

ροφχων, αξεςουάρ, καλλυντικά, ρολόγια, γυαλιά, εξοπλιςμόσ χιονοδρόμων. Συγκεκριμζνα, 

ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ αναφζρεται θ κάκε κατθγορία ξεχωριςτά. 
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Ανδρικι ζνδυςθ 

 

Θ ποικιλία ανδρικϊν ροφχων κα πρζπει να καλφπτει όλα τα γοφςτα των πελάτεσ. Κα 

υπάρχουν πολλά είδθ ροφχων όπωσ ,τηιν, κοντομάνικα μπλουηάκια, πουκάμιςα, πουλόβερ, 

μακρυμάνικεσ μπλοφηεσ, παλτό, μπουφάν, δερμάτινα, ςορτσ, βερμοφδεσ. Τα ανδρικά 

ενδφματα κα χωρίηονται ςε δυο μεγάλεσ κατθγορίεσ. Τα κακθμερινά ροφχα (casual) και θ 

επίςθμθ ζνδυςθ. 

Γνωςτζσ εταιρίεσ  ροφχων που ζχουν γίνει ςυηθτιςεισ για  να ςυνεργαςτοφμε είναι 

οι: Americanino, Artisti Italiani, Attrattivo, Bally, Bambineria, Barbour, Basler, Benetton,Best 

Mountain,Billabong, BSB, Burlington, Calvin Klein, Camel, Corleone, Diesel, Ed Hardy, Edwin, 

Energie,Fokas Stock,Fred Perry, Gant, Glou, Harley Davidson, Lee, Lucky Jeans, Man & 

Manetti, Marc Jacobs, Marc Aalen, Marlboro Classics, Moschino, Mothercare, Naf-Naf, NAK, 

Napapijri, Nautica, Navy Green, New Balance, North Face, On Line, O'Neill, Oxford Company, 

Paul Smith, Pepe Jeans, Playboy, Reef, Replay, Reporter, Roberto Cavalli, Roccobarocco, 

Rollini, Russell, Sergio Tacchini, Skondras, Staff, The Bostonians, Theory, Timberland, Tommy 

Hilfiger, Tough Jeans, Vans, Vardas, Versace, Vitamina Jeans, Von Dutch, Vonzipper, 

Wrangler, Z Brand 

 

Γυναικεία οφχα 

 

Το πολυκατάςτθμα κα διακζτει μια πλιρθ γκάμα γυναικείων ροφχων ςε 

μεγάλθ ποικιλία ςχεδίων και χρωμάτων που κα ζχει τθν δυνατότθτα να καλφψει όλα τα 

γοφςτα ςε φοφςτεσ, μπλοφηεσ, μίνι, κολάν, τηιν, ταγιζρ, κοςτοφμι, φορζματα. 

Γνωςτζσ εταιρίεσ  ροφχων που ζχουν  προκρικεί για ςυηθτιςεισ με ςκοπό τθ 

ςυνεργαςία είναι οι: 

Accessorize, Alexander McQueen, Alexi Andriotti, Alouette, Americanino, Anne Klein, Artisti 

Italiani, Attrattivo, Bally, Bambineria, Benetton, Best O Laundry, Betty Barclay, Bitsiani, 

Bluemarine, Bodytalk, BSB, Bylot, Cacao, Cacharel, Calvin Klein, Camel, Chevignon, Chloe, 

Clarks, Corleone, Crocodilino, Da Nang, Diesel, Disney, Dockers, Donna Karan, Edwin, Energie, 

Fidele, Fiorucci, Firmatos, Florsheim, Fokas Stock, Franklin & Marshal, Fred Perry, Gallerie de 

Beaute, Gant, Gas, Gerry Weber, Glou,Helly Hansen, Hush Puppies, Ipekyol, Joop, Joseph, 

Kenneth Cole, Killah, LAK, Lee, Looney Tunes, Lucifair & Mia, Lucky Jeans, Lynne, M. Burani, 

Man & Manetti, Marc Aalen, Mastic Spa, Matou, Miss Denim, Miss Sixty, Missoni, Monsoon, 

More & More, Moschino, Mothercare, Naf-Naf, NAK, Napapijri, New Balance, Nixon, On Line, 

O'Neill, Papermoon, Patrizia Pepe, Paul Smith, Pepe Jeans, Pianura Studio, Pinko, Playboy, 

Prime Timers, Reef, Replay, Roberto Cavalli, Rollini, Russell, Sarah Lawrence, Sebago, Seven, 

Simonetta, Simple Caracter, Sketchers, Sundek, TOI & MOI, Tommy Hilfiger, Tough Jeans, 

True Religion, Tsakiris Malas, Versace, Vitamina Jeans, Von Dutch, Vonzipper, Women Secret. 
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Ραιδικά οφχα 

 

Τα παιδικά ροφχα κα αποτελοφν ξεχωριςτι κατθγορία ςτο πολυκατάςτθμα, κα 

πωλοφνται παντελόνια, μπλοφηεσ, παποφτςια, αξεςουάρ και κα αγοράηονται από εταιρίεσ 

που ειδικεφονται ςε αυτό το τομζα αλλά και από εταιρίεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω οι 

οποίεσ ςχεδιάηουν και ροφχα για παιδιά.Γνωςτζσ εταιρίεσ παιδικϊν ροφχων που ζχουν γίνει 

ςυηθτιςεισ για  να ςυνεργαςτοφμε είναι οι: 

Alouette, Crocodilino, Hra, Grantkitten, Lapin, House, Marasil, Matou, France, Miniraxefsky, 

Mouger, Petit, Elephant, Portokali, Prenatal, Roccobarocco, Tricoteen, Disney, Mantarino. 

 

Εςϊρουχα 

 

Ανδρικά και γυναικεία εςϊρουχα κα υπάρχουν ςτα ειδικά διαμορφωμζνα 

περίπτερα με ροφχα ανά εταιρία αλλά και ςε χϊρουσ διαμορφωμζνουσ ξεχωριςτά. Κα 

επιδιωχκοφν ςυνεργαςίεσ με φίρμεσ όπωσ οι: 

 Dim, Timor, D&G, Emporio Armani, Minerva, adidas, calvin klein, Disney, fila, toi & moi, 

sloggy, Zslim, Betty Boop, Nike, Ti night, Snoopy, Glamorise, Flexees, apple. 

 

Ακλθτικά Είδθ 

 

Τα ακλθτικά ροφχα ζχουν μεγάλθ ποικιλία  ςτο τρόπο καταςκευισ και ςτο τομζα 

τον οποίο χρθςιμοποιοφνται, κα επιδιωχκοφν ςυνεργαςίεσ με γνωςτζσ εταιρίεσ που ζχουν 

τα υψθλότερα επίπεδα ηιτθςθσ ςτθ παγκόςμια αγορά. Εκτόσ, όμωσ, από τα κλαςικά είδθ 

που πωλοφνται πανελλαδικά από πολλά πολυκαταςτιματα κα διαφοροποιθκοφμε ςε ζνα 

επιπλζον χϊρο. Κα γίνει άνοιγμα ςτο τομζα του εξοπλιςμοφ ski-snowboard, λεπτομζρειεσ 

κα αναφερκοφν ςτο επόμενο κομμάτι που είναι αφιερωμζνο ςε αυτι τθ κατθγορία . 

Οι προκρινόμενεσ  φίρμεσ ακλθτικϊν ειδϊν είναι:  Adidas, Admiral, Bodytalk, Nike, 

Puma,Umbro, Uniform, Asics, Reebok, Converse,Tim-berland, Nautica, Robe Dl Kappa, Artisti 

Italiani, Harley Davidson, Fila, Fruit of the Loom, Chevignon, Americanino 

 

 

 

 



Κεθάλαιο 3                                                    Ανάλςζη ηηρ αγοπάρ και θέμαηα μάπκεηινγκ  2011 

 

40 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ 

 

Ski & Snowboarding 

 

Το νζο πολυκατάςτθμα, όπωσ κα παρουςιαςτεί εκτενζςτερα ςτο κεφάλαιο 8 κα 

βρίςκεται κοντά ςτθ πόλθ τθσ Λιβαδειάσ ςτο κεντρικό δρόμο που οδθγεί το 90% των 

χιονοδρόμων ςτο χιονοδρομικό κζντρο του Ραρναςςοφ. Στο δρόμο αυτό υπάρχουν 

καταςτιματα αγοράσ - ενοικίαςθσ ροφχων και εξοπλιςμοφ για ςκι. Στόχοσ είναι να 

δραςτθριοποιθκοφμε επίςθσ ςε αυτό το τομζα με ανταγωνιςτικζσ τιμζσ επιδιϊκοντασ 

ςυνεργαςίεσ με φίρμεσ που αςχολοφνται ειδικά με το ski και το snowboarding όπωσ: 

Nautica, Quiksilver, Timberland, Billabong, brekka, armada, fornax. 

Εκτόσ από φόρμεσ ζνδυςθσ για ςκιζρ (κάλτςεσ, γάντια, ςκουφιά, αξεςουάρ, 

παντελόνια, ιςοκερμικζσ μπλοφηεσ) κα παρζχεται προσ πϊλθςθ ι ενοικίαςθ και ο ανάλογοσ 

εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται από τουσ χιονοδρόμουσ: 

 Ρζδιλα για ςκι 

 Δζςτρεσ για τα πζδιλα 

 Μπατόν 

 Σανίδα snowboard 

 Δζςτρεσ για τθ ςανίδα 

 Κα επιδιωχκοφν ςυνεργαςίεσ με εταιρείεσ όπωσ: head, fisher, burton, atomic, 

rossignol, salomon, faction, εταιρίεσ που ειδικεφονται ςτθν καταςκευι ςανίδων 

ςνοουμπορντ, πζδιλων ςκι, μπατόν και ςε μπότεσ για ski & snowboard. 

 

Ραποφτςια 

 

Υποδιματα όλων των ειδϊν αντρικά και γυναικεία κα πωλοφνται  ςε επίςθμο αλλά 

και casual ςτυλ. 

Από Ανδρικά: 

 Σκαρπίνια 

 Λουςτρίνια 

 Ραντόφλεσ 

 Σπορ  

 Μποτάκια 

 Μπότεσ 

Από Γυναικεία 

 Μπότεσ 

 Γόβεσ 

 Στυλ ςαγιονάρασ 
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 Σπορ 

 Δερμάτινο με τακοφνι 

 

Το πολυκατάςτθμα κα αγοράηει είδθ υπόδθςθσ από εταιρίεσ που κα 

ςυνεργαςτοφμε ςτο τομζα τθσ ζνδυςθσ, αλλά και ξεχωριςτζσ εταιρίεσ που καταςκευάηουν 

και πωλοφν αποκλειςτικά υποδιματα όπωσ: 

Εταιρίεσ Επίςθμων  υποδθμάτων: Nak, all about shoes, giana kazakou, jb bournazos , bally, 

allen Edmonds, d&g shoes,  

Εταιρίεσ ςπορ υποδθμάτων: addidas, nike, rebook, fila, puma, umbro, robe di kappa, 

converse 

 

Αξεςουάρ & Γυαλιά 

 

 Ανδρικά και γυναικεία αξεςουάρ όπωσ καςκόλ, ηϊνεσ, ρολόγια, γάντια, καπζλα, 

ςκουφιά, φουλάρια, ςκουλαρίκια, εςάρπα, τςάντεσ, κορδζλεσ , επίςθμα αντικείμενα όπωσ 

αναπτιρεσ, μπρελοκ , ςτυλό, μανικετόκουμπα, καρφίτςεσ κα είναι οι κφριεσ κατθγορίεσ που 

κα αςχολθκοφμε. Οι εταιρίεσ από τισ οποίεσ κα επιδιωχκεί ςυνεργαςία είναι οι : accesorise, 

alexi antrioti, brooks brothers, boss selection, Salvatore veragamo, swarovsky, filofax, d&g, 

polo raulph loren, montblanc, tag heuer,citizen , timex, ed hardy, diesel 

 Ππωσ και εταιρίεσ γυαλιϊν θλίου: DNKY, DIOR, D&G, burbury, police, 

fossil,quicksilver, morgan, roxy, vonzipper, gant, ray ban, prada, vogue, boss, bluemarine, 

bulgary, chloe, dunhill, eschada, just cavalli, jimmy choo 

 

Καλλυντικά 

 

 Τα Καλλυντικά και είδθ καλλωπιςμοφ κα είναι και θ τελευταία κατθγορία 

προϊόντων που κα εμπορευκεί θ εταιρία. Κα υπάρξουν ςυνεργαςίεσ με γνωςτζσ εταιρίεσ 

καλλυντικϊν όπωσ οι: gallery de beauty και estee lauder. 

 

 

 

 

 

http://www.stockoutlets.gr/Stockoutlets_Glasses.html
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3.1.3.2 Πελάτεσ 

 

 Τα είδθ ρουχιςμοφ απευκφνονται ςε όλο τον κόςμο, είναι είδοσ πρϊτθσ ανάγκθσ 

από τότε που υπάρχει ο άνκρωποσ. Μια νζα γενετικι ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ψείρασ 

δείχνει ότι οι άνκρωποι άρχιςαν να φοράνε ροφχα πριν από 170.000 χρόνια, μια καινοτομία 

που επζτρεψε ςτουσ homo sapiens, μερικζσ δεκάδεσ χιλιάδεσ χρόνια αργότερα, ντυμζνοι 

και ηεςτοί πια, να μεταναςτεφςουν με επιτυχία από τθν Αφρικι προσ τθν Ευρϊπθ και άλλεσ 

περιοχζσ του πλανιτθ. Τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ τθ δθμοςίευςαν Αμερικανοί ερευνθτζσ των 

πανεπιςτθμίων τθσ Φλόριντα, τθσ Λντιάνα, τθσ Ρενςιλβάνια και του Τζξασ (Α & Μ), υπό τον 

ερευνθτι τθσ Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ τθσ Φλόριντα Ντζιβιντ ιντ, ςτο περιοδικό 

«Molecular Biology and Evolution». Λεπτομερϊσ αναφζρει πωσ θ γενετικι ζρευνα 

ςυμπζρανε ότι οι πρόγονοί μασ άρχιςαν να ντφνονται περίπου 70.000 χρόνια πριν αρχίςουν 

να μεταναςτεφουν ςε πιο ψυχρά κλίματα και ςε πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτθ, μια 

μετακίνθςθ που εκτιμάται ότι ςυνζβθ για πρϊτθ φορά πριν από 100.000 χρόνια. 

 Το γεγονόσ λοιπόν ότι τα ροφχα είναι ζνα είδοσ πρϊτθσ ανάγκθσ για όλουσ τουσ 

ανκρϊπουσ μασ οδθγεί να ςτοχεφουμε ςε πελάτεσ όλων των θλικιϊν και όλων των 

οικονομικϊν επιπζδων. Ο προςδιοριςμόσ του προφίλ των κατοίκων του νομοφ Βοιωτίασ 

που κα δραςτθριοποιθκοφμε πρόκειται να ςτθριχτεί ςτα ςτοιχεία ςχετικϊν ερευνϊν που 

ζχουν πραγματοποιθκεί και προςφζρουν τα ακόλουκα χριςιμα  ςυμπεράςματα: 

 Λόγω του ότι οι περιςςότεροι κάτοικοι των περιοχϊν αςχολοφνται με αγροτικζσ 

εργαςίεσ και τα ροφχα τουσ φκείρονται πιο εφκολα προτιμοφν να αγοράηουν ςυχνά 

και φκθνά ‘ροφχα δουλειάσ’. 

 Θ νεολαία προτιμά το μοδάτο ντφςιμο που ςθμαίνει ότι πρζπει να προτιμθκοφν 

φίρμεσ με ροφχα τθσ εποχισ. 

 Το κακεςτϊσ διευκολφνςεων ςε τιμζσ ι ςτθ πλθρωμι των πελατϊν προσ τα εμάσ 

πρζπει να μελετθκεί λόγω του ότι ζνα μεγάλο μζροσ των κατοίκων τθσ περιοχισ 

κάνουν εποχιακζσ δουλειζσ και το ειςόδθμα τουσ είναι ετιςιο και όχι μθνιαίο. 

 Οι πελάτεσ κζλουν περιςςότερο χρόνο και υπομονι να διαλζξουν τι κα αγοράςουν 

λόγω του ότι το κακθμερινό πρόγραμμα τθσ ηωισ ςτθν επαρχία είναι πιο ‘χαλαρό’ 

ςε ςχζςθ με αυτό των μεγάλων αςτικϊν κζντρων. Ζτςι θ αγορά ροφχων μελετάτε 

περιςςότερο και κεωρείται τρόποσ εξόδου ι βόλτασ. 

 

3.1.3.3 Δίκτυο διανομήσ 

 

 Το πολυκατάςτθμα κα διανζμει προϊόντα λιανικισ, ο μοναδικόσ δίαυλοσ διανομισ 

κα είναι το ίδιο το πολυκατάςτθμα. Δεν προβλζπεται αρχικά ςυνεργαςίεσ με άλλα 

μικρότερα καταςτιματα ςτθ περιοχι ι δθμιουργία δεφτερθσ εγκατάςταςθσ. 
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3.1.3.4 Σιμολογιακή Πολιτική 

 

Θ υπό εξζταςθ μονάδα κα προςπακιςει να δθμιουργιςει καλι φιμθ ςτθν αγορά 

και να προςφζρει τισ ανταγωνιςτικότερεσ τιμζσ ςτο καταναλωτικό κοινό. Επειδι θ 

επιχείρθςθ είναι stock & outlet δεν κάνει επιπλζον εκπτϊςεισ λόγω του ότι πουλάει λίγο 

παραπάνω από το κόςτοσ και πολφ χαμθλότερα από τισ πραγματικζσ τιμζσ των εταιριϊν . 

Ζτςι αν μποροφςαμε να εκφράςουμε ςε μια φράςθ τθν λογικι τθσ επιχείρθςθσ κα ιταν 

‘υψθλι ποιότθτα ςε τιμζσ κόςτουσ’. Υποχρεωτικά ςε αυτά τα καταςτιματα δίπλα ςτθ τιμι 

του ροφχου γράφεται και θ πραγματικι τιμι τθσ αγοράσ. Θ τιμι τουσ είναι τόςο χαμθλι 

επειδι (α) τα προϊόντα είναι παλιά μοντζλα εταιριϊν που ζχουν αντικαταςτακεί από άλλα 

και μζςω των καταςτθμάτων stock & outlet κάνουν ξεποφλθμα, (β) ζχουν κάποιο 

δυςδιάκριτο ελάττωμα και υποχρεοφνται να το πουλιςουν ςε χαμθλότερθ τιμι. 

Θ τιμολογιακι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ κα είναι φιλικι προσ τουσ πελάτεσ. Κα γίνει 

προςπάκεια διευκόλυνςθσ ςε περιόδουσ που δεν ζχουν πλθρωκεί από τθ δουλειά τουσ 

(εποχιακά επαγγζλματα) και κατ επζκταςθ  δεν κα προτιμιςουν να ξοδζψουν για τθν 

αγορά ροφχων. Ππωσ κα αναλυκεί  με ςτατιςτικά ςτοιχεία ςε επόμενα κεφάλαια τα 

επαγγζλματα που επικρατοφν ςτθ περιοχι είναι κυρίωσ ελεφκερα επαγγζλματα και το 

κακιςτόσ πλθρωμισ δεν είναι μθνιαίο αλλά ετιςιο ι ανάλογο με τουσ τηίρουσ που κάνει ο 

κάκε μικροεπιχειρθματίασ. Το πιο δθμοφιλισ επάγγελμα είναι οι αγρότεσ οι οποίοι 

πλθρϊνονται ςε δυο περιόδουσ μια φορά το χρόνο. Για αυτό το λόγο κα μελετθκεί τισ 

περιόδουσ πριν τθ πλθρωμι τουσ να υπάρχουν προςφορζσ και οικονομικζσ διευκολφνςεισ.  

 

3.1.3.5 Διαφήμιςη 

 

Θ πολιτικι του προμόςιον κα είναι θ πλζον δυναμικι. Στόχοσ είναι το κατάςτθμα να 

γίνει ευρζωσ γνωςτό με τθν πρϊτθ μζρα τθσ λειτουργίασ του. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

καταςκευισ του κα διαφθμιςτεί, κυρίωσ, μζςω εκδθλϊςεων που κα ςυμμετζχουν οι 

ιδρυτζσ του πολυκαταςτιματοσ ςτισ γφρω μεγάλεσ πόλεισ. Από αυτό το ςθμείο και μετά κα 

επιςτρατευκοφν οι εξισ τρόποι διαφιμιςθσ: ο τοπικόσ τφποσ, τα τοπικά τθλεοπτικά κανάλια 

και ραδιόφωνα, τα τοπικά περιοδικά, μζςω αφιςοκόλλθςθσ ςτο περιφερικό δρόμο Κιβασ  - 

Αράχοβασ, όπου και κα λειτουργιςει θ επιχείρθςθ αλλά και μζςα ςτισ μεγάλεσ πόλεισ 

(Λιβαδειά, Κιβα, Ορχομενόσ, Αλίαρτοσ, Αράχοβα). Επίςθσ κα επιδιωχκεί να γίνει 

διαφιμιςθ ςτα πιο δθμοφιλι πολιτιςτικά γεγονότα. Ο καλφτεροσ τρόποσ κα ιταν χορθγίεσ 

ςτθ τοπικι ομάδα τθσ Βοιωτίασ, τον Λεβαδειακό , που αγωνίηεται ςε υψθλό επίπεδο, οι 

αγϊνεσ του μεταδίδονται και μζςω πανελλαδικϊν τθλεοπτικϊν δικτφων και απαςχολεί όλθ 

τθ τοπικι κοινωνία. 

Μζςω τθσ διαφιμιςθσ από τθ ποδοςφαιρικι ομάδασ του Λεβαδειακοφ αλλά και 

των τοπικϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (Star κεντρικισ Ελλάδοσ) το brand του 

πολυκαταςτιματοσ κα φτάςει ςτα μάτια όλθσ τθσ κεντρικισ Ελλάδασ και κα βοθκιςει ςτθ 

καλι φιμθ για τυχόν ςτρατθγικι επεκτατικισ πολιτικισ ςτο απϊτερο μζλλον όταν οι 

κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ ςτθ χϊρα ωριμάςουν. 
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3.1.4 Οι ανταγωνιςτϋσ τησ επιχεύρηςησ και οι κατηγορύεσ των προμηθευτών τησ 

 

3.1.4.1 Ανταγωνιςτέσ 

 

 Βαςικόσ και κφριοσ ανταγωνιςτισ μασ δεν υπάρχει από πλευράσ ενόσ παρόμοιου 

πολυκαταςτιματοσ ςτθ περιοχι. Ππωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο ςθμείο τθσ μελζτθσ 

αυτό είναι ζνα από βαςικά πλεονεκτιματα του εγχειριματοσ. Άρα μποροφμε να 

υποκζςουμε ότι ανταγωνιςτζσ τθσ επιχείρθςθσ είναι οι αγορζσ των μεγαλφτερων πόλεων 

του νομοφ οι οποίεσ με μια ςφντομθ αναφορά δεν χαρακτθρίηονται πλοφςιεσ ςε ποικιλία, 

ανανζωςθ προϊόντων και επίπεδα τιμϊν. Οι κυριότερεσ αγορζσ ζχουν αναπτυχκεί ςτισ 

πόλεισ τθσ Λιβαδειάσ, Κιβασ, Αραχόβθσ και Ορχομενοφ. Στο παρακάτω πίνακα 

αναφζρονται ςτοιχεία που αντιπροςωπεφουν τον αρικμό καταςτθμάτων ζνδυςθσ και 

υπόδθςθσ ςε αυτζσ τισ 4 αγορζσ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.3  φνολο καταςτθματαρχϊν του κλάδου ςτισ μεγαλφτερεσ πόλθσ του νομοφ 

Βοιωτίασ 

Ενδυςθ Τπόδθςθ φνολο επιχειριςεων

Λιβαδειά 129 45 148

Ορχομενόσ 17 9 18

Θιβα 83 23 92

Αράχωβα 11 2 13

φνολο 240 79 271

            Πθγι: Εμπορικό επιμελθτιριο Βοιωτίασ 

θμείωςθ: Σο ςφνολο των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο εμπόριο (χονδρικό & λιανικό) 

ενδυμάτων & υποδθμάτων δεν αντιςτοιχεί ςτο άκροιςμα των ςτθλϊν "Ζνδυςθ" & "Τπόδθςθ" γιατί 

υπάρχουν επιχειριςεισ που πωλοφν και τα δφο. 

             

 Ρριν το ςχολιαςμό των ανωτζρω ςτοιχείων πρζπει να αναφερκεί πωσ τα 

καταςτιματα αυτά ανικουν ςτθ κατθγορία των πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςυμφϊνα με τισ 

κατάςταςθσ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Συγκεκριμζνα ο κφριοσ όγκοσ τουσ είναι οικογενειακζσ 

επιχειριςεισ που τισ λειτουργοφν ο ιδιόκτθτθσ με τθ ςφηυγο και το πολφ ζναν υπάλλθλο. 

Είναι καταςτιματα χωρίσ μεγάλο περικϊριο κζρδουσ και ζχουν τθ δυνατότθτα να πωλοφν 

ςυγκεκριμζνεσ ποικιλίεσ ροφχων. 

 Ωσ προσ το ςχολιαςμό των ςτοιχείων όπωσ φαίνεται θ μεγαλφτερθ αγορά είναι 

αυτι τθσ Λιβαδειάσ και πρωτεφουςασ του νομοφ. Επίςθσ είναι θ πιο κοντινι ςε απόςταςθ 

πόλθ από το ςθμείο εγκαταςτάςεωσ του πολυκαταςτιματοσ και θ μεγαλφτερθ ςε 

πλθκυςμό μαηί με τθ Κιβα. Ροςοτικά και μόνο φαίνεται να είναι θ αγορά τθσ Λιβαδειάσ ο 

μεγαλφτεροσ ανταγωνιςτισ μασ, όμωσ ποιοτικά, δθλαδι από τθν άποψθ παροχισ 

υπθρεςιϊν, τιμϊν και ποικιλίασ δε μποροφμε να ποφμε ότι μπορεί να υπάρχει ςοβαρόσ 

ανταγωνιςτισ. Για να δοκεί μια καλφτερθ εικόνα των ανταγωνιςτϊν μασ ςυλλζχτθκε από το 
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εμπορικό επιμελθτιριο Βοιωτίασ μια κατάςταςθ με τα καταςτιματα που ζχουν ανοίξει τα 

τελευταία χρόνια ςτθ περιοχι. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.4  Εγγραφζσ καταςτθμάτων τα τελευταία τρία χρόνια ςτο εμπορικό 

επιμελθτιριο Λιβαδειάσ 

Ζτθ Εγγραφζσ καταςτθμάτων ςτουσ Εμπόρουσ 
Βοιωτίασ 

2008 13 

2009 15 

Αφγουςτοσ 2010 2 

                Πθγι Εμπορικό επιμελθτιριο Βοιωτίασ 

 Δυςτυχϊσ δε μποροφςαμε να ζχουμε και διαγραφζσ διότι όπωσ ενθμερωκικαμε οι 

περιςςότεροι απ όςουσ κλείνουν το κατάςτθμά τουσ δεν το δθλϊνουν. Ζτςι ο αρικμόσ δε κα 

ιταν 100% αλθκινόσ. Ππωσ φαίνεται από τα ςτοιχεία υπάρχει ζνασ ςτακερόσ αρικμόσ 

καινοφριων καταςτθμάτων το 2008 και 2009 ενϊ το 2010 προδιαγράφεται πτϊςθ του 

αρικμοφ αυτοφ. 

 

3.1.4.2  Προμηθευτέσ 

 

 Οι ςυνεργαςίεσ του καταςτιματοσ με προμθκευτζσ κα περιλαμβάνουν τισ 

παρακάτω κατθγορίεσ εταιριϊν: 

 Ελλθνικζσ εταιρίεσ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 

 Ελλθνικζσ εταιρίεσ που ζχουν τα δικαιϊματα πϊλθςθσ διεκνϊν φιρμϊν ςτθν 

Ελλάδα 

 Αντιπροςωπίεσ διεκνϊν φιρμϊν ςτθν Ελλάδα 

 

 Τα ονόματα των εταιριϊν που υπάρχει επικοινωνία ςυνεργαςίασ αναφζρκθκαν ςτο 

κεφάλαιο 3.1.3.1. Με αυτζσ τισ εταιρίεσ κα υπάρξουν ςυμφωνίεσ αγοράσ εμπορεφματοσ  

ςτοκ ςυμφϊνα με τουσ κανόνεσ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ για πϊλθςθ του από το 

πολυκατάςτθμα μασ ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ και με διαφιμιςθ τθσ εταιρίασ που 

μασ παρζχει τα προϊόντα. Ππωσ είναι φανερό δεν κα ζχουμε κάποια ανάμιξθ με το 

πρωτογενι τομζα αφοφ τα είδθ ζνδυςθσ κα τα λαμβάνουμε από τισ εταιρίεσ χονδρικισ 

πϊλθςθσ ζτοιμα για πϊλθςθ ςτθ λιανικι. 

Μια πρϊτθ κατθγορία προμθκευτϊν που κα ςυνεργαςτοφμε είναι οι εταιρίεσ 

μεταποίθςθσ  που ράβουν και πωλοφν ροφχα ςε καταςτιματα λιανικισ. Άλλθ κατθγορία κα 

είναι όπωσ θ εταιρία ALL ABOUT SHOES & FASHION που αποτελεί τθν stock - outlet 

αλυςίδα του Ομίλου Επιχειριςεων Λεμονι ο οποίοσ ξεκίνθςε να λειτουργεί το 1999. Σε 

αυτι τθν εταιρία ςυγκεντρϊνονται οι ςυλλογζσ από τισ προθγοφμενεσ ςεηόν από τα 

καταςτιματα, Καλογιρου, Haralas, Tod’s, Hogan, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana, 
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Stuart Weitzman,Michael Kors, Geox, NINE WEST, AK Anne Klein,Camper, Nike, DKNY και τα 

corners Designer Shoes, και πωλοφνται ςε τιμζσ stock. Θ ςυνεργαςία μασ κα αποφζρει ζνα 

περίπτερο all about shoes ςτο πολυκατάςτθμά μασ με πολλά μπραντ παπουτςιϊν ζτοιμα 

προσ διάκεςθ ςτο πελάτθ. Θ ςυγκεκριμζνθ εταιρία ανικει ςτθ κατθγορία ελλθνικϊν 

επιχειριςεων που ζχουν τα δικαιϊματα πϊλθςθσ διεκνϊν φιρμϊν ςτθ Ελλάδα. 

 Στθ τρίτθ κατθγορία προμθκευτϊν μασ ανικουν εταιρίεσ όπωσ θ adiddas, και θ nike, 

που διαπραγματεφονται μόνεσ τουσ τθ διάκεςθ του προϊόντοσ τουσ ςτθν Ελλάδα είτε με 

ςυμφωνίεσ με πολυκαταςτιματα είτε με τθ δραςτθριοποίθςθ ςτο χϊρο τθσ λιανικισ. 

 

3.2 Ανϊλυςη αγορϊσ 
 

3.2.1  Επιςκόπηςη των  εξελύξεων ςτην Ελλϊδα 

 

Θ περίοδοσ που διανφουμε είναι κομβικισ ςθμαςίασ και αρκετά ρευςτι για τθν 

Ελλάδα, παρακάτω κα επιχειρθκεί να αποτυπωκεί θ κατάςταςθ αυτι ςε τζςςερισ 

κατθγορίεσ (p.e.s.t.) για να υπολογιςτοφν όλεσ οι εξελίξεισ που πρόκειται να επθρεάςουν το 

ζργο ςε τοπικό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ςφμφωνα με ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν 

από κυρίωσ από τθν icap και άλλεσ ζγκυρεσ πθγζσ που αναγράφονται ςτθ βιβλιογραφία. 

 

3.2.1.1 Οικονομικέσ ςυνθήκεσ 

 

Το 2010 ςτθν αρχι τθσ κρίςθσ ςτθν οικονομία ζγιναν ζλεγχοι αντοχισ  ςτισ τράπεηεσ 

ςε ακραία  δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και δθμοςιεφκθκαν αποτελζςματα αυτϊν των 

ελζγχων για 91 τράπεηεσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. , πράγμα που αποτζλεςε ζνα από τα 

ςθμαντικότερα οικονομικά γεγονότα από το 2010 ζωσ ςιμερα. Τα αποτελζςματα αυτϊν 

ιταν κατά πολφ ευνοϊκότερα από οτι περίμεναν οι αναλυτζσ. Ωςτόςο, το ςπουδαιότερο 

ιταν ότι το πλικοσ των πλθροφοριϊν που ανακοινϊκθκε για τθν οικονομικι κατάςταςθ 

όλων των τραπεηϊν αποτρζπει τϊρα ςε μεγάλο βακμό τθν δυνατότθτα διάδοςθσ 

ανωνφμων ‘’δραματικϊν’’ πλθροφοριϊν για τα ιδρφματα που λειτουργοφν ςε αυτό τομζα 

για τθν ελλθνικι, τθν ευρωπαϊκι και τθ παγκόςμια οικονομία. Το γεγονόσ αυτό ζγινε ςε 

μεγάλο βακμό κατανοθτό από τουσ επενδυτζσ οι οποίοι ζςπευςαν να αγοράςουν τισ 

τραπεηικζσ μετοχζσ μετά τθ δθμοςίευςθ των stress tests. 

Τα αποτελζςματα των stress test ιταν ιδιαίτερα ικανοποιθτικά για τισ ελλθνικζσ 

τράπεηεσ παρά το ότι οι υποκζςεισ για τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ δοκιμάςτθκε θ 

αντοχι τουσ ιταν εξαιρετικά δυςμενισ. Ειδικότερα εκτιμικθκε ότι ακόμα και ςε ακραία 

δυςμενζσ ςενάριο για τθν φφεςθ και τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςτθν ελλθνικι οικονομία  και 

για τθν αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων των τραπεηϊν το ποςοςτό των ιδίων 

κεφαλαίων πρϊτθσ κατθγορίασ των ελλθνικϊν τραπεηϊν ωσ προσ το ςτακμιςμζνο ωσ προσ 

τουσ κίνδυνουσ ενεργθτικό τουσ κα εξακολουκιςει να διαμορφϊνεται ςτο  8,22% για τθν 
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alpha bank, 8,17% για τθν eurobank, 7,4 % για τθν εκνικι τράπεηα, ςτο 6% για τθν τράπεηα 

Ρειραιϊσ  ςτο 4,36% για τθν αγροτικι και ςτο 10% για το ταχυδρομικό ταμιευτιριο. Με τα 

δεδομζνα αυτά υπάρχει μόνο ανάγκθ για άμεςθ ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ για τθν 

αγροτικι τράπεηα θ οποία ιδθ προωκείται από τθν διοίκθςθ τθσ και τθν κυβζρνθςθ. 

Αποκρατικοποιιςεισ 

 Θ διυπουργικι επιτροπι απoκρατικοποιιςεων αποφάςιςε τθν πρόςλθψθ 

ςυμβοφλων που κα διερευνιςουν τισ δυνατζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ για τισ κρατικζσ 

τράπεηεσ , κακϊσ και ςυμβοφλουσ αποκρατικοποίθςθσ για τισ κρατικζσ εταιρίεσ των οποίων 

θ ιδιωτικοποίθςθ κα προετοιμάςει ζωσ το τζλοσ του 2010 και κα υλοποιθκεί εντόσ του 

2011. Στόχοσ είναι τα ζςοδα από τισ ιδιωτικοποιιςεισ το 2011 να υπερβοφν τα 3 δισ ευρϊ 

που προβλζπει το μεςοπρόκεςμο. Ζνα ςθμαντικό κζμα αφορά τισ αποκρατικοποιιςεισ ςτον 

τομζα τθσ ενζργειασ, όπου θ ευρωπαϊκι επιτροπι φαίνεται να πιζηει περαιτζρω 

απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με πϊλθςθ ςτακμϊν παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τθ Δ.Ε.Θ. Επίςθσ ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςχεδιάηεται 

να πωλθκεί και θ πλζον κερδοφόρα  εταιρία του δθμοςίου, ο Ο.Ρ.Α.Ρ. 

Ζνασ ζλεγχοσ που ζγινε ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ icap για να μελετθκοφν οι όροι και οι 

υποχρεϊςεισ των δφο μνθμονίων που ςφναψε το κράτοσ με τθ ςφμπραξθ Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε., 

δείχνει πωσ ςθμαντικά από τα προβλιματα που προκφπτουν ςτθν οικονομία είναι τα 

ακόλουκα: 

 Πςον  αφορά τθ πορεία υλοποίθςθσ του  μνθμονίου του 2010 θ κυβζρνθςθ 

δεςμευόταν ότι κα υλοποιθκεί με επιτυχία. Ρράγμα που δε ςυνζβθ και βρζκθκε το 

υπουργείο οικονομικϊν εκτόσ ςτόχων. 

 

 Σφμφωνα με πλθροφορίεσ που δθμοςιεφονται ςτο τφπο οι αντιπρόςωποι τθσ 

τρόικασ φαίνονται να ανθςυχοφν διότι οι μεγάλεσ αυξιςεισ των ζμμεςων φόρων 

και των τιμϊν πολλϊν κρατικϊν υπθρεςιϊν αντικατοπτρίηονται ςε μεγάλο βακμό 

ςε αφξθςθ των τιμϊν των προϊόντων και του πλθκωριςμοφ, και ζτςι μειϊνουν τα 

περικϊρια κζρδουσ των επιχειριςεων. Κεωροφν δθλαδι ότι θ ανταγωνιςτικότθτα 

των εγχϊριων επιχειριςεων κα βελτιωκεί μόνο με τθ περαιτζρω μείωςθ των 

περικωρίων κζρδουσ τουσ. Ωςτόςο, αυτζσ οι υποκζςεισ δε λαμβάνουν υπόψθ  ότι θ 

ελλθνικι αγορά δεν είναι ολιγοπωλιακι αλλά μάλλον κατακερματιςμζνθ.  

 

 Οι υψθλζσ τιμζσ αντικατοπτρίηουν περιςςότερο τθν αδυναμία εκμετάλλευςθσ των 

οικονομιϊν κλίμακασ παρά τα υψθλά περικϊρια κζρδουσ. Ζτςι άλλωςτε εξθγείται 

και θ ζξοδοσ από τθν αγορά ενόσ μεγάλου αρικμοφ καταςτθμάτων και 

επιχειριςεων τθν περίοδο τθσ παροφςασ κρίςθσ. 
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 Το υπουργείο οικονομίασ ανακοινϊςε λίγουσ μινεσ πριν ότι θ απορροφθτικότθτα 

του ΕΣΡΑ ανζρχεται ςιμερα ςτο 8,4% και αναμζνεται να ξεπεράςει το 15% το 2011. 

Ειδικότερα τον Λοφνιο του 2010 κατατεκικαν αιτιςεισ πλθρωμισ επιχορθγιςεων 

από τθν ΕΕ φψουσ 818 εκατομμυρίων ευρϊ και ωσ το τζλοσ του ζτουσ κα 

κατατεκοφν αιτιςεισ πλθρωμισ φψουσ 2,7 δισ ευρϊ.  

 

Επίςθσ, ανακοινϊκθκε θ υπαγωγι ςτον αναπτυξιακό νόμο 57 επενδυτικϊν ςχεδίων 

του ιδιωτικοφ τομζα προχπολογιςμοφ φψουσ 519,4 εκατ. ευρϊ με εγκεκριμζνθ κρατικι 

επιχοριγθςθ 197 εκατομμφρια ευρϊ. Ο νζοσ αναπτυξιακόσ νόμοσ ορίηει κάποιεσ 

επιδοτιςεισ ανά περιοχι που φαίνονται ςτο παρακάτω πίνακα. Ο νομόσ Βοιωτίασ βρίςκεται 

ςτθ ηϊνθ Α και ορίηει επιδότθςθ 25% ςτθ κατθγορία των μικρϊν επιχειριςεων που κα 

ανικει το πολυκατάςτθμα ροφχων. Με διακανονιςμό προκαταβολισ μζχρι και του 25% τθσ 

επιχοριγθςθσ, 25% ενδιάμεςθ δόςθ, 40% ολοκλιρωςθ ζργου και το 10% τρία χρόνια μετά. 

Ρίνακασ 3.5  Ποςοςτά ενίςχυςθσ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων από το κράτοσ 

Περιφζρειεσ Νομοί Ηώνεσ Ποςοςτά ενίςχυςθσ 
μικρών & πολφ 
μικρών 
επιχειριςεων 

τερεά Ελλάδα Φκιϊτιδα Β 35% 

 Φωκίδα Β 40% 

 Εφβοια Β 35% 

 Βοιωτία Α 25% 

 Ευρυτανία Γ 40% 

     Πθγι: υπουργείο οικονομίασ ανταγωνιςτικότθτασ &  ναυτιλίασ 

Θ Ελλθνικι οικονομία και εμπορευματικζσ ςυναλλαγζσ 

Οι εξαγωγζσ αγακϊν ςτθ χϊρα μασ παραμζνουν ςτακερζσ ενϊ οι ειςαγωγζσ 

προϊόντων μειϊνονται λόγω τθσ μικρισ ηιτθςθσ που υπάρχει ωσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ. 

Ππωσ αναμενόταν θ μεγάλθ πτϊςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ ςτθν Ελλάδα ςυμβάλει ςτθ 

μείωςθ των ειςαγωγϊν αγακϊν. Το ζλλειμμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου μειϊκθκε 

ςθμαντικά κατά 24% το 2010. 

 Επίςθσ, ςθμαντικζσ είναι οι διαφορζσ αποτφπωςθσ των εξωτερικϊν ςυναλλαγϊν 

μεταξφ τθσ ελλθνικισ ςτατιςτικισ αρχισ και τθσ τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ αφοφ το εμπορικό 

ζλλειμμα κατά το 2010 αποτυπωνόταν από τθ τράπεηα ςε -11,5 δισ ενϊ από τθν ελλθνικι 

ςτατιςτικι υπθρεςία ςε -9,4 δισ. 

Το Α.Ε.Ρ ςτθν Ελλάδα 

Θ Ελλάδα και θ Λρλανδία υπζςτθςαν τισ μεγαλφτερεσ απϊλειεσ ςτο ειςόδθμά τουσ 

κατά το 2010, ενϊ αναπάντεχα πλιγματα υπζςτθ και θ Βρετανία ςτον απόθχο τθσ 

χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ. Αντικζτωσ, ςτθν Γερμανία, τθν Ολλανδία, τθν Δανία, τθν 

Σουθδία και τθν Φινλανδία, παρατθρικθκε αρκετι βελτίωςθ  ςτο   κατά κεφαλιν ΑΕΡ, 

ςφμφωνα με τα   επίςθμα   ςτοιχεία τθσ Eurostat. Στθν Ελλάδα, το κατά κεφαλιν ΑΕΡ 

βοφλιαξε ςτο 89% το 2010 από το 94% το 2008 και 2009. 
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Ο μεγάλοσ  κερδιςμζνοσ τθσ  ζρευνασ τθσ ευρωπαϊκισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ για το 

κατά κεφαλιν ΑΕΡ ςε ςχζςθ με τον μζςο  όρο τθσ ευρωηϊνθσ (108%), παρζμεινε το 

Λουξεμβοφργο, με   ποςοςτό 283%   υπεράνω του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου , ςτα  τζλθ του 

2010, αρκετά μεγαλφτερο από το ποςοςτό του 2009 που βριςκόταν ςτο 268%.  

 

Τοπικι οικονομία νομοφ Βοιωτίασ 

Σφμφωνα με τθ ςτατιςτικι υπθρεςία  θ οικονομία του νομοφ ςτθρίηεται  κυρίωσ ςτθ 

μεταποίθςθ και ςτθ καλλιζργεια Γισ .Ραρακάτω αναγράφονται ςτοιχεία που αφοροφν τον 

νομό από τθν απογραφι του 2001 και από το εμπορικό επιμελθτιριο Βοιωτίασ  για το 2005. 

Αναλυτικά ςτο παρακάτω πίνακα φαίνονται λεπτομζρειεσ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.6 Θζςεισ ςτο επάγγελμα ανά κατθγορίεσ επαγγελμάτων 

Εργοδόηες

Εργαδό-

κελοη γηα 

δηθό ηοσς 

ιογα-

ρηαζκό

Μηζζωηοί

Σσκβοεζού

ληα θαη κε 

ακεηβόκελα 

κέιε 

λοηθοθσρηού 

Νέοη

 

ΝΟΜΟΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                                      57.981 5.837 9.969 35.991 3.093 3.091

Α 

Γεωργία, 

θηελοηροθία, ζήρα, 

δαζοθοκία.                                                                                                                          12.940 707 5.259 4.555 2.419 0

Β Αιηεία.                                                                                                                                                         172 15 50 75 32 0

Γ 

Ορστεία θαη 

ιαηοκεία.                                                                                                                                           346 13 8 322 3 0

Γ 

Μεηαποηεηηθές 

βηοκεταλίες.                                                                                                                                      9.482 614 619 8.099 150 0

Δ 

Παροτή  ρεύκαηος,  

θαη λερού.                                                                                                           500 4 8 487 1 0

ΣΤ Καηαζθεσές.                                                                                                                                                     4.511 444 953 3.075 39 0

Ε 

Χολδρηθό θαη 

ιηαληθό εκπόρηο, 

επηζθεσή 

οτεκάηωλ θαη 

εηδωλ οηθηαθής 

τρήζες.                                                                                                                                               6.304 2.216 821 3.065 202 0

Ζ 

Ξελοδοτεία θαη 

εζηηαηόρηα.                                                                                                                                      2.171 772 154 1.144 101 0

Θ 

Μεηαθορές, 

αποζήθεσζε θαη 

επηθοηλωλίες.                                                                                                                         2.668 184 675 1.779 30 0

Η 

Ελδηάκεζοη 

τρεκαηοπηζηωηηθοί 

οργαληζκοί.                                                                                                                        847 24 47 775 1 0

Κ 

Δηατείρηζε αθίλεηες 

περηοσζίας, 

εθκηζζώζεης θαη 

επητεηρεζεης                                                                    2.197 272 427 1.468 30 0

Λ 

Δεκόζηα δηοίθεζε 

θαη άκσλα,                                                                                           3.251 0 0 3.251 0 0

Μ 

Εθπαίδεσζε.   

………...                                                                                                                                                                  2.216 108 130 1.978 0 0

Θ έ ζ η  ζ η ο   ε π ά γ γ ε λ μ α

Κα
ηη

γο
ρία

 Γεωγραθικά 

διαμερίζμαηα, 

νομοί, δήμοι / 

κοινόηηηες, 

δημοηικά / 

κοινοηικά 

διαμερίζμαηα, 

Σύνολο

                                          Ρθγι ΕΛΣΤΑΤ 
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Ο νομόσ Βοιωτίασ ςφμφωνα με το εμπορικό επιμελθτιριο τθσ περιοχισ 

ςυγκεντρϊνει ποςοςτό 1,1% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ και παράγει το 2% του 

ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ (θ 7θ υψθλότερθ ςυμμετοχι). Θ ςυμμετοχι του  ςτο ΑΕΡ 

τθσ χϊρασ δε μεταβάλλεται τα τελευταία χρόνια. Ριο ςυγκεκριμζνα θ μεταποίθςθ αναλογεί 

ςτο 57% του προϊόντοσ του νομοφ (θ υψθλότερθ ςτθ χϊρα) και εκεί παράγεται το 13% τθσ 

ςυνολικισ μεταποιθτικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ (3θ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι μετά από 

Ακινα , Κεςςαλονίκθ). Το κατά κεφαλιν προϊόν του νομοφ φτάνει το 34,3 χιλ ευρϊ (78% 

υψθλότερο του μζςου όρου τθσ χϊρασ) εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ ςυγκζντρωςθσ βιομθχανιϊν 

ςτθ περιοχι. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.7  υμμετοχι του νομοφ ςτα ςυνολικά μεγζκθ τθσ χϊρασ 

 Ν. ΒΟΙΩΣΙΑ Κατάταξθ ςε ςχζςθ με τουσ 
52 νομοφσ 

Α.Ε.Π. (2004) 2% 7 

Φορολογοφμενοι (2005) 1,1% 26 

Δθλωκζν ςτθν εφορία 
ειςόδθμα (2005) 

1% 20 

Φόροσ ειςοδιματοσ (2005) 0,7% 20 

Αποταμιευτικζσ κατακζςεισ 
(2005) 

0,7% 29 

                Πθγι εμπορικό επιμελθτιριο Βοιωτίασ 

Διαφορετικι όμωσ εμφανίηεται θ κατάςταςθ αν εξετάςουμε τουσ άλλουσ δείκτεσ 

ευθμερίασ. Στουσ κατοίκουσ του νομοφ Βοιωτίασ αναλογοφν μόνο 20 αυτοκίνθτα ανά 100 

κατοίκουσ όταν ο μζςοσ όροσ τθσ χϊρασ είναι 40. Θ μζςθ αποταμιευτικι κατάκεςθ ανά 

κάτοικο ςτο νομό φτάνει τισ 7,4 χιλ. ευρϊ ενϊ το δθλωκζν ειςόδθμα ανά φορολογοφμενο 

είναι ςτο 12,7 χιλ ευρϊ και οι φορολογοφμενοι πλιρωςαν μζςο φόρο ειςοδιματοσ ςτα 796 

ευρϊ ζναντι του μζςου όρου τθσ χϊρασ που είναι 1.222. Επίςθσ παρουςιάηει ζναν από τουσ 

χαμθλότερουσ δείχτεσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα. 

Θ περιοχι κατατάςςεται τρίτθ ςτθ παραγωγι ντομάτασ με 10 % παραγωγισ τθσ 

χϊρασ και 3θ ςτθ παραγωγι βαμβακιοφ με ποςοςτό 9% ςτθ χϊρα. Επίςθσ ζχει υψθλότερο 

ποςοςτό ανεργίασ ανά το μζςο όρο τθσ Ελλάδασ. 

Ο επιχειρθματικόσ ιςτόσ , καταγεγραμμζνοσ από το επιμελθτιριο αρικμεί 10.955 

επιχειριςεισ εκ των οποίων θ κατανομι ανά τμιμα δραςτθριότθτασ αποτυπϊνεται ςτο 

παρακάτω πίνακα. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.8  Ποςοςτό % ςυμμετοχισ κλάδων οικονομίασ ςτο ΑΕΠ 

 Βοιωτία τερεά Ελλάδα Ελλάδα 

Γεωργία 6,9 8,6 4,4 

Βιομθχανία 69,8 48 20,4 

Τπθρεςίεσ 23,3 43,4 75,2 

φνολο 100 100 100 

                Πθγι εμπορικό επιμελθτιριο Βοιωτίασ 
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Αναφορικά με τθν επιχειρθματικότθτα ςτθ Βοιωτία, αξίηει να αναφερκοφμε ςτθν 

επιτακτικι ανάγκθ για τθ χωροταξικι οργάνωςθ τθσ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ ςε 

ςυνδυαςμό μάλιςτα με τθ μετεγκατάςταςθ αντίςτοιχων μονάδων από το νομό αττικισ τθ 

τελευταία δεκαπενταετία. 

 

Ραγκόςμια Οικονομία 

Ο διοικθτισ τθσ fed ανακοίνωςε ότι θ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ των ΘΡΑ εκτιμάται 

ςτο 3% το 2011 και ςτο 3,5% με 4,5% το 2011 και 2012 αλλά κεωρεί ότι οι προοπτικζσ τθσ 

οικονομίασ είναι αςυνικιςτα αβζβαιεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ανωτζρω προβλζψεισ 

υπόκεινται ςε ςθμαντικό κίνδυνο να ανακεωρθκοφν προσ τα κάτω. Ιδθ από το καλοκαίρι 

του 2011 οι διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ μειϊνουν ςυνεχϊσ τθ πιςτολθπτικι ικανότθτα των 

Θ.Ρ.Α. Ζτςι είναι πικανό και ζχει αρχίςει ιδθ να δείχνει τα ςθμάδια τθσ μια νζα φφεςθ ςτθν 

οικονομία τθσ Αμερικισ παρόλεσ τισ αντίκετεσ προβλζψεισ του πρόςφατου παρελκόντοσ. 

Ράντωσ οι χρθματιςτθριακζσ αγορζσ τουσ ευνοικθκαν από τθν ανακοίνωςθ των 

ικανοποιθτικϊν αποτελεςμάτων των stress tests ςτισ ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ, και 

εξακολουκοφν να διαμορφϊνονται ςε ςχετικά ικανοποιθτικά επίπεδα, παρά τθ νζα μεγάλθ 

πτϊςθ τθσ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ και τθ νζα επιδείνωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

Λκανοποιθτικι εξζλιξθ ιταν θ νζα αφξθςθ τιμϊν των ακινιτων και θ μικρι ανάκαμψθ των 

πωλιςεων τον Λοφνιο του ‘10 από τα εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα του Μαΐου όμωσ 

δυςτυχϊσ υπιρξε μεγάλθ πτϊςθ και πάλι μζχρι και τον Αφγουςτο του 2011. 

 

Ευρωπαϊκι οικονομία 

Το φκινόπωρο του 2010 οι αγορζσ είχαν ςθμειϊςει ςθμαντικι άνοδο μετά τθν 

ανακοίνωςθ των stress tests των τραπεηϊν ενϊ αξιοςθμείωτθ ιταν και θ νζα αφξθςθ των 

δεικτϊν υπευκφνων προμθκειϊν (pmi) τόςο ςτθ μεταποιθτικι βιομθχανία όςο και ςτισ 

υπθρεςίεσ που ςθματοδοτοφν αφξθςθ του ΑΕΡ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ μεγαλφτερθ του 1,2% 

το 2011. Σθμειϊνεται θ αξιοςθμείωτθ αφξθςθ του ΑΕΡ του Θνωμζνου βαςιλείου ςε ετιςια 

βάςθ για το 2010 ςτο 1,6%. 

Βζβαια το κλίμα αποςτακεροποίθςθσ τθσ ευρωηϊνθσ που υπάρχει το 2011 λόγω 

τθσ δεινισ κζςθσ των οικονομικϊν τθσ Ελλάδοσ, τθσ Ρορτογαλίασ, τθσ Λςπανίασ και τθσ 

Λρλανδίασ δεν αφινει περικϊρια για αιςιοδοξία. Οι ιςχυρζσ χϊρεσ τισ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ 

προςπακοφν, μζςω τθσ οικονομικισ βοικειασ που προςφζρουν ςτθν Ελλάδα και των 

ςκλθρϊν μζτρων που παίρνει θ χϊρα, να δείξουν ςτισ αγορζσ ότι το χρζοσ τθσ είναι βιϊςιμο 

και ότι θ Ελλάδα μπορεί να ςωκεί από τθ χρεοκοπία. Με αυτό τον τρόπο, μζςω τθσ χϊρασ 

μασ, προςπακοφν να αποδείξουν πωσ μποροφν να τα καταφζρουν και οι υπόλοιπεσ 

οικονομικά προβλθματικζσ χϊρεσ χωρίσ να κινδυνζψει το νόμιςμα του ευρϊ. 
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3.2.1.2 Κοινωνικέσ ςυνθήκεσ 

 

Οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ ςτθ χϊρα είναι οι χειρότερεσ ςτθ μεταπολίτευςθ. Το 

επίπεδο φτϊχειασ ζχει ανζβει λόγω τθσ ςκλθρισ οικονομικισ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ. Θ 

ανεργία ανεβαίνει με αλματϊδθσ ρυκμοφσ και εκτιμάται ςφμφωνα με δθλϊςεισ του 

επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ και διευκυντι ινςτιτοφτου εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ Σάββα 

ομπόλθ  ότι ςτο τζλοσ του 2011 κα αγγίξει το 22% και οι άνεργοι κα ανζλκουν ςε 

1.150.000. Ο κοσ ομπόλθσ εμφανίςτθκε ανιςυχοσ από τθν ραγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ 

λζγοντασ ότι ποτζ τα τελευταία 20 χρόνια δεν καταγράφθκαν τόςο υψθλά ποςοςτά μόλισ 

ςε ζνα μινα. Λδιαίτεροσ προβλθματιςμόσ υπιρξε για τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ ςτισ 

θλικίεσ 35-44. 

Στο 13,5% ανιλκε τον Οκτϊβριο θ ανεργία ζναντι 9,8% τον Οκτϊβριο του 2009 και 

12,6% το Σεπτζμβριο του 2010, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα ςτισ 

7-10-2011 θ Ελλθνικι ςτατιςτικι αρχι. Ρρόκειται για το υψθλότερο ποςοςτό που ζχει 

καταγραφεί από τον Λανουάριο του 2004, ο οποίοσ είναι ο πρϊτοσ μινασ που θ ελλθνικι 

ςτατιςτικι υπθρεςία δθμοςιεφει μθνιαία ςτοιχεία ανεργίασ που αφοροφν τθ χϊρα.  

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, θ ανεργία πλιττει περιςςότερο τισ δυναμικζσ θλικίεσ 

25 με 34 ετϊν και τισ γυναίκεσ, ενϊ θ Βόρεια Ελλάδα (και ειδικά θ Δυτικι Μακεδονία), 

παραμζνει "πρωτακλιτρια" ςτθν ανεργία λόγω τθσ βαρείασ φφεςθσ και των ιδιαίτερων 

ςυνκθκϊν. Ειδικότερα, το ςφνολο των απαςχολουμζνων κατά τον Οκτϊβριο 2010 εκτιμάται 

ότι ανιλκε ςε 4.369.543 άτομα. Οι άνεργοι ανιλκαν ςε 684.047 άτομα, ενϊ ο οικονομικά 

μθ ενεργόσ πλθκυςμόσ ζφταςε ςτα πολφ υψθλά επίπεδα των 4.263.751 ατόμων. 

Οι απαςχολοφμενοι μειϊκθκαν κατά 135.557 άτομα ςε ςχζςθ με τον Οκτϊβριο του 2009 

(μείωςθ 3,0%) ενϊ αυξικθκαν κατά 3.048 άτομα ςε ςχζςθ με το Σεπτζμβριο του 2010 

(αφξθςθ0,1%).  

Οι άνεργοι αυξικθκαν κατά 192.908 άτομα ςε ςχζςθ με τον Οκτϊβριο του 2009 

(αφξθςθ 39,3%) και κατά 56.332 άτομα ςε ςχζςθ με το Σεπτζμβριο του 2010 (+9,0%). Θ 

ανεργία ςτισ γυναίκεσ (17,6% τον Οκτϊβριο 2010, από 13,7% τον Οκτϊβριο 2009) ςυνεχίηει 

να είναι κατά πολφ υψθλότερθ εκείνθσ ςτουσ άνδρεσ (10,6% τον Οκτϊβριο 2010, από 7,1% 

τον Οκτϊβριο 2009). Σθμειϊνεται ότι ςε ανταπόκριςι τουσ από τθν Ακινα οι financial 

times επιςθμαίνουν ότι θ αφξθςθ ρεκόρ για τθν ανεργία ςτθν Ελλάδα είναι ζνδειξθ ότι θ 

φφεςθ ζχει πλιξει για τα καλά τθ χϊρα. 

 Στο παρακάτω πίνακα εμφανίηονται τα ποςοςτά ανεργίασ ςτθ χϊρα ανάλογα με τθν 

θλικία. Το υψθλότερο ποςοςτό ανεργίασ παρατθρείται ςτουσ νζουσ θλικίασ 15-29 ετϊν 

(32,9%), το οποίο ςτισ νζεσ γυναίκεσ φκάνει ςτο 38,3% 
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  ΓΑΦΘΜΑ 3.1 Ανεργία ανά ομάδα θλικιϊν                                                         Πθγι ΕΛΣΑΣ 

 

Τα τελευταία ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ δείχνουν πωσ κατά το 

Βϋ Τρίμθνο του 2011  ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ανιλκε ςε 4.156.336  άτομα και των 

ανζργων ςε 810.821.  Το ποςοςτό ανεργίασ ιταν 16,3%,  ζναντι 15,9%  του προθγοφμενου 

τριμινου και 11,8%  του αντίςτοιχου τριμινου 2010. Θ απαςχόλθςθ μειϊκθκε κατά 0,9%  

ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο και κατά 6,1%  ςε ςχζςθ με το Βϋ Τρίμθνο του 2010.  Ο 

αρικμόσ των ανζργων αυξικθκε κατά 2,3%  ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο και κατά 

36,5%  ςε ςχζςθ με το Βϋ Τρίμθνο  του 2010.   

   ΓΑΦΘΜΑ  3.2  Δείκτεσ ανεργίασ                                                    Πθγι ΕΛΣΑΣ 

 

Σε επίπεδο περιφζρειασ το μεγαλφτερο ποςοςτό ανεργίασ παρατθρείται ςτθ Δυτικι 

Μακεδονία με 23,1% και ςτθν Ανατολικι Μακεδονία και Κράκθ με 20,7%. Στον αντίποδα, 

το μικρότερο ποςοςτό ανεργίασ παρατθρείται ςτθν Ρελοπόννθςο με 13,1% και ςτθ Κριτθ 

με 13,4%. 
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Στθ περιφζρεια τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ που μασ αφορά άμεςα θ ανεργία αγγίηει το 

17%. Θ διαφορά με το αντίςτοιχο τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ είναι ςτο 5,5%.  

Συγκεκριμζνα ςτοιχεία φαίνονται ςτο πίνακα 3.9. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.9   Θ ανεργία ανά περιφζρειεσ 

 

                                          Πθγι ΕΛΣΑΣ 

 

Ζνασ επίςθσ ιδιαίτερα ςθμαντικόσ πίνακασ είναι ο παρακάτω που περιλαμβάνονται 

τα ποςοςτά των απαςχολουμζνων, κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ςτθ  

περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδοσ. Σε γενικζσ γραμμζσ εκτόσ από το μεγάλο κοινωνικό πρόβλθμα 

τθσ ανεργίασ που ταλανίηει τθ χϊρα λόγω τθσ βακιάσ φφεςθσ οι εργαηόμενοι είναι 

δυςαρεςτθμζνοι λόγω των κακϊν εργαςιακϊν ςυνκθκϊν που ζχουν δθμιουργθκεί, λόγω 

των ςυνεχόμενων μειϊςεων των μιςκϊν των δθμόςιων υπαλλιλων αλλά και τθ 

καταπάτθςθ τθσ κλαδικισ ςφμβαςθσ. Οι απεργίεσ είναι κακθμερινό φαινόμενο ςε όλουσ 

τουσ κλάδουσ και δεν κα ιταν υπερβολικό να ποφμε πωσ το κράτοσ υπολειτουργεί και 

υπάρχει γενικόσ κοινωνικόσ αναβραςμόσ. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 3.10 Απαςχολοφμενοι ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

Κλάδοσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 

                            Β’ ΣΡΙΜΘΝΟ 2011 

 Δυτικι Ελλάδα τερεά Ελλάδα Αττικι 

φνολο 100 100 100 
Γεωργία, Δαςοκομία, 
αλιεία 

20,6 21 1,2 

Ορυχεία, λατομεία 0,1 0,5 0,1 
Μεταποίθςθ 7,8 15,9 10,7 
Ραροχι θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, φυςικοφ 
αερίου 

0,6 0,6 0,6 

Ραροχι νεροφ, 
διαχείριςθ αποβλιτων 

0,3 0,9 0,7 

Καταςκευζσ 7,7 8,2 5,7 
Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επιςκευι 
οχθμάτων 

17,1 14,8 20,8 

Μεταφορά και 
αποκικευςθ 

4,6 4,4 6,6 

Δραςτθριότθτεσ 
υπθρεςιϊν παροχισ 
καταλφματοσ και 
εςτίαςθσ 

6,2 7,2 5 

Ενθμζρωςθ και 
επικοινωνία 

1,1 0,4 3,5 

Χρθματοπιςτωτικζσ και 
αςφαλιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

1,7 1 4,5 

Διαχείριςθ ακίνθτθσ 
περιουςίασ 

0,1 0 0,1 

Επαγγελματικζσ, 
επιςτθμονικζσ και 
τεχνικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

4,3 3,3 6,9 

Διοικθτικζσ και 
υποςτθρικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

1,1 0,6 2,9 

Δθμόςια διοίκθςθ 6,9 8,8 9,9 
Εκπαίδευςθ 8,7 5,4 7,4 
Δραςτθριότθτεσ 
ανκρϊπινθσ υγείασ και 
κοινωνικισ μζριμνασ 

6,1 3,4 6,4 

Τζχνεσ, διαςκζδαςθ 
και ψυχαγωγία 

0,9 0,8 1,3 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
παροχι υπθρεςιϊν 

2,9 1,9 2,2 

Δραςτθριότθτεσ 
νοικοκυριϊν ωσ 
εργοδοτϊν 

1,2 0,8 3,5 

Δραςτθριότθτεσ 
ετερόδικων 
οργανιςμϊν & φορζων 

0 0 0,1 

                                   Πθγι ΕΛΣΑΣ 
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3.2.1.3  Πολιτικέσ ςυνθήκεσ 

 

Θ Ελλάδα με αρχι  το Μάιο του 2010 και κορφφωςθ από το καλοκαίρι του 2011 

μζχρι και τϊρα βρίςκεται ςε ζνα κλίμα αποςτακεροποίθςθσ. Θ κατάςταςθ είναι ρευςτι και 

κανείσ δε ξζρει με ςιγουριά τι κα ακολουκιςει τουσ  επόμενουσ μινεσ. Οι ςυνεχείσ 

απεργίεσ και διαμαρτυρίεσ ςε ςυνδυαςμό με τα ςκλθρά μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ για τουσ 

πολίτεσ ζχουν δθμιουργιςει μια ζκρυκμθ κατάςταςθ. Θ  κυβζρνθςθ του ΡΑ.ΣΟ.Κ. δεν 

εμπνζει εμπιςτοςφνθ και υπάρχουν ςυνεχισ ανατροπζσ του πολιτικοφ ςκθνικοφ. Τον Λοφνιο 

του 2011 ,λόγω του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ που επιβλικθκε από τθ τρόικα ςτθ 

κυβζρνθςθ για να ψθφιςτεί, και λόγω των μεγάλων ςυγκεντρϊςεων αγανάκτθςθσ των 

πολιτϊν και των πολλϊν επειςοδίων με τθν αςτυνομία επιχειρικθκε θ προςπάκεια 

ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ εκνικισ ςωτθρίασ που κα ςτιριηαν τα δυο μεγάλα κϊματα χωρίσ 

να ευδοκιμιςει ,όμωσ, το εγχείρθμα. Πτι δεν ζγινε τότε ςυμφωνικθκε  πριν λίγεσ μζρεσ  

υπό τθ πρωκυπουργία του κυρίου Λουκά Ραπαδιμου με ςυμμετοχι ςτθ κυβζρνθςθ 

ςτελεχϊν  από το ΡΑ.ΣΟ.Κ, Ν.Δ., ΛΑ.Ο.Σ. 

Θ Ελλάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο ζχει βρεκεί ςτο επίκεντρο των πολιτικϊν 

εξελίξεων ςε όλο το κόςμο. Θ υπαγωγι τθσ ςτο διεκνζσ νομιςματικό ταμείο ςε ςυνδυαςμό 

με τθ βοικεια τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ζχει αναγκάςει τθν χϊρα να παίηει το ρόλο του 

πρωταγωνιςτι ςτθ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. Πλεσ οι χϊρεσ τθσ E.E. προςπακοφν να 

ςυντθριςουν το χρζοσ τθσ Ελλάδασ βιϊςιμο μζςω νζων δάνειων. Σε περίπτωςθ 

κατάρρευςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ το νόμιςμα του ευρϊ κα χάςει τθν αξιοπιςτία του 

ςτισ αγορζσ και κα καταρρεφςει όλο το εγχείρθμα τθν ενιαίασ ευρωπαϊκισ οικονομικισ 

πολιτικισ, πράγμα που δε ςυμφζρει καμία μεγάλθ ευρωπαϊκά οικονομικι δφναμθ. 

Συγκεκριμζνα, ςτα μζςα του 2010 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ αδυνατοφςε να δανειςτεί 

με λογικά επιτόκια από τισ αγορζσ για τθ χρθματοδότθςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, 

με αποτζλεςμα τον άμεςο κίνδυνο ςτάςθσ πλθρωμϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 

ςυνεπϊσ τθ χρεοκοπία. Θ προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ να ανακτιςει τθν αξιοπιςτία τθσ 

χϊρασ ςτισ διεκνείσ αγορζσ και να πετφχει μείωςθ των επιτοκίων οδιγθςε ςε λιψθ 

ςκλθρϊν μζτρων λιτότθτασ, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρζψουν το αρνθτικό κλίμα. 

Αποτζλεςμα ιταν θ Ελλάδα να καταφφγει ςτθ βοικεια του διεκνοφσ νομιςματικοφ ταμείου, 

τθσ   ευρωπαϊκισ ζνωςθσ και τθσ ευρωπαϊκισ κεντρικισ τράπεηασ, που ςυγκρότθςαν από 

κοινοφ μθχανιςμό βοικειασ.  

H ανακοίνωςθ τθσ προςφυγισ ςτον μθχανιςμό ςτιριξθσ ζγινε ςτο Καςτελόριηο ςτισ 

23 Απριλίου 2010 από τον πρωκυπουργό. Θ χρθματοδότθςθ από τον μθχανιςμό ςτιριξθσ 

ζδωςε ςτθν Ελλάδα τθ δυνατότθτα λιψθσ μζτρων προςαρμογισ τθσ οικονομίασ, δθλαδι 

ςταδιακισ αποκατάςταςθσ τθσ δθμοςιονομικισ ιςορροπίασ, αντί μιασ βίαιθσ 

εξιςορρόπθςθσ που κα επζβαλε θ χρθματοδότθςθ από τισ αγορζσ και θ οποία κα είχε 

πικανζσ ανεξζλεγκτεσ ςυνζπειεσ για όλθ τθ ηϊνθ του ευρϊ. Τα πρϊτα μζτρα 

ανακοινϊκθκαν από τον πρωκυπουργό τθν Κυριακι 2 Μαΐου. Θ Ελλθνικι οικονομία 

ςυνζχιςε να βρίςκεται ςε κατάςταςθ δθμοςιονομικισ ανιςορροπίασ και το επόμενο 

διάςτθμα με αποτζλεςμα ζνα χρόνο μετά, τον Λοφνιο του 2011, θ κυβζρνθςθ να καταφφγει 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
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ςτθν ψιφιςθ του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ, που περιλάμβανε νζα μζτρα λιτότθτασ, 

περικοπζσ και πρόγραμμα αξιοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ. 

Ραρακάτω παρουςιάηεται  ζνασ πίνακασ που δείχνει το πϊσ κυμαίνεται τθ 

τελευταία δεκαετία το δθμοςιονομικό ζλλειμμα και το δθμόςιο χρζοσ τθσ χϊρασ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.11  Διακφμανςθ ελλείμματοσ 

τοιχεία 
eurostat 

ΑΕΠ ςε 
τιμζσ 
αγοράσ 

Δθμοςιονομικό 
ζλλειμμα (% 
ΑΕΠ) 

Δθμόςιο 
χρζοσ 
(%ΑΕΠ) 

Δθμόςιο 
χρζοσ (ςε 
δισ) 

Ανεργία % 

2000  3,7 103,4  11,2 

2001  4,5 103,7  10,7 

2002  4,8 101,7 166,1 δισ ε 10,3 

2003  5,6 97,4 177.8 δισ ε 9,7 

2004  7,5 98,6 201,2 δισ ε 10,5 

2005  5,2 100% 215,4 δισ ε 9,9 

2006  5,7 106,1 226,2 δισ ε 8,9 

2007 227 δισ ε 6,4 105,4 239,4 δισ ε 8,3 

2008 236,9 δισ ε 9,8 110,7 262,3 δισ ε 7,7 

2009 235 δισ ε 15,4 127,1 298,7 δισ ε 9,5 

2010 230,2 δισ ε 10,5 142,8 328,6 δισ ε 12,6 

2011  9,5 157,7   

2012  9,3 166,1   

                    Πθγι eurostat 

Από το καλοκαίρι κιόλασ άρχιςαν να φαίνονται οι ςυνζπειεσ των μζτρων. Θ ανεργία 

και ο πλθκωριςμόσ άρχιςαν να εκτινάςςονται ενϊ οι μικροεπιχειριςεισ ζβλεπαν τον τηίρο 

τουσ ςυνεχϊσ να μειϊνεται με αποτζλεςμα να οδθγοφνται όλο και περιςςότερεσ ςτο 

κλείςιμο, γεγονόσ που περιγραφόταν ωσ κφμα λουκζτων. Θ δυςαρζςκεια ςτθν κοινωνία από 

τθν μεγάλθ οικονομικι φφεςθ ιταν ζντονθ και άρχιςε να εκφράηεται με αποδοκιμαςίεσ 

πολιτικϊν που εμφανίηονταν ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, ακόμα και ςτο εξωτερικό. Στο διάςτθμα 

αυτό άρχιςαν να ενιςχφονται κινιματα πολιτϊν που δεν ςυνδζονταν με πολιτικά κόμματα 

όπωσ το κίνθμα «δεν πλθρϊνω» που ζκανε ζντονθ τθν παρουςία του, με τα μζλθ του να 

αρνοφνται να πλθρϊςουν ςτα διόδια το υψθλό αντίτιμο. 

Οι πολιτικζσ εξελίξεισ είναι ραγδαίεσ και θ ελλθνικι κυβζρνθςθ βρίςκεται ςτο μάτι 

του κυκλϊνα αφοφ πρζπει από τθ μια να ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ τθσ τρόικασ ζτςι 

ϊςτε να παίρνει τισ ςυμφωνθμζνεσ δόςεισ για να μπορεί να πλθρϊςει μιςκοφσ και 

ςυντάξεισ ,αλλά και να απορροφιςει όλον τον κοινωνικό αναβραςμό που φζρουν τα 

επαναλαμβανόμενα ςκλθρά φορολογικοοικονομικά μζτρα. Το πιο επικίνδυνο γεγονόσ είναι 

ότι θ κυβζρνθςθ ζχει απολζςει τθν αξιοπιςτία τθσ από το μυαλό των ευρωπαίων εταίρων 

που ςυνεργάηεται για να επιβιϊςει οικονομικά θ χϊρα, αλλά και από το μυαλό ελλινων 

πολιτϊν 

Το γενικό ςυμπζραςμα είναι ότι αυτι τθ περίοδο είναι δφςκολο να εμπιςτευτεί 

κάποιοσ το κράτοσ ςε επίπεδο επενδφςεων για επιδοτιςεισ και για επίλυςθ τυχόν 

γραφειοκρατικϊν κολλθμάτων. Κατά γενικι ομολογία όντωσ οι περίοδοι φφεςθσ είναι και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%C2%AB%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%89%C2%BB
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περίοδοι ευκαιριϊν  για επενδφςεισ, όμωσ πρϊτα κα πρζπει να ζχει επζλκει 

ςτακεροποίθςθ ςτα πολιτικά  δρϊμενα τθσ εκάςτοτε χϊρασ. 

 

 Θ κρίςθ ςτθν ευρωηϊνθ και θ πολιτικι κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ 

 Ο κόςμοσ ςτο ευρϊ  βρίςκεται ςε μια μεταβατικι περίοδο ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ 

θ Δφςθ πλθρϊνει τθν ζλλειψθ θγεςιϊν με ποιότθτα, όπωσ, επίςθσ, τθν επιμονι τουσ ςτα 

νεοφιλελεφκερα δόγματα. Θ Ε.Ε. δείχνει ανεπαρκείσ, για να αντιμετωπίςει τισ αγορζσ. Το 

αποτζλεςμα ιταν, ότι τα προβλιματα που δθμιοφργθςαν οι χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ 

ζχουν οδθγιςει τθν ίδια τθν Ε.Ε. ςε κρίςθ, ιδιαίτερα τθν ευρωηϊνθ. Θ ευρωηϊνθ, όπωσ και 

το ευρϊ, δείχνει ότι δεν μπορεί να αντζξει τισ πιζςεισ των αγορϊν, και για να μπορζςουν οι 

θγζτεσ να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα χρθςιμοποιοφν  κριτιρια που δεν είναι 

κοινωνικά δίκαια, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ των τραπεηϊν. Με αιχμι τα αςφάλιςτρα 

διαςφαλίηεται ότι τα χρθματοπιςτωτικά κεφάλαια μποροφν να κερδίηουν ςτο όνομα του 

ρίςκου, αλλά ςτθν ϊρα τθσ χαςοφρασ τα κουρζματα να είναι περιοριςμζνα. 

 Οι οίκοι αξιολόγθςθσ ζχουν μετατραπεί, χάρθ ςτισ ρυκμίςεισ τθσ Ε.Ε. και των ΘΡΑ, 

από οίκοι εκτίμθςθσ και ενθμζρωςθσ ςε μοχλοφσ πολιτικισ παρζμβαςθσ επί κρατϊν. Αυτά 

τα νζα εργαλεία πρωτοκακεδρίασ των οικονομικϊν ςυμφερόντων επί τθσ πολιτικισ είναι 

ουςιαςτικά ςτοιχεία διαφοροποίθςθσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ του 21ου αιϊνα από τθ 

διεκνοποίθςθ ςτο μεταίχμιο του 19ου προσ τον 20ό αιϊνα. 

 Υπάρχουν απόψεισ που εκφράηουν πωσ θ Ε.Ε. ,αν κζλει να αποφφγει τθ διάλυςι 

τθσ, πρζπει  να αποκτιςει ουςιαςτικι οικονομικι δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ ϊςτε να 

προχωριςει θ δθμοκρατικι πολιτικι ενοποίθςι τθσ. Ειδάλλωσ, κα ενιςχυκοφν οι 

διαφοροποιθμζνεσ ταχφτθτεσ με τισ οποίεσ κινοφνται τα κράτθ-μζλθ και κα καταργθκεί 

ολοςχερϊσ θ όποια υπάρχουςα ιςοτιμία ανάμεςά τουσ. Το γεγονόσ ότι ιςχυρά κράτθ τθσ 

Ζνωςθσ, υποκφπτουν ςε μια λογικι οικονομικοφ εκνικιςμοφ που απαιτεί να χάςει θ Ε.Ε. τθν 

πολυχρωμία τθσ, μπορεί να λειτουργιςει εντελϊσ αποδιοργανωτικά. 

 Μάλιςτα, ςτθ διάρκεια τθσ κρίςθσ αναδείχτθκε δθμόςια θ φπαρξθ ενόσ 

‘’διευκυντθρίου’’ ςτθν Ε.Ε., εκείνο τθσ Γερμανίασ με τθ Γαλλία, κακϊσ και τθσ κεντρικισ 

τράπεηασ τθσ Ε.Ε. Θ λειτουργία αυτοφ, ςε τζτοια μάλιςτα ζκταςθ, παραβιάηει όλεσ τισ 

ςυνκικεσ τθσ Ε.Ε. Το μεγάλο πρόβλθμα είναι ότι ζχει προκφψει μεγάλθ αςυμμετρία 

ανάμεςα ςε Γαλλία και Γερμανία και δυςτυχϊσ βγαίνει προσ τθ δθμοςιότθτα θ εικόνα 

αποδιοργάνωςθσ. Είναι φανερό όπωσ αναφζρκθκε  και πριν ότι θ ελλθνικι κυβζρνθςθ 

αποτελεί τθν αιχμι-υπόδειγμα αυτισ τθσ αρνθτικισ πορείασ τθσ Ε.Ε. 

 

Ραγκόςμια οικονομικι φφεςθ 

 Θ παγκόςμια οικονομικι φφεςθ του 2008  είναι το αποτζλεςμα που προκλικθκε 

από τθ διεκνι χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2007 ςε τομείσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ τθσ 

διεκνοφσ κοινότθτασ. Θ πιςτωτικι κρίςθ από τθν ζλλειψθ ρευςτότθτασ ζγινε εμφανισ ςτουσ 
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χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ των ανεπτυγμζνων χωρϊν, ενϊ πολλά χρθματιςτιρια 

παρζμειναν κλειςτά λόγω των μεγάλων απωλειϊν από τισ πωλιςεισ των επενδυτϊν. 

  Σθμαντικοί κλάδοι τθσ οικονομίασ επλιγθςαν, όπωσ ο τραπεηικόσ, ο αςφαλιςτικόσ, 

ο κτθματομεςιτικόσ, οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ, το εμπόριο και άλλοι, με άμεςα 

αποτελζςματα ςτα οικονομικά μεγζκθ των οικονομιϊν, όπωσ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, νζεσ 

πλθκωριςτικζσ πιζςεισ, υποτίμθςθ νομιςμάτων κ.α. Σφμφωνα με αναλυτζσ, θ κατάςταςθ 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ μοιάηει με τθν παγκόςμια οικονομικι φφεςθ του 1929, με τουσ 

ρυκμοφσ ανάπτυξθσ να υποχωροφν και τα δθμοςιονομικά των χωρϊν να εκτίκενται ςτο 

ενδεχόμενο εκτροπισ.  

 Χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ γενικευμζνθσ κατάςταςθσ είναι ο κίνδυνοσ κατάρρευςθσ 

τραπεηϊν από τθ φθμολογία, ι θ πϊλθςθ τουσ ςε ιδιαίτερα χαμθλό τίμθμα και θ άςκθςθ 

νομιςματικισ πολιτικισ από τισ κεντρικζσ τράπεηεσ με ςκοπό τθ διάςωςθ τθσ οικονομίασ. 

Ηθμιωμζνα βγικαν τα ςυςτιματα που εκτζκθκαν ςτα <τοξικά> ομόλογα, όπωσ 

χαρακτθρίςτθκαν, που ςτρζφονται πλζον προσ ζνα νζο κρατικό παρεμβατιςμό, παράλλθλα 

με τθν κατάρτιςθ ςχεδίων επίλυςθσ τθσ κρίςθσ προτοφ επεκτακεί ςτθν ευρφτερθ οικονομία 

των κρατϊν που επλιγθςαν. 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ςφμφωνα με ςτοιχεία του Δ.Ν.Τ. το κατά κεφαλιν 

Α.Ε.Ρ. για το 2009 ςε φκίνουςα ςειρά ταξινόμθςθσ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ  3.12  Κατά κεφαλιν Α.Ε.Π. παγκοςμίωσ κατά φκίνουςα 

 

                          Πθγι wikipedia 
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3.2.1.4 Σεχνολογικέσ ςυνθήκεσ 

 

 Θ δεκαετία μετά το 2000 είναι θ εποχι τθσ τάχιςτθσ εξζλιξθσ και πλθροφόρθςθσ. Το 

γριγορο ιντερνζτ ζφερε τθν επανάςταςθ ςε όλο τον κόςμο. Ρλζον μζςω του διαδικτφου 

όλοι λίγο ωσ πολφ ζχουν μια δεφτερθ θλεκτρονικι ηωι. Μπορεί κάποιοσ να πλθρϊνει τουσ 

λογαριαςμοφσ του, να δουλεφει, να προγραμματίηει, να αγοράηει προϊόντα, να 

ενθμερϊνεται τάχιςτα για οτιδιποτε τον ενδιαφζρει ακόμα και να διαςκεδάηει ι να 

φλερτάρει. Αναμφιςβιτθτα μποροφμε να ποφμε πωσ το διαδίκτυο είναι μια από τισ 

μεγαλφτερεσ επαναςτάςεισ τθσ ανκρωπότθτασ. 

 Λόγω τθσ  εξζλιξθσ τθσ εποχισ θ τεχνολογία αναπτφςςετε με γριγορουσ ρυκμοφσ, 

για παράδειγμα μια ςυςκευι τθλεφϊνου που κα βγει ςτθν αγορά ςιμερα μετά από 

τζςςερεισ μινεσ δεν κα υπάρχει ςε κανζνα ράφι θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ διότι κα ζχει 

αντικαταςτακεί από μια πιο ςφγχρονθ. Οι μεγάλεσ παγκόςμιεσ πολυεκνικζσ εταιρίεσ είναι 

οργανωμζνεσ και προγραμματιςμζνεσ ζτςι ϊςτε τθν ϊρα που διαφθμίηουν ζνα προϊόν τουσ 

να ζχουν ιδθ ζτοιμα τα ςχζδια όχι μόνο για τθν επόμενθ γενιά του αλλά και για τθν τρίτθ. 

Υπάρχουν ςυνεχείσ επιτυχίεσ ςτθν ιατρικι, ςτθ μθχανικι και ςε θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που 

εξελίςςονται γριγορα και αυτοματοποιθμζνα όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. 

 Για τθ κατθγορία των ροφχων  και των υποδθμάτων που μασ αφορά άμεςα ςτθ 

μελζτθ δεν υπάρχουν τεχνολογικζσ επαναςτάςεισ. Στον τομζα τθσ μόδασ δεν μποροφμε να 

ιςχυριςτοφμε ότι ζχει υπάρξει κάτι το εξαιρετικό κακϊσ θ μόδα εξελίςςεται μεν με ρυκμοφσ 

ανάλογουσ με τθν εποχι χωρίσ, δε, να κάνει τεχνολογικά τθ διαφορά. Εκείνοσ ο τομζασ  που 

μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι αναπτφςςεται τεχνολογικά είναι τθσ ακλθτικισ ζνδυςθσ και 

υπόδθςθσ. Οι μεγάλεσ ακλθτικζσ εταιρίεσ προςπακοφν τθ τελευταία δεκαπενταετία να 

διαφοροποιιςουν το προϊόν τουσ μζςω τθσ τεχνολογίασ. Ζτςι λανςάρουν ςυνεχϊσ νζουσ 

τφπουσ προϊόντων μζςω δθμοφιλϊν ακλθτικϊν ομάδων, ποδοςφαιριςτϊν, ακλθτϊν 

ςτίβου, μπάςκετ και οποιουδιποτε παγκόςμιασ φιμθσ ακλθτι. Διαφθμίηουν ζτςι 

ςφγχρονεσ φανζλεσ, όπωσ οι παρακάτω για παράδειγμα: 

 Αντιανεμικζσ οι οποίεσ είναι ειδικζσ κυρίωσ για ακλιματα όπωσ θ ποδθλαςία, 

 Ιζοθεπμικέρ για ζςνεσή διαηήπηζη ζηαθεπήρ θεπμοκπαζίαρ ζηο ζώμα, 

 Ριο ελαφριζσ και κολλθτζσ για μεγαλφτερθ ευελιξία, 

 Ραποφτςια πρωτοποριακά και πιο φιλικά ςτο περπάτθμα. 

 

 Θ τεχνολογία ςτθν Ελλάδα 

 Στθν Ελλάδα δεν ζχει υπάρξει κάποια αξιοςθμείωτθ τεχνολογικι καινοτομία που κα 

μποροφςαμε να αναφζρουμε. Ππωσ ςθμειϊκθκε παραπάνω θ χϊρα μασ ςτθρίηεται κυρίωσ 

ςτισ ειςαγωγζσ και ςτο πρωτογενι τομζα. Δεν ζχει επιχειρθκεί κάποια είςοδο από 

επενδυτι ςτθν τεχνολογικι καινοτομία λόγω αρκετϊν προβλθμάτων που ξζρει ότι κα 

ςυναντιςει  με τθ πολιτεία. Ζτςι ο τομζασ αυτόσ μζνει παρακμάηων και οτιδιποτε 

καινοφργιο βλζπουμε προζρχεται από ζρευνεσ και εταιρίεσ του εξωτερικοφ. 
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3.2.2 Η ζότηςη και η προςφορϊ των ϋτοιμων ενδυμϊτων ςτην αγορϊ 

 

3.2.2.1 Η ζήτηςη έτοιμων ενδυμάτων ςτην αγορά 

 
Θ ηιτθςθ ζτοιμων ενδυμάτων και υποδθμάτων ςτθν αγορά είναι φυςιολογικά 

πεςμζνθ και ζχει πλθγεί πολφ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ραρακάτω κα αναφερκϊ ςε 

ςτοιχεία που αφοροφν τθ ηιτθςθ ςτον Ελλαδικό χϊρο.  

 

Συγκεκριμζνα ςτθ περιοχι τθσ Βοιωτίασ θ αγορά ζχει πλθγεί αρκετά. Οι 

ανταγωνιςτικζσ αγορζσ του πολυκαταςτιματοσ είναι δυο, τθσ Κιβασ και τθσ Λιβαδειάσ. 

Σφμφωνα με μια διερεφνθςθ που ζγινε ςτισ περιοχζσ αυτζσ αλλά και με ςτοιχεία του 

εμπορικοφ επιμελθτθρίου θ ηιτθςθ είναι μικρι. Αρκετά μαγαηιά ζχουν κλείςει και ςχεδόν 

όλοι όςοι ζχουν καταςτιματα ζνδυςθσ τα ζχουν μετατρζψει ςε οικογενειακζσ επιχειριςεισ 

για να μικρφνουν όςο το δυνατόν περιςςότερο το κόςτοσ. Λόγω όμωσ χαμθλοφ τηίρου 

δυςκολεφονται να κάνουν μεγάλεσ εκπτϊςεισ. Είναι ζνα ςθμείο που πρζπει να 

εκμεταλλευτεί το πολυκατάςτθμα αφοφ ο μεγάλοσ όγκοσ εμπορεφματοσ κα δϊςει ςτθν 

επιχείρθςθ τθ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ αυτισ τθσ αδυναμίασ των ανταγωνιςτικϊν 

αγορϊν που είναι ιδθ πλθγωμζνεσ.  

 

Στο κομμάτι τθσ ηιτθςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά  κα δοφμε τθν άμεςθ επίδραςθ τθσ  

ςε μια από τισ κατθγορίεσ ενδυμάτων που εξζταςε ςε μελζτθ τθσ θ icap. Ραρακάτω 

παρατίκενται οριςμζνα βαςικά ςυμπεράςματα, όπωσ προκφπτει από μελζτθ του 2010. Θ 

εγχϊρια αγορά Τηθν ενδυμάτων παρουςίαςε διακυμάνςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

1997-2009. Τθ τελευταία τριετία θ αγορά είναι πτωτικι. Το 2008 θ κατανάλωςθ εκτιμάται 

ότι παρουςίαςε μικρι μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2007, ενϊ το 2009 θ αγορά ςθμείωςε 

ςθμαντικι πτϊςθ ποςοςτοφ 13%. Εκτιμάται από ζρευνεσ των εμπορικϊν ςυλλόγων αττικισ 

ότι ςτα τζλθ του 2011 θ πτϊςθ ςε ςχζςθ με το 2009 κα πλθςιάςει το 30%. 

 

Ανοδικι πορεία ακολοφκθςε θ αγορά γυναικείων υφαςμάτινων ενδυμάτων τθ 

χρονικι περίοδο 1995-2007 παρουςιάηοντασ μζςθ ετιςια αφξθςθ 2,3%. Ωςτόςο, τα 

τελευταία χρόνια ο ρυκμόσ μεταβολισ βαίνει μειοφμενοσ. 

 

Ηιτθςθ και διαφιμιςθ 

 

Θ διαφιμιςθ αποτελεί ζνασ ςθμαντικό παράγοντα κακϊσ προβάλει και κακιςτά 

αναγνωρίςιμο ζνα πολυκατάςτθμα. Θ διαφιμιςθ των επιχειριςεων του κλάδου 

πραγματοποιείται κυρίωσ μζςω του περιοδικοφ τφπου (ςτθ περιοχι δραςτθριοποίθςθσ του 

πολυκαταςτιματοσ  ςε τοπικά περιοδικά και εφθμερίδεσ). Οι καταναλωτικζσ ςυνικειεσ και 

τα πρότυπα μεταξφ των θλικιακϊν , ειςοδθματικϊν και γεωγραφικϊν ομάδων του 

πλθκυςμοφ προςδιορίηουν ςθμαντικά και τον βακμό ςτον οποίο οι καταναλωτζσ των 

αντίςτοιχων ομάδων προςαρμόηουν τισ ενδυματολογικζσ επιλογζσ τουσ ςτθ μόδα τθσ 

εποχισ.  
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Ο παρακάτω πινάκασ 3.13 παρουςιάηει τον υπολογιηόμενο πλθκυςμό τθσ χϊρασ το 
2009 ανά θλικιακι ομάδα. 

 
ΡΛΝΑΚΑΣ  3. 13  Τπολογιηόμενοσ πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ κατά φφλο και ομάδεσ θλικιϊν 
(2009)  
 

Θλικιακι ομάδα Άρρενεσ Θιλυσ φνολο 

0-14 831.557 781.841 1.613.398 

15-24 633.252 587.904 1.221.156 

25-39 1.320.927 1.231.590 2.552.517 

40-54 1.211.014 1.216.622 2.427.636 

55-64 651.457 691.737 1.343.194 

65-79 717.985 892.961 1.610.946 

80+ 210.548 281.007 491.555 

φνολο 5.576.740 5.683.662 11.260.402 

                πθγι : ΕΛΣΑΣ 
                
 

Οι τιμζσ πϊλθςθσ των προϊόντων ςε ςυνδυαςμό με το διακζςιμο ειςόδθμα 

αποτελοφν τον κφριο παράγοντα τον οποίο άλλεσ φορζσ επθρεάηει τθ ηιτθςθ άμεςα (π.χ. 

ματαίωςθ αγοράσ) και άλλεσ  κατευκφνει ςε οικονομικότερεσ λφςεισ. Στο ςθμείο αυτό κα 

πρζπει να επιςθμανκεί και ο ςθμαντικόσ λόγοσ τθσ τιμολογιακισ και εκπτωτικισ πολιτικισ 

των καταςτθμάτων ςε περιόδουσ εορτϊν και γενικά οπότε θ ηιτθςθ είναι πολφ αυξθμζνθ. 

 

Το πολυκατάςτθμα που ςχεδιάηουμε για τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Λιβαδειάσ κα 

μελετθκεί και θ τιμολογιακι πολιτικι ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ των επαγγελμάτων 

ςτθν περιοχι. Ζνα από τα πιο δθμοφιλι  επαγγζλματα είναι θ γεωργία και το μεγαλφτερο 

ποςοςτό καλλιζργειασ ζχει το βαμβάκι. Οι αγρότεσ πλθρϊνονται ανάλογα με τθ ςοδειά 

τουσ,  τθ περίοδο Νοεμβρίου με Λανουάριο κάκε χρόνο για όλο το ζτοσ. Λογικό κα είναι να 

ακολουκθκεί μια εκπτωτικι πολίτικθ τισ περιόδουσ άνοιξθσ-καλοκαιριοφ που λογικά οι 

οικονομικοί πόροι των αγροτϊν κα είναι περιοριςμζνοι ςε ςχζςθ με φκινόπωρο-χειμϊνα 

που πλθρϊνονται, επίςθσ ςτθ δεφτερθ περίοδο πρζπει να υπάρχει και πιο ιςχυρι 

διαφθμιςτικι καμπάνια για να προελκυςκεί όςο το δυνατόν περιςςότεροσ κόςμοσ ςτο 

κατάςτθμα. 

 

Ζνασ ενδιαφζρον πίνακασ είναι ο παρακάτω που δείχνει ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 

ςτατιςτικι αρχι τον ετιςιο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι για τα είδθ ζνδυςθσ. Ππωσ είναι 

εμφανζσ παρουςιάςτθκε μζςθ ετιςια αφξθςθ 3,2% τθ περίοδο 2004-2009. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 3.14  Εξζλιξθ δείκτθ τιμϊν καταναλωτι                
 

Ζτοσ Ανδρικά 
είδθ 
ζνδυςθσ 

Γυναικεία 
είδθ 
ζνδυςθσ 

Παιδικά 
είδθ 
ζνδυςθσ 

Ενδφματα 
μωρών 

Είδθ 
ζνδυςθσ 

Ζτοσ 
βάςθσ 

2004 95,76 95,55 94 95,63 95,43 2005 

2005 100 100 100 100 100  

2006 102,25 102,32 101,63 102,41 102,17  

2007 105,58 106,09 106,28 106,41 105,78  

2008 108,11 109,21 109,35 109,75 108,68  

2009 110,96 112,54 113,58 113,17 111,86  

                    Πθγι ΕΛΣΑΣ 

 

Αναφορικά με τισ διάφορεσ κατθγορίεσ ενδυμάτων ςθμειϊνεται ότι τον υψθλότερο 

ρυκμό αφξθςθσ εμφάνιςαν τα παιδικά ενδφματα (3,9%) και ακολοφκθςαν τα ενδφματα 

μωρϊν (3,4%) και τα γυναικεία ενδφματα (3,3%). Οι τάςεισ μόδασ δεν κατευκφνουν μόνο τθ 

ηιτθςθ μεταξφ διαφορετικϊν εμπορικϊν ςθμάτων ι ςχεδίων αλλά δθμιουργοφν και ηιτθςθ 

ςτο βακμό που επιβάλουν τθ ςυχνότερθ ανανζωςθ του ρουχιςμοφ ϊςτε να ςυμφωνεί με 

τισ ιςχφουςεσ τάςεισ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.15  Θ Ελλθνικι οικονομία ςε αρικμοφσ  (ετιςιεσ εκατοςτιαίεσ μεταβολζσ ι όπωσ 

διαφορετικά ορίηονται) 

Ετιςια 
ςτοιχεία 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

ΑΕΡ (ςε 
ςτακερζσ 
τιμζσ) 

4,9 2,9 4,5 4,5 2 -2 -3,5 

Λδιωτικι 
κατανάλωςθ 

3,7 4,3 4,8 3 2,3 -1,8 -4,5 

Δθμόςια 
κατανάλωςθ 

2,9 1,2 0 7,7 0,6 9,6 -10 

Ακακάριςτεσ 
Επενδφςεισ 

0,1 -3,6 8,1 4,9 -7,4 -13,9 -8,8 

-κατοικίεσ -1,9 0 29,1 -8,8 -29,1 -22 -19,5 

-εξοπλιςμόσ 12,7 -1 14,2 9,1 6,3 -15,9 -4,5 

Μεταποίθςθ 1,2 -0,8 1,4 1,8 -4,2 -10,7 1 

Ανεργία % 10,2 9,5 8,6 8 7,4 9,5 11,5 

Συνολικι 
απαςχόλθςθ 

0,9 1,5 2,5 1,3 1,2 -1,1 -0,5 

Δείκτθσ 
τιμϊν 
καταναλωτι 
(μεςαία 
επίπεδα 

2 3,5 3,2 2,9 4,2 1,2 3,8 

Κόςτοσ 
εργαςίασ/ 
μονάδα 
προϊόντοσ 

1,8 3,7 4,6 3,5 3,9 5,8 1,4 
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Ριςτωτικι 
επζκταςθ 
(προσ 
ιδιωτικό 
τομζα) 

19,5 21,8 19,7 20 15,9 3,3 -1,5 

Ζλλειμμα 
γενικισ 
κυβζρνθςθσ 
(% ΑΕΡ) 

-7,4 -5,1 -2,6 -3,6 -7,8 -13,6 -7 

Λςοηφγιο 
τρεχ. 
ςυναλλαγϊν 
(κεφαλαιακζσ 
μεταβιβάςεισ 
% ΑΕΡ) 

-4,5 -6,3 -9,5 -12.4 -12,6 -9,9 -8 

 
* Ρροβλζψεισ 

                          Πθγι  icap 
 
Στο παραπάνω ςυγκεντρωτικό πίνακα μποροφμε να δοφμε τθ κατάςταςθ που 

επικρατεί ςτθ χϊρα γφρω από τθ κατανάλωςθ.  

 

3.2.2.2  Η προςφορά έτοιμων ενδυμάτων ςτην αγορά 

 

Οι αλυςίδεσ καταςτθμάτων ετοίμων ενδυμάτων, οι οποίεσ ξεκίνθςαν τθν 

ουςιαςτικι ανάπτυξι τουσ ςτθν εγχϊρια αγορά ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90, ζχουν 

πλζον ζντονθ παρουςία και ςυνεχίηουν να επεκτείνονται, εκτοπίηοντασ ςταδιακά τα 

μεμονωμζνα ςθμεία πϊλθςθσ, όπωσ προκφπτει από ςχετικι κλαδικι μελζτθ τθσ ICAP.  

Βαςικό χαρακτθριςτικό του ςυγκεκριμζνου κλάδου είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ 

επιχειριςεων οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε αυτόν και διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ 

όχι μόνο ωσ προσ τθν ζκταςθ του δικτφου πωλιςεων, αλλά και ωσ προσ τον τρόπο διάκεςθσ 

των προϊόντων τουσ. Θ φπαρξθ εκτεταμζνου δικτφου πωλιςεων που εξαςφαλίηει ευρεία 

γεωγραφικι κάλυψθ, κεωρείται ςθμαντικόσ παράγοντασ επιτυχίασ μιασ αλυςίδασ. Θ 

μζκοδοσ ανάπτυξθσ κάκε αλυςίδασ διαφζρει. Οριςμζνεσ εκμεταλλεφονται οι ίδιεσ το δίκτυο 

λιανικισ τουσ (εταιρικά καταςτιματα), ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ θ εκμετάλλευςθ των 

καταςτθμάτων γίνεται από επιχειριςεισ που ανικουν ςτον ίδιο όμιλο, ενϊ πολφ 

διαδεδομζνθ είναι θ ανάπτυξθ μζςω τθσ δικαιόχρθςθσ (franchising), οπότε θ δικαιοπάροχοσ 

εταιρεία ςυνικωσ διατθρεί ζναν αρικμό εταιρικϊν καταςτθμάτων και τα υπόλοιπα 

εκμεταλλεφονται ανεξάρτθτεσ επιχειριςεισ (δικαιοδόχοι). 

Στον εξεταηόμενο κλάδο υπάρχει ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, τόςο μεταξφ των 

αλυςίδων όςο και μεταξφ μεμονωμζνων ςθμείων πϊλθςθσ και καταςτθμάτων αλυςίδων. Θ 

τιμολογιακι πολιτικι, το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν, θ ποιότθτα και θ ποικιλία 

των προςφερόμενων ειδϊν, θ αναγνωςιμότθτα του εμπορικοφ ςιματοσ και θ διαφθμιςτικι 

προβολι, είναι μερικοί από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι αλυςίδεσ επιδιϊκουν να 

αντεπεξζλκουν ςτον ανταγωνιςμό. Στθ περίπτωςθ όμωσ του πολυκαταςτιματοσ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Λιβαδειάσ μποροφμε να ποφμε πωσ δεν υπάρχει ιςάξιοσ 
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ανταγωνιςμόσ διότι δεν υπάρχουν αντίςτοιχα πολυκαταςτιματα που κα μπορζςουν να 

πάρουν μερίδιο αγοράσ παρά μικρά καταςτιματα ςτισ γφρω πόλεισ.  

 
      

                                               
ΓΑΦΘΜΑ 3.3    Δείκτθσ εξζλιξθσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ αλυςίδων καταςτθμάτων ετοίμων 
ενδυμάτων                    

           Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ-ICAP 
 

 
ΓΑΦΘΜΑ 3.4          Διάρκρωςθ των πωλιςεων ενδυμάτων από τισ αλυςίδεσ καταςτθμάτων 
ανά κατθγορία (2006) 

                        Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ-ICAP 

Το ςυνολικό μζγεκοσ αγοράσ το οποίο προκφπτει από τισ αλυςίδεσ καταςτθμάτων 

ζτοιμων ενδυμάτων (με τουλάχιςτον 3 καταςτιματα τα οποία λειτουργοφν «κάτω» από το 

ίδιο εμπορικό ςιμα), ακολοφκθςε ανοδικι πορεία το διάςτθμα 1996-2006, ςθμειϊνοντασ 

μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 13,7%. Το 2006 αυξικθκε κατά 11% ςε ςχζςθ με το 2005.  

Οι πωλιςεισ ενδυμάτων καλφπτουν το 91-93% των ςυνολικϊν ετιςιων πωλιςεων 

των αλυςίδων τα τελευταία οκτϊ χρόνια, ενϊ το υπόλοιπο αφορά ςυμπλθρωματικά προσ 

τθν ζνδυςθ είδθ, όπωσ αξεςουάρ, εςϊρουχα, υποδιματα κλπ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό επί 

των ςυνολικϊν πωλιςεων ενδυμάτων μζςω των εξεταηόμενων αλυςίδων για το 2006, 
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εκτιμάται ότι καταλαμβάνουν τα γυναικεία ενδφματα (54,3%). Ακολουκεί θ κατθγορία των 

ανδρικϊν ενδυμάτων με ποςοςτό 30,4% και τα παιδικά με 15,3%. 

Θ πλειοψθφία των αλυςίδων ςυνεργάηεται με πιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ, 

παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ για τθν αγορά προϊόντων με τθ χριςθ 

πιςτωτικϊν καρτϊν, αλλά και με άτοκεσ δόςεισ. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των αλυςίδων 

είναι ιδιαίτερα ζντονοσ και ςτον τομζα των πιςτωτικϊν διευκολφνςεων, οριςμζνεσ δε 

εταιρείεσ ζχουν προβεί ςτθ δθμιουργία καρτϊν - μελϊν, οι οποίεσ προςφζρουν προνόμια 

ςτουσ κατόχουσ τουσ, όπωσ μειωμζνεσ τιμζσ για τα προϊόντα τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

χρόνου. Γενικότερα, οι πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ που παρζχουν οι αλυςίδεσ επιτρζπουν τθν 

αφξθςθ των πωλιςεϊν τουσ, ακόμθ και ςε περιόδουσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, 

γεγονόσ που τισ τοποκετεί ςε πλεονεκτικότερθ κζςθ ζναντι των περιςςότερων 

μεμονωμζνων καταςτθμάτων.  

Θ κυρίαρχθ τάςθ για τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι κα είναι θ επζκταςθ των 

μεγάλων αλυςίδων με εμπορικά ςιματα ευρείασ αναγνϊριςθσ και θ ςυγκζντρωςθ των 

πωλιςεων ςε μικρότερο αρικμό αλυςίδων. Θ εξζλιξθ αυτι εκτιμάται ότι κα είναι ςε βάροσ 

των μεμονωμζνων καταςτθμάτων, αλλά και αλυςίδων με περιοριςμζνο αρικμό ςθμείων 

πϊλθςθσ και χαμθλότερθ αναγνωςιμότθτα. Αυτι θ εκτίμθςθ είναι κετικι και για το 

πολυκατάςτθμα λόγω τθσ άμεςθσ ςυνεργαςίασ με επϊνυμεσ αλυςίδεσ ζνδυςθσ. 

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να ςθμειϊςω πωσ τα ςτοιχεία δείχνουν τθν εικόνα τθσ 

αγοράσ τθ προθγοφμενθ δεκαετία, με το ςκεπτικό πωσ μετα τθ λαίλαπα τθσ κρίςθσ το 

επίπεδο των επιχειριςεων ζνδυςθσ κα ξεκινάει από ζνα ςθμείο που να μπορζςει να 

αναδομθκεί και να καλφψει τισ απϊλειεσ. Στθν εργαςία προςπακεί να γίνει ςυνδυαςμόσ 

τθσ αγοράσ προ κρίςθσ, με κρίςθ με ςκοπό να εξεταςκοφν οι προοπτικζσ του κλάδου μετά 

τθ κρίςθ. 

 

3.2.3  Δομό και διϊρθρωςη τησ αγορϊσ 

 

Βαςικό χαρακτθριςτικό του εξεταηόμενου κλάδου είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ 

επιχειριςεων οι οποίεσ διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ όχι μόνο ωσ προσ τθν ζκταςθ του 

δικτφου πωλιςεων (αρικμόσ και γεωγραφικι κατανομι των ςθμείων πϊλθςθσ) αλλά και ωσ 

προσ τον τρόπο διάκεςθσ των προϊόντων τουσ. Θ τελευταία μπορεί να γίνεται με άμεςθ 

διάκεςθ  μζςω εταιρικϊν καταςτθμάτων ι και μζςω χονδρικισ πϊλθςθσ ςε δικαιοφχουσ. 

Οι επιχειριςεισ που εκμεταλλεφονται αλυςίδεσ καταςτθμάτων ζτοιμων ενδυμάτων 

εντάςςονται παράλλθλα και ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Ραραγωγικζσ επιχειριςεισ ζτοιμων ενδυμάτων. Αρκετζσ επιχειριςεισ ςτο παρελκόν 

αςχολοφνταν αποκλείςτθκα με τθ παραγωγι ενδυμάτων και τθ χονδρικι πϊλθςθ 

τουσ. Στθ ςυνζχεα ςτράφθκαν και ςτθν άμεςθ διάκεςθ τουσ (λιανικι πϊλθςθ) μζςω 

εταιρικϊν κυρίωσ καταςτθμάτων, δθμιουργϊντασ το δικό τουσ δίκτυο πωλιςεων 

 Ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ ζτοιμων ενδυμάτων. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων 

ειςιγαγε από το παρελκόν επϊνυμα κυρίωσ προϊόντα (υψθλισ αναγνωςιμότθτασ 
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ςτο αγοραςτικό κοινό) με ςυνζπια τθ ςχετικά εφκολθ δθμιουργία και ανάπτυξθ των 

αλυςίδων τουσ ςτθν εγχϊρια αγορά. 

 Επιχειριςεισ που προμθκεφονται τα προϊόντα τουσ από τθν εγχϊρια αγορά. Οι εν 

λόγω επιχειριςεισ ςτο παρελκόν λειτουργοφςαν ωσ μεμονωμζνα εμπορικά 

καταςτιματα. Ωςτόςο, οι ςυνκικεσ τθσ αγοράσ ϊκθςαν αρκετζσ απ’ αυτζσ να 

προςχωριςουν ςτο δίκτυο ενόσ ιςχυροφ εμπορικοφ ςιματοσ ι να δθμιουργιςουν 

τθ δικι τουσ αλυςίδα καταςτθμάτων ζτοιμων ενδυμάτων προκειμζνου να 

ανταπεξζλκουν ςτο ζντονα ανταγωνιςτικό περιβάλλον. 

 

Τζτοιεσ επιχειριςεισ δεν είναι απαραίτθτο να αςχολοφνται ταυτόχρονα με 

παράγωγθ ενδυμάτων ι ειςαγωγζσ ι εμπορία αυτϊν, αλλά είναι δυνατόν να αςχολοφνται 

ταυτόχρονα και με ζνα ςυνδυαςμό από τισ αναφερόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Σφμφωνα με ςτοιχειά τθσ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ το 2005 ιταν καταχωρθμζνεσ 

21.209 επιχειριςεισ που αςχολοφνται με το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων. Το 83% αυτϊν 

είναι ατομικζσ, ενϊ ςθμαντικόσ είναι και ο αρικμόσ τον ομόρρυκμων εταιριϊν 

καταλαμβάνοντασ 12% του ςυνόλου όπωσ βλζπουμε και ςτο πίνακα παρακάτω. Βζβαια 

τϊρα τα τελευταία 2 χρόνια ο αρικμόσ αυτϊν των επιχειριςεων ζχει παρουςιάςει ςαφι 

μείωςθ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.16 Επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου ενδυμάτων ςε ειδικευμζνα καταςτιματα 

ανά νομικι μορφι (2005) 

Νομικι Μορφι Αρικμόσ Επιχειριςεων 

ΑΕ 230 

ΕΕ 493 

ΕΠΕ 320 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 28 

ΛΟΙΠΕ 8 

ΟΕ 2.545 

ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 17.585 

ΤΝΟΛΟ 21.209 

              Πθγι icap 

 

3.2.4  Εκτιμόςεισ για το εμπόριο και τα τουριςτικϊ οφϋλη του νομού 

 
Ο νομόσ Βοιωτίασ αν και παρουςιάηει μια ςθμαντικι εξάρτθςθ από το δευτερογενι 

τομζα παραγωγισ και φιλοξζνει ςτο ζδαφοσ του μεγάλο τμιμα τθσ ςυνολικισ βιομθχανικισ 

παραγωγισ τθσ χϊρασ με επιχειριςεισ που κακορίηουν το βιομθχανικό και οικονομικό 

χάρτθ τθσ, δεν διακζτει ικανοφσ και οργανωμζνουσ χϊρουσ για τθν υποδοχι εμπορικϊν 

βιοτεχνικϊν και βιομθχανικϊν εκμεταλλεφςεων. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 3.17  Εγγεγραμμζνεσ επιχειριςεισ ςτο επιμελθτιριο Βοιωτίασ ανά τμιμα 
δραςτθριότθτασ 

 
Σμιμα δραςτθριότθτασ Αρικμό Επιχειριςεων Ποςοςτό (%) 

Εμπορίου 4.382 38,5 

Μεταποίθςθσ  3.225 28,88 

Τπθρεςιϊν 3.573 31,36 

Σουριςμοφ 156 1,21 

ΤΝΟΛΟ 11.336 100 

                    Πθγι Επιμελθτιριο Βοιωτίασ 

 

Ο βιομθχανικόσ χϊροσ τθσ περιοχισ Οινόθσ - Σχθματαρίου δομθμζνοσ χωρίσ 

ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό δεν εξαςφαλίηει μια ορκολογικι διαχείριςθ των 

βιομθχανικϊν απορριμμάτων και υποβακμίηει το φυςικό περιβάλλον και τθ ποιότθτα ηωισ 

των κατοίκων. Είναι άλλωςτε χαρακτθριςτικι θ αντίφαςθ ότι ο νομόσ μασ παρά τθ 

βιομθχανικι του ανάπτυξθ παρουςιάηει ιδιαίτερα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ και 

υποαπαςχόλθςθσ. 

 

 Ο νομόσ Βοιωτίασ αποτελεί όμορο νομό με τθν αττικι. Θ απόςταςθ ανάςασ από τθ 

πρωτεφουςα δίνει τθ δυνατότθτα προςφοράσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε ζνα πολφ 

μεγάλο καταναλωτικό κοινό. Ταυτόχρονα, όμωσ αυτι θ γειτνίαςθ δθμιουργεί προβλιματα 

ςτθν αυτοδφναμθ ανάπτυξθ δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν. Μεγάλεσ είναι και οι δυνατότθτεσ 

που παρζχουν οι κωπαϊδικζσ εκτάςεισ και ςυνολικά θ γεωργία με τισ καλλιζργειεσ 

αγροτικϊν προϊόντων και τθ δυνατότθτα διάκεςθσ τουσ ςτο αγοραςτικό κοινό τθσ 

πρωτεφουςασ. 

 

Στον πίνακα 3.18 φαίνονται ςτοιχεία από το εμπορικό επιμελθτιριο Βοιωτίασ που 

δείχνουν τισ επιχειριςεισ ζνδυςθσ που ζχουν κλείςει και ζχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια. 

Σθμειϊνεται ότι ο αρικμόσ που δείχνει πόςεσ επιχειριςεισ ζχουν κλείςει δεν είναι ακριβϊσ 

ο πραγματικόσ γιατί ςυνθκίηεται  οι περιςςότεροι που κλείνουν να μθν το δθλϊνουν ςτο 

επιμελθτιριο ςφμφωνα με πλθροφόρθςθ από αρμόδιο υπάλλθλο. Επίςθσ φαίνεται ο 

αρικμόσ επιχειριςεων ζνδυςθσ και υπόδθςθσ ςυνολικά, αλλά και ξεχωριςτά ανά πόλθ 

(ζχουν καταγραφεί οι μεγαλφτερεσ και κοντινότερεσ ςτο πολυκατάςτθμα). 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 3.18    Καταςτιματα ζνδυςθσ νομοφ Βοιωτίασ 

 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΔΙΑΓΡΑΦΕ

2008 13 1

2009 15 1

……... 2010 2 0

Ζνδυςθ Τπόδθςθ φν. Επιχειρ.*

Λιβαδειά 129 45 148

Ορχομενόσ 17 9 18

Θιβα 83 23 92

Αράχωβα 11 2 13

φνολο 240 79 271

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Νομοφ Βοιωτίασ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΑΝΑ ΠΟΛΘ

Σθμείωςθ: Το ςφνολο των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο εμπόριο (χονδρικό & 

λιανικό) ενδυμάτων & υποδθμάτων δεν αντιςτοιχεί ςτο *άκροιςμα των ςτθλϊν "Ζνδυςθ" & 

"Υπόδθςθ" γιατί υπάρχουν επιχειριςεισ που πωλοφν και τα δφο

                                                Πθγι Εμπορικό επιμελθτιριο Λιβαδειάσ 

 
Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα του νομοφ που ςχεδιάηεται το πολυκατάςτθμα είναι ο 

δθμοφιλισ τουριςτικόσ άξονασ Ακινα-Αράχοβα-Δελφοί και θ φπαρξθ πλθκϊρασ 

αρχαιολογικϊν χϊρων, εκκλθςιαςτικϊν προςκυνθμάτων και περιοχϊν φυςικοφ κάλουσ 

προςελκφουν μεγάλο αρικμό εκδρομζων τα ςαββατοκφριακα. 

 

ΧΑΤΘΣ 3.1  Γραμμι Θιβασ – Αράχοβασ 

 

 
 

Εκτόσ από το δθμοφιλι χιονοδρομικό κζντρο Ραρναςςοφ  και τθν Αράχοβα που κα 

εκμεταλλευτοφμε εμπορικά με τθν πϊλθςθ και ενοικίαςθ ski-snowboard αλλά  και ειδϊν 

ρουχιςμοφ για βουνό υπάρχουν και άλλα ςθμαντικά και ιςτορικά μζρθ για τουριςμό όπωσ 

το : 



Κεθάλαιο 3                                                    Ανάλςζη ηηρ αγοπάρ και θέμαηα μάπκεηινγκ  2011 

 

70 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ 

 

 Μαντείο των Δελφϊν (μόλισ 5 λεπτά από Αράχοβα) 

 Θ περιοχι τθσ κρφασ ςτθ Λιβαδειά 

 Ο Πςιοσ Λουκάσ 

 Θ παναγία θ Σκριποφ , αρχαίο κζατρο, και τάφοσ του Μινφα ςτον Ορχομενό 

 Το λιοντάρι τθσ Χαιρϊνειασ 
 

Τα οποία  μπορεί να μθν ζχουν αξιοποιθκεί ακόμα όςο κα ζπρεπε αλλά είναι 
αξιοπρόςεκτοι προοριςμοί. 
 

3.2.5 Οι αγορϋσ ϋνδυςησ – υπόδηςησ ςτο εξωτερικό 

 
Σε αυτι τθν ενότθτα κα παρατεκοφν κάποια ςτοιχεία που κα δίνουν μια εικόνα των 

πωλιςεων για τα είδθ ρουχιςμοφ ςτο εξωτερικό. Τα παρακάτω ςτατιςτικά ςτοιχεία είναι 

από τθν Λταλία, θ οποία επιλζχτθκε με το ςκεπτικό ότι κεωρείται αν όχι θ πιο φθμιςμζνθ, 

απ τισ πιο φθμιςμζνεσ χϊρεσ ςε πωλιςεισ και μόδα. Τα ςτοιχεία εκτόσ από πωλιςεισ 

δείχνουν και ςτατιςτικά για τα προτιμότερα κανάλια διανομισ ςε ανδρικά και παιδικά 

ροφχα. 

 
ΡΛΝΑΚΑΣ 3.19 Πωλιςεισ ανδρικϊν ενδυμάτων ςτθν Ιταλία (2005-2009) 
 

Ζτοσ Πωλιςεισ Μεταβολι 

2005 9.877.000 - 

2006 9.878.000 0% 

2007 9.930.000 0,5% 

2008 9.525.000 -4,1% 

2009 9.222.000 -3,2% 

 
                Ρθγι  icap 
 

     
ΓΑΦΘΜΑ 3.5 Διάρκρωςθ αγοράσ ανδρικϊν ενδυμάτων ανά κανάλι διανομισ ςτθν Ιταλία                                                                                                                                        
              
          Πθγι SMI 
 

12 

22 

22 

44 

Διάρκρωςθ αγοράσ ανδρικών ενδυμάτων ανά κανάλι 
διανομισ ςτθν Ιταλία 2009 

Ρολυκαταςτιματα 

Λοιπά δίκτυα 

Μεμονωμζνα Καταςτιματα 

Αλυςίδεσ 
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Το βαςικότερο κανάλι διανομισ τθσ εξεταηόμενθσ αγοράσ είναι τα μεμονωμζνα 

καταςτιματα, με ποςοςτό  44% το 2009 και ακολουκοφν αλυςίδεσ  με ποςοςτό 22%. Οι 

τελευταίεσ  παρουςίαςαν το εν λόγω ζτοσ ςθμαντικι αφξθςθ των πωλιςεων κατά 18,7% 

ενϊ οι πωλιςεισ μεμονωμζνων καταςτθμάτων μειϊκθκαν κατά 13%. 

 

Θ αγορά παιδικϊν ενδυμάτων παρουςίαςε ανοδικζσ τάςεισ τθν περίοδο 2005-2008 

(μζςοσ  ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ 3%) ενϊ το 2009 ςθμειϊκθκε μείωςθ 1,7% ςε ςχζςθ με το 

2008. 

 
ΡΛΝΑΚΑΣ 3.20  Πωλιςεισ παιδικϊν ενδυμάτων ςτθν Ιταλία (2005-2009)    

 
Ζτοσ Πωλιςεισ Μεταβολι 

2005 4.619.000 - 

2006 4.876.000 5,6% 

2007 5.006.000 2,7% 

2008 5.041.000 0,7% 

2009 4.953.000 -1,7% 

          Πθγι:  SMI 
 
 

 
    
ΓΑΦΘΜΑ 3.6  Διάρκρωςθ αγοράσ παιδικϊν ενδυμάτων ανά κανάλι διανομισ ςτθν Ιταλία 
                    
                     Πθγι:  SMI 
 
 

Στο παραπάνω  διάγραμμα φαίνεται πωσ οι αλυςίδεσ  ζχουν κυρίαρχθ κζςθ ςτθν 

αγορά παιδικϊν ενδυμάτων με μερίδιο  41% το 2009. Το ποςοςτό των μεμονωμζνων 

καταςτθμάτων κυμαίνεται ςτο 27%. 

 

23 

9 

41 

27 

Διάρκρωςθ αγοράσ παιδικών ενδυμάτων ανά κανάλι διανομισ 
ςτθν Ιταλία (2009) 

Ρολυκαταςτιματα 

Λοιπά δίκτυα 

Αλυςίδεσ 

Μεμονωμζνα Καταςτιματα 
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3.3 Μϊρκετινγκ & τρατηγικό 

 
Τα πολυκαταςτιματα με εςωτερικά περίπτερα εταιριϊν επϊνυμθσ ζνδυςθσ 

άρχιςαν να αναπτφςςονται ςτθν ελλθνικι αγορά ουςιαςτικά ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 

’90, ακολουκϊντασ αντίςτοιχεσ τάςεισ που ιςχφουν ςτο εξωτερικό. Ρολλζσ από τισ 

ειςαγωγικζσ και παραγωγικζσ εταιρίεσ ενδυμάτων οι οποίεσ μζχρι τότε δραςτθριοποιοφταν 

κατά κφριο λόγο ςτθ χονδρικι πϊλθςθ ενδυμάτων , ανζπτυξαν δικά τουσ δίκτυα λιανικισ, 

ελζγχοντασ με αυτό τον τρόπο αποτελεςματικότερα τθ διάκεςθ των προϊόντων τουσ ςτθν 

αγορά. 

Οι τρζχουςεσ δυςχερείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν 

αγορά δθμιουργοφν προβλιματα ςτο ςφνολο ςχεδόν του λιανικοφ εμπορίου. Υπό τισ 

ςυνκικεσ αυτζσ , οι άτοκεσ δόςεισ μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν, οι εκπτϊςεισ, οι προςφορζσ, 

οι κάρτεσ προνομίων προβάλλονται ςυςτθματικά από τισ επιχειριςεισ του κλάδου. Τα 

καταςτιματα stock & outlet πουλάνε πιο πολφ από ποτζ ςε τζτοιεσ περιόδουσ διότι δίνουν 

τθ δυνατότθτα να αγοράςει κάποιοσ ζνα προϊόν επϊνυμθσ ζνδυςθσ ςε τιμζσ ζωσ και 70% 

φκθνότερεσ από τθν αγορά. Σφμφωνα με πθγζσ τθσ αγοράσ, τα προβλιματα ρευςτότθτασ 

πλιττουν περιςςότερο τα μεμονωμζνα καταςτιματα τα οποία αςχολοφνται με τθ λιανικι 

διάκεςθ ζτοιμων ενδυμάτων, κακϊσ τα πολυκαταςτιματα ζχουν περιςςότερεσ 

δυνατότθτεσ για ςυνεργαςία με πιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ και περιςςότερεσ ευκολίεσ για τθ 

χρθματοδότθςθ των αγορϊν τουσ. 

Ραρακάτω κα ακολουκιςουν βαςικά ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ αναπτυγμζνα 

βάςθ του υποδείγματοσ των πζντε δυνάμεων Porter και τθσ ανάλυςθσ SWOT. 

 

3.3.1 Ανϊλυςη ανταγωνιςτικού περιβϊλλοντοσ 

 
Το υπόδειγμα Porter κα ακλουκεί δυο κατευκφνςεισ ςε κάκε δφναμθ. Το γενικό 

κλίμα ςτον κλάδο και τθ κατάςταςθ ευρφτερθ περιοχι τθσ Λιβαδειάσ που μασ αφορά 
άμεςα. 
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Τπόδειγμα Porter 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Είςοδοσ νζων ανταγωνιςτϊν 
 

Δεν υπάρχουν εμπόδια ειςόδου (κεςμικά κ.λ.π.) για τθν είςοδο μιασ νζασ 

επιχείρθςθσ ςτο κλάδο. Ωςτόςο ςφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου και τθ ηιτθςθ ςτθν 

αγορά εκτιμάται ότι οι τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, θ πλθκϊρα των ςθμείων πϊλθςθσ 

και θ υπερπροςφορά προϊόντων δε κα διευκολφνουν τθν είςοδο ενόσ νζου εγχειριματοσ 

ςαν το πολυκατάςτθμα μασ ςτο κλάδο. Επιπλζον για μια νεοειςερχόμενθ επιχείρθςθ ζπειτα 

από εμάσ δεν κ μείνει  μερίδιο από τθ πίτα τθσ αγοράσ και ςίγουρα κάποιοσ κα μπορεί να 

βρει  πιο ςυμφζρουςεσ περιπτϊςεισ από το να ανταγωνίηεται ζνα υπάρχον πολυκατάςτθμα 

και τισ αγορζσ των πόλεων. Επιπρόςκετα όλα τα προθγοφμενα δεδομζνα ςυν το βάροσ  τθσ 

διαφθμιςτικισ προβολισ για μια επιπλζον επιχείρθςθ κα είναι δυςβάςτακτο. 

 
  

Ανταγωνιςτζσ 

αγοράσ  –  Αγορά 

Λιβαδειάσ, Κιβασ 

Νζοι και υπάρχοντεσ 

ανταγωνιςτζσ -  Μικρά 

οικογενειακά καταςτιματα 

ςτο κζντρο των μεγάλων 

πόλεων 

Αγοραςτζσ – Θ προςφορά 

μασ ςε τιμζσ stock κα 

ςυνεπάγεται με τισ 

ανταγωνιςτικότερεσ τιμζσ 

ςτθν αγορά 

Ρρομθκευτζσ- 

παγκόςμιασ φιμθσ 

εταιριϊν  επϊνυμθσ 

ζνδυςθσ και υπόδθςθσ.  

Υποκατάςτατα- Τα μθ 

επϊνυμα ροφχα που 

ςυνικωσ προτιμοφνται 

από διαφορετικό 

καταναλωτικό κοινό 
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 Κίνδυνοι από υποκατάςτατα 
 

Υποκατάςτατα των πολυκαταςτθμάτων ροφχων stock & outlet είναι τα υπόλοιπα 

ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ ενδυμάτων (μεμονωμζνα καταςτιματα, υπερμάρκετ). Ωςτόςο, 

ςφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, τα μεγάλα καταςτιματα ζχουν επικρατιςει ζναντι 

των μεμονωμζνων  ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα αλλά και ςτισ μεγάλεσ πόλεισ. Μζςω αυτισ 

τθσ ςκζψθσ οδθγοφμαςτε  ςτθν κατοχφρωςθ ενόσ μεγάλου πλεονεκτιματοσ του 

εγχειριματοσ του πολυκαταςτιματοσ το οποίο είναι πωσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Λεβαδζων- Κθβϊν δεν υπάρχει κανζνα τζτοιο πολυκατάςτθμα πράγμα που ςθμαίνει 

εφκολθ προςζλκυςθ κόςμου κυρίωσ ςτθν αρχι. 

 

 Διαπραγματευτικι δφναμθ προμθκευτϊν 

 

Τα πολυκαταςτιματα ροφχων προμθκεφονται τα προϊόντα τουσ από μεγάλεσ 

επϊνυμεσ εταιρίεσ ζνδυςθσ που ζχουν αλυςίδεσ καταςτθμάτων και τοποκετοφνται ςε 

περίπτερα μζςα ςτο κατάςτθμα με τθν επωνυμία τθσ κάκε εταιρίασ. Επίςθσ προμθκεφονται 

από διάφορεσ επιχειριςεισ καταςκευισ ενδυμάτων τόςο τθσ εγχϊριασ αγοράσ όςο και του 

εξωτερικοφ, ενϊ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι προμθκευτζσ είναι ειςαγωγείσ ενδυμάτων. 

Σφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, οι μεγάλεσ αλυςίδεσ ςε οργάνωςθ ενόσ 

πολυκαταςτιματοσ διακζτουν ιςχυρι διαπραγματευτικι  δφναμθ ζναντι των προμθκευτϊν 

τουσ. Σε αυτό ςυμβάλει, ωσ ζνα βακμό θ ςθμαντικι ςυνολικά προςζλευςθ καταναλωτϊν 

ςτα ςυγκεκριμζνα καταςτιματα και ο μεγάλοσ όγκοσ παραγγελιϊν που πραγματοποιοφν. 

 

Απ τθν άλλθ πλευρά θ φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ προμθκευτϊν, τόςο από το 

εξωτερικό  όςο και από τθν ελλθνικι αγορά, ιδιαίτερα ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ προϊόντων, 

δίνει ‘’ευχζρεια’’ επιλογϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για να καταλιξουν ςε αυτοφσ που 

προςφζρουν ευνοϊκότερουσ όρουσ ςυνεργαςίασ. 

 

 Διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν 

 

 Τα προϊόντα που κα διατίκενται απευκφνονται ςε ιδιϊτεσ (τελικοί καταναλωτζσ) οι 

οποίοι ουςιαςτικά δεν ζχουν διαπραγματευτικι δφναμθ. Απλά ζχουν τθν δφναμθ τθσ 

επιλογισ , δθλαδι να μποροφν να ςυγκρίνουν ςφμφωνα με τα πιςτεφω τουσ αν το προϊόν 

που κζλουν να αγοράςουν ζχει χρθςτικι αξία αντίςτοιχθ με τθ τιμι και τα χριματα που 

διατίκενται να ξοδζψουν. Ζτςι μποροφμε να ποφμε πωσ θ καλι τουσ γνϊςθ γφρω από τθν 

αγορά, μπορεί να τουσ οδθγιςει ςτθν επιλογι των ειδϊν που ανταποκρίνονται καλφτερα 

ςτισ δικζσ τουσ ανάγκεσ, δεδομζνου ότι υπάρχει ςθμαντικόσ αρικμόσ καταςτθμάτων που 

προςφζρει διαφορετικά προϊόντα τόςο ςε επίπεδο τιμισ όςο και ςε επίπεδο ποιότθτασ και 

ποικιλίασ. 

 
 Ανταγωνιςμόσ μεταξφ επιχειριςεων του κλάδου 

 
Ο υφιςτάμενοσ ανταγωνιςμόσ  μεταξφ των καταςτθμάτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ  

Λιβαδειάσ-Κιβασ μποροφμε να ποφμε πωσ είναι αρκετά μεγάλοσ λόγω  τθσ χαμθλισ 

ηιτθςθσ. Θ ψυχολογία των ανταγωνιςτϊν είναι πεςμζνθ κακϊσ βλζπουν πωσ ο κόςμοσ ηθτεί 
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καλφτερεσ τιμζσ και μεγαλφτερθ χρθςτικι αξία προϊόντοσ για να αγοράςει και δεν ζχουν τθ 

δυνατότθτα να τουσ το δϊςουν ωσ μικρζσ οικογενειακζσ επιχειριςεισ. Αυτόσ είναι ζνασ 

άξονασ που μπορεί να πατιςει και να εκμεταλλευτεί το πολυκατάςτθμα. Τα μικρά 

καταςτιματα ωσ μοναδικό πόρο διαφιμιςθσ ζχουν τθν δφναμθ τθσ κίνθςθσ ςτθν αγορά, 

διότι οι διαφθμίςεισ ςε τοπικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ είναι ακριβζσ για τα δεδομζνα 

τουσ. Διαφθμιςτικά εκμεταλλεφονται μόνο το γεγονόσ ότι όταν κάποιοσ κζλει να ψωνίςει 

κα κατευκυνκεί προσ τθν αγορά αφοφ είναι όλα τα προϊόντα γφρω από μια περιοχι, ζτςι ο 

κάκε καταςτθματάρχθσ  κα προςπακιςει να εκμεταλλευτεί τθ βιτρίνα του και τθ 

προςωπικι προςζλκυςθ. 

  

Το πολυκατάςτθμα όμωσ που μελετάμε προκειμζνου να αποςπάςει ζνα μεγάλο 

μερίδιο από τθν ιδθ υπάρχουςα αγορά κα ζχει τθ δυνατότθτα να προςελκφςει 

καταναλωτζσ μζςω προωκθτικϊν ενεργειϊν, τθν παροχι άτοκων δόςεων, εκπτϊςεων, 

δϊρων, τθ διαφιμιςθ ςτο τοπικό ραδιόφωνο, ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ, με αφίςεσ ςτουσ 

δρόμουσ των μεγάλων πόλεων, ςτθ τοπικι τθλεόραςθ.  

 

Επίςθσ μποροφμε να αναφζρουμε ωσ ανταγωνιςτζσ εκτόσ από τουσ 

μικροκαταςτθματάρχεσ μια ξεχωριςτι κατθγορία που αποτελοφν και οριςμζνεσ αλυςίδεσ 

supermarket οι οποίεσ ζχουν ςτα καταςτιματα τουσ τμιματα με είδθ  ζνδυςθσ και 

υπόδθςθσ (ςυνικωσ μθ επϊνυμα ), τα οποία είναι χαμθλότερθσ τιμολογιακισ κατθγορίασ. 

 

3.3.2 τόχοσ – κοπόσ 

 
Κάκε επιχείρθςθ κάνει μια ςτοχοκζτθςθ για να ορίςει τα πρϊτα βιματα που κα 

ακολουκιςει αλλά και να γίνει κατανοθτό το ςκεπτικό τθσ και θ γραμμι που κα διαςχίςει. 

 
 τόχοσ 

Θ επιχείρθςθ ζχει ςτόχο  να καλφψει τισ καταναλωτικζσ ανάγκεσ τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ τθσ Λιβαδειάσ ςτο χϊρο τθσ ζνδυςθσ και τθσ υπόδθςθσ ζτςι ϊςτε να χαράξει ςτθ 

ςυνείδθςθ του καταναλωτι τθσ περιοχισ, τθ ςκζψθ πωσ οτιδιποτε  ηθτάει ςε αυτοφσ τουσ 

δυο τομείσ μπορεί να το βρει ςτο πολυκατάςτθμα ςτθ καλφτερθ δυνατι τιμι. 

 κοπόσ 

Κυρίαρχοσ ςκοπόσ είναι με ζνα δυνατό μπάςιμο ςτθν αγορά να αποκτιςει ζνα 

μεγάλο μερίδιο από τθ πίτα.  Ζνα ικανοποιθτικό μερίδιο κα είναι άνω του 50% του 

καταναλωτικοφ κοινοφ που κα μείνει εντυπωςιαςμζνο και κα ςυνεχίςει να προτιμάει για τισ 

αγορζσ του τθν επιχείρθςθ. 
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3.3.3  Εκτύμηςη αγορϊσ ςτόχου - Ανϊλυςη πελατών κ τμηματοπούηςη τησ 

αγορϊσ 

 

Θ αγορά ςτόχου όπωσ ζχουμε προαναφζρει κα είναι όλο το καταναλωτικό κοινό. 

Κζςαμε ωσ βαςικό ςτόχο τθσ επιχείρθςθσ  το εμπόρευμα να καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ και 

τα γοφςτα των καταναλωτϊν. 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν από τθν ελλθνικι ςτατιςτικι υπθρεςία 

ςτο γράφθμα 3.7 και ςτο πίνακα 3.21 κα τμθματοποιθκεί ο πλθκυςμόσ του νομοφ 

ςφμφωνα με το μορφωτικό του επίπεδο και το επάγγελμά του. 

   

 

  

ΓΑΦΘΜΑ 3.7   Μορφωτικό επίπεδο κατοίκων νομοφ Βοιωτίασ             

             Πθγι ΕΛΣΑΣ              
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ΡΛΝΑΚΑΣ 3.21   Ομάδεσ Κλάδων Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ 
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Ππωσ αντιλαμβανόμαςτε από το γράφθμα το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του 

νομοφ είναι αρκετά χαμθλό. Οι περιςςότεροι είναι απόφοιτοι δθμοτικοφ, από εκεί και πζρα 

υπεριςχφουν οι πτυχιοφχοι μζςθσ εκπαίδευςθσ και τθ τρίτθ κζςθ ςε επίπεδο μόρφωςθσ 

κατζχουν οι απόφοιτοι  3ταξιου γυμναςίου. Τα ςτοιχεία αυτά κρίνονται πολφ ςθμαντικά 

ςτθ διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ τθσ διαφιμιςθσ και τθσ προϊκθςθσ κακϊσ  ςίγουρα θ 

διαφιμιςθ και θ επικοινωνία με ζνα κοινό χαμθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου πρζπει να είναι 

διαφορετικι. 

Στο πίνακα 3.21 τθσ προθγοφμενθσ ςελίδασ βλζπουμε τθν τμθματοποίθςθ του 

πλθκυςμοφ ςφμφωνα με το επάγγελμα και τθν θλικία. 

Ππωσ φαίνεται κακαρά από τουσ αρικμοφσ ο οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ 

αςχολείται κατά κφριο  λόγο με τθ γεωργία - κτθνοτροφία και με τον τομζα τθσ 

μεταποιθτικισ βιομθχανίασ, από εκεί κι πζρα λιγότερο διαδεδομζνοσ είναι ο κλάδοσ των 

επιςκευϊν θ εκπαίδευςθ και καταςκευζσ. Ππωσ γίνεται αντιλθπτό ο κφριοσ όγκοσ 

εργαηόμενων είναι αυτοαπαςχολοφμενοι και όχι μιςκωτοί. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν 

πλθρϊνονται με το μινα αλλά ανά περιόδουσ (π.χ. το κυρίαρχο επάγγελμα, οι γεωργοί 

πλθρϊνονται μια φορά το χρόνο κυρίωσ τθ περίοδο του χειμϊνα). Ζτςι κα πρζπει να 

ακολουκθκεί ανάλογθ οικονομικι πολιτικι από το κατάςτθμα που κα διευκολφνει τουσ 

καταναλωτζσ τισ περιόδουσ που δεν ζχουν χριματα και κα τουσ βολεφει με δόςεισ ι με 

προςφορζσ. 

 

Επίςθσ για το κομμάτι τθσ νεολαίασ που κατοικεί ςτθ περιοχι, θλικίασ από  19-29 

παρατθροφμε ότι και πάλι τα δθμοφιλζςτερα επαγγζλματα είναι γεωργία, μεταποίθςθ και 

εμπόριο-επιςκευζσ. 

 

3.3.3 Ανϊλυςη Εςωτερικού και εξωτερικού περιβϊλλοντοσ 

 

Ραρακάτω με τθν ανάλυςθ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ κα 

μελετθκοφν τα δυνατά (Strengths) και αδφνατα (Weaknesses) ςθμεία τθσ επιχείρθςθσ, 

κακϊσ και οι ευκαιρίεσ (Opportunities) και οι απειλζσ (Threats) που υπάρχουν. 

Τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία κα αφοροφν το εςωτερικό περιβάλλον τθσ 

επιχείρθςθσ κακϊσ προκφπτουν από τουσ εςωτερικοφσ πόρουσ που αυτι κατζχει (π.χ. 

ικανότθτεσ προςωπικοφ και ςτελεχϊν, ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ, 

τεχνογνωςία, χρθματοοικονομικι υγεία και ικανότθτα να ανταποκρικεί ςε νζεσ επενδφςεισ, 

κλπ.). Αντικζτωσ οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ αντανακλοφν μεταβλθτζσ του εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ τισ οποίεσ θ επιχείρθςθ κα πρζπει να εντοπίςει, να 

προςαρμοςτεί ςε αυτζσ ι ακόμα και να τισ προςαρμόςει όπου κάτι τζτοιο είναι εφικτό (π.χ. 

είςοδοσ νζων ανταγωνιςτϊν, ρυκμίςεισ ςτο νομικό περιβάλλον, δθμιουργία ι/και 

εμφάνιςθ νζων αγορϊν, κλπ.). 

Γενικά, κατά τθν εφαρμογι τθσ ανάλυςθσ κα επιχειρθκεί να απαντθκοφν με όςο το 

δυνατόν πιο περιεκτικό τρόπο τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ εν λόγο 

επζνδυςθσ. 
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Δυνατά ςθμεία 
 

  Αναγνωςιμότθτα από τουσ καταναλωτζσ των εμπορικϊν ςθμάτων των εταιριϊν 

ροφχων και αξεςουάρ που κα πουλάει το πολυκατάςτθμα. 

 

 Δυνατότθτα διάκεςθσ ενδυμάτων ςε ανταγωνιςτικότερεσ τιμζσ ςε ςχζςθ με τα 

μεμονωμζνα καταςτιματα πϊλθςθσ ειδϊν ζνδυςθσ 

 

 Θ παρουςία αλυςίδων εντόσ του πολυκαταςτιματοσ μασ με τθ μορφι shop in shop 

δθμιουργϊντασ ςτθν ουςία μια μεγάλθ ξεχωριςτι αγορά μζςα ςε λίγα τετραγωνικά 

πράγμα πρωτοπόρο για τθν περιοχι. 

 

 Μεγαλφτερθ οικονομικι επιφάνια από τα υπόλοιπα καταςτιματα τθσ περιοχισ  

που δίνει τθ δυνατότθτα προςφορϊν, δόςεων , διαφιμιςθσ. 

 

 Οι ανταγωνιςτικότερεσ τιμζσ που κα μποροφν να προςφζρονται λόγω χαμθλότερου 

κόςτουσ αγοράσ προϊόντων ςε ςχζςθ με τα άλλα καταςτιματα τθσ περιοχισ 

 

 Θ δυνατότθτα άντλθςθσ κόςμου από όλο το νομό λόγω τοποκεςίασ τθσ επιχείρθςθσ 

αλλά και τουριςτϊν . 

 

 Θ προςφορά επϊνυμθσ ζνδυςθσ ςε χαμθλότατεσ τιμζσ λόγο ςτοκ και ςε μεγάλθ 

ποικιλία πράγμα που το αγοραςτικό κοινό ςτθν ευρφτερθ περιοχι δεν ζχει 

ξαναςυναντιςει. 

 

Αδφνατα ςθμεία 

  Υψθλό κόςτοσ για αγορά ι ενοικίαςθ οικοπζδου, μελζτθσ αλλά και αναηιτθςθσ 

κατάλλθλθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ ςτθ κατάλλθλθ τοποκεςία 

 

 Θ πτϊςθ του τηίρου ςτθν αγορά 

 

 Ο κατά κάποιο τρόπο κορεςμόσ του κλάδου  λόγω τθσ υψθλισ προςφοράσ ςε ςχζςθ 

με τθ χαμθλι ηιτθςθ 

 

 Το ρίςκο τθσ προςπάκειασ να ενωκεί μια ευρφτερι περιοχι που κα αγοράηει ςε ζνα 

κατάςτθμα, και το κόςτοσ για τθν επίτευξθ αυτοφ του εγχειριματοσ. 

 

Ευκαιρίεσ 

 Μελλοντικι επζκταςθ του καταςτιματοσ και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ κεντρικισ 

Ελλάδασ. 
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 Χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ και ςτθςίματοσ του ζργου ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα 

χρόνια λόγω τθσ πτϊςθσ τθσ αξίασ γθσ, ενοικίων, τθν πτϊςθ ςτθ δουλειά των 

εργολάβων. 

 

 Το άνοιγμα ςτο τομζα των extreme sports λόγω του χιονοδρομικοφ κζντρου 

Ραρναςςοφ που βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ. 

 

 Συνεχισ εμπλουτιςμόσ τθσ ποικιλίασ των προςφερόμενων ειδϊν με αφορμι τθ 

πλθκϊρα επιλογϊν ςε προμθκευτζσ. 

 

 Ειςχϊρθςθ ςτο πολυκατάςτθμα καινοτόμων εταιριϊν που εκφράηουν νζεσ μόδεσ οι 

οποίεσ δεν κα ζχουν φτάςει ακόμθ ςτθ περιοχι, με τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ μζςω 

του προμοςιον ενόσ είδουσ μόδασ των καινοτόμων αυτϊν προϊόντων. 

 

 Ανανζωςθ ςχεδιαςμοφ και δθμιουργία μιασ ξεχωριςτισ εικόνασ του καταςτιματοσ 

ςε ςχζςθ με ότι ςυνθκίηεται ςτθ περιοχι ζτςι ϊςτε να υπολογίηεται υποςυνείδθτα 

από το αγοραςτικό κοινό ςαν κάτι καινοφριο και καινοτόμο  

 

Απειλζσ 

 

 Ο περιοριςμόσ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν και κατ’ επζκταςθ θ 

μείωςθ τθσ αγοραςτικισ τουσ δφναμθσ 

 

 Οι μεγάλεσ αλυςίδεσ supermarket που ζχουν ειςζρκει ςτθν αγορά τθσ επαρχίασ 

εντείνοντασ τον ανταγωνιςμό κυρίωσ ςτο χϊρο των φκθνότερων ‘’μθ επϊνυμων’’ 

προϊόντων. 

 

 

 Τυχόν ςυμμαχίεσ των καταςτθμάτων μζςω του εμπορικοφ ςυλλόγου και των 

τοπικϊν πολιτικϊν φορζων εναντίον του καταςτιματοσ λόγω τθσ πτϊςθσ του τηίρου 

που κα δθμιουργθκεί ςτα μικρά καταςτιματα και τυχόν προςπάκεια χειραγϊγθςθσ 

τθσ κοινισ γνϊμθσ εναντίον του ζργου. 

 

  Οικονομικι κατάρρευςθ τθσ χϊρασ, λόγω τθσ βακιάσ φφεςθσ. 

Συνοπτικά μποροφμε να βγάλουμε ωσ ςυμπζραςμα πωσ θ καινοτομία και θ 

πρωτοπορία για τα δεδομζνα τθσ περιοχισ ςε ςυνδυαςμό με τθν μεγάλθ ποικιλία 

προϊόντων που κα διατίκενται ςτο αγοραςτικό κοινό ςτισ ανταγωνιςτικότερεσ τιμζσ κα 

προςελκφςει πολφ κόςμο αλλά κα δθμιουργιςει και πολλά προβλιματα μζχρι να 

υλοποιθκεί το ζργο. Ρολλοί ανταγωνιςτζσ κα ζρκουν αντιμζτωποι με το πολυκατάςτθμα 

κακϊσ όλοι κα φοβθκοφν ότι κα τουσ κλείςει τισ δουλειζσ και κα προςπακιςουν με κάκε 

τρόπο να ματαιϊςουν τθ καταςκευι του. Σε ςυνδυαςμό με τουσ τοπικοφσ παράγοντεσ που 
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ίςωσ επιλζξουν να βρεκοφν ςτο μζροσ των ανταγωνιςτϊν μασ για μικροπολιτικοφσ λόγουσ 

και τθ γραφειοκρατία κα πρζπει να γίνουν προςεκτικζσ κινιςεισ ςτθν αρχι.   

Επίςθσ μεγάλο πρόβλθμα που κα μελετθκεί ςοβαρά είναι θ πολιτικι, θ κοινωνικι 

και θ οικονομικι αςτάκεια που επικρατεί ςτθ χϊρα τα τελευταία 2 χρόνια, ομολογουμζνωσ 

θ χειρότερθ τθσ τελευταίασ πεντθκονταετίασ. Μπορεί όμωσ αυτό  το πρόβλθμα να το δει 

κανείσ ςαν ευκαιρία, διότι λόγω τθσ πτϊςθσ των τιμϊν και των ενοικίων ςτθν αγορά μπορεί 

να καταςκευαςτεί θ επιχείρθςθ με πολφ λιγότερο κόςτοσ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα 

χρόνια και με μια ιπια ςτρατθγικι παφςθσ και ςτακερότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ςτα πρϊτα 

χρόνια τθσ φφεςθσ μπορεί να  προςκομίςει κζρδοσ ςτθ επταετία. 

 

3.3.4  Δεύκτεσ κερδοφορύασ εταιριών που θα ςυνεργαςτεύ το πολυκατϊςτημα 

μορφόσ shop in shop  

 

Ραρακάτω αποτυπϊνονται κάποια ςτοιχεία από ζρευνα τθσ icap που δίνουν τθν 

εξζλιξθ δεικτϊν ρευςτότθτασ και κερδοφορίασ μεγάλων εταιριϊν ζνδυςθσ ςτθν Ελλάδα. Για 

κάκε εταιρία υπολογίηεται το περικϊριο μικτοφ κζρδουσ και κακαροφ κζρδουσ ebitda. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.22   Κωδικοί ονομαςίασ των επιχειριςεων για τα παρακάτω γραφιματα 

ΗΑΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΗΑ 

ΣΡΛΔΕ ΣΤΟΕΣ Α.Ε & Β.Ε. SPR 

ΦΩΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Α.Ε. ΦΩΚ 

MARKS & SPENCER ΜΑΛΝ/ΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Β.Ε. &Τ.Ε. 

MAR 

ΜΡΕΣΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΜΡΕ 

INTERSPORT ATHLETICS A.E.E. INT 

ΓΛΟΥ Α.Ε.Ε. ΓΛΟΥ 

ΒΑΔΑΣ Α.Ε. &Β.Ε. ΒΑ 

ΚΛΟΥΚΛΝΑΣ Λ. – Λ.ΛΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΛΟ 

PULL AND BEAR Α.Ε.Ε. PUL 

ΚΑΟΥΗΟΣ 4 ΚΑΡΡΑ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑ 

Θ & M HENNES & MAURITZ Α.Ε.Ε. H&M 

Ομάδα 12 0-12 

                         Πθγι icap 

Ραρακάτω υπολογίηονται οι μζςοι όροι ετθςίων δεικτϊν των επιχειριςεων τθσ 

πενταετίασ 2005-2009. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ κερδοφορίασ χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ 

ebitda. Κα πρζπει να επιςθμανκεί θ ςθμαντικι διαφορά που παρατθρείται μεταξφ του 

μικτοφ περικωρίου κζρδουσ και των περικωρίων λειτουργικοφ και κακαροφ κζρδουσ, 

γεγονόσ που αποδεικνφει ότι οι επιχειριςεισ του κλάδου ζχουν υψθλά λειτουργικά κόςτθ. 
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ΓΑΦΘΜΑ 3.8 Μζςοσ όροσ και διαχρονικι εξζλιξθ δεικτϊν επιχειριςεων  

          Πθγι icap 

Θ αποδοτικότθτα των επιχειριςεων αξιολογείται με τουσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ 

ιδίων και απαςχολοφμενων κεφαλαίων. Θ μζςθ αποδοτικότθτα απαςχολοφμενων 

κεφαλαίων διαμορφϊνεται ςτο 9,1% για τθν ομάδα των 12 επιχειριςεων μαηί. 

 

ΓΑΦΘΜΑ 3.9 Κερδοφορία και αποδοτικότθτα      

           Πθγι icap 

Ππωσ φαίνεται από τα παραπάνω διαγράμματα υπάρχει μια ραγδαία πτϊςθ 

κερδοφορίασ και αποδοτικότθτασ μζχρι το 2009 και ςίγουρα ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα. 

Αυτό όμωσ ςε περιοχζσ και μεγάλα αςτικά κζντρα που υπάρχει τεράςτιοσ ανταγωνιςμόσ, το 

πολυκατάςτθμα δεν ανικει ςε αυτι τθ κατθγορία γιατί ο ανταγωνιςμόσ που κα 

αντιμετωπίςει δεν είναι τόςο ιςχυρόσ. Επίςθσ ζνα ςτοιχείο που οδθγεί ςε ζνα ςυμπζραςμα 

είναι ότι ο δείκτθσ ebitda βρίςκεται ςτο 12%. 
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3.3.5 Προοπτικϋσ 

 

Θ υφιςτάμενθ οικονομικι ςυγκυρία δθμιουργεί κλίμα αβεβαιότθτασ και πλιττει ςε 

ςθμαντικό βακμό τον τομζα του λιανικοφ εμπορίου και ιδιαίτερα τον τομζα ζνδυςθσ-

υπόδθςθσ. Σφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, θ οικονομικι κρίςθ πλιττει περιςςότερο 

τα μεμονωμζνα ‘’ςυνοικιακά’’ καταςτιματα και ςε μικρότερο βακμό τισ αλυςίδεσ και τα 

πολυκαταςτιματα shop in shop. Ακόμθ λιγότερο πλιττει τον τομζα stock & outlet με τθ 

λογικι ότι πολφσ κόςμοσ που για χρόνια εμπιςτευόταν τισ εταιρίεσ επϊνυμθσ ζνδυςθσ για 

τισ αγορζσ του, λόγω τθσ οικονομικισ δυςχερισ ςυγκυρίασ θ αμζςωσ επόμενθ επιλογι για 

εκείνον δεν κα είναι οι φκθνζσ φίρμεσ αλλά ο τομζασ stock  & outlet που του δίνει τθ 

δυνατότθτα να αγοράηει τθν αγαπθμζνθ του φίρμα ςε τιμζσ κοντά ςτο κόςτοσ. 

 Το γενικό ςυμπζραςμα είναι ότι θ ςυμπίεςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των 

καταναλωτϊν που ζχει ωσ άμεςο επακόλουκο τθ μείωςθ τθσ αγοραςτικισ τουσ δφναμισ, 

οδθγεί ςτθν ματαίωςθ αγορϊν, ςτθν ‘’επιλεκτικι αγορά’’ (αντί για δυο μπλοφηεσ και τρία 

παντελόνια κάποιοσ κα ψωνίηει ζνα και ζνα), και ςτθν αναηιτθςθ του φκθνότερου 

δυνατοφ. Ωσ εκ τοφτου, οι βραχυπρόκεςμεσ προοπτικζσ και για τον εξεταηόμενο κλάδο δεν 

είναι ενκαρρυντικζσ. Σφμφωνα με μελζτθ τθσ icap οι πωλιςεισ των αλυςίδων 

καταςτθμάτων ζτοιμων ενδυμάτων για το 2010 ςθμείωςαν πτϊςθ μεγαλφτερθ του 15% 

κατά μζςο όρο ενϊ για το 2011 λόγω τθσ παρατεταμζνθσ φφεςθσ οι εκτιμιςεισ είναι 

δυςοίωνεσ.   
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3.4 Κόςτοσ του Μϊρκετινγκ και Έςοδα Πωλόςεων 
 

3.4.1  Οι  εκτιμώμενεσ πωλόςεισ τησ επιχεύρηςησ  

 

 Στον επόμενο πίνακα αναλφονται οι  εκτιμϊμενεσ πωλιςεισ για τα τζςςερα πρϊτα 

χρόνια τθσ επιχείρθςθσ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.23  Εκτιμϊμενεσ Ρωλιςεισ πολυκαταςτιματοσ 

                                           Πωλιςεισ 
 Ζνδυςθ Τπόδθςθ Γυαλιά  & 

αξεςουάρ 
Ski & 
Snowboard 

Πωλθςεισ ςε 
τεμάχια 

18.000 7.000 3.000 1.500 

Μζςθ τιμι 
τεμαχίου 

130 120 150 220 

1ο ζτοσ 2.340.000 840.000 450.000 330.000 

φνολο 1ου 
ζτουσ 

3.960.000    

Πωλθςεισ ςε 
τεμάχια 

20.000 9.000 3.500 1.800 

Μζςθ τιμι 
τεμαχίου 

130 120 150 220 

2ο ζτοσ 2.600.000 1.080.000 525.000 396.000 

φνολο 2ου 
ζτουσ 

4.604.000    

Πωλθςεισ ςε 
τεμάχια 

21.000 9.000 4.000 2.000 

Μζςθ τιμι 
τεμαχίου 

130 120 160 220 

3ο ζτοσ 2.730.000 1.080.000 640.000 440.000 

φνολο 3ου 
ζτουσ 

4.890.000    

Πωλθςεισ ςε 
τεμάχια 

21.000 10.000 4.000 2.000 

Μζςθ τιμι 
τεμαχίου 

140 130 160 240 

4ο ζτοσ 2.940.000 1.300.000 640.000 480.000 

φνολο 4ου 
ζτουσ 

5.360.000    
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3.4.2  Έξοδα μϊρκετινγκ και διαφόμιςησ 

 

 Ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ  Μάρκετινγκ αποτελεί ςθμαντικό τμιμα του ςυνολικοφ 
κόςτουσ τθσ μονάδασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το εν λόγω κόςτοσ περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ 
δαπάνεσ που πρόκειται να καταβάλει θ υπό εξζταςθ επιχείρθςθ για τθν προϊκθςθ και 
διανομι των προϊόντων τθσ ςτουσ πελάτεσ. Το κόςτοσ για το μάρκετινγκ χωρίηεται ςυνικωσ 
ςε τρείσ κατθγορίεσ.  
(α) Θ παροχι του προϊόντοσ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ 
(β) Το κόςτοσ διανομισ από τα ςθμεία πϊλθςθσ 
(γ) Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ. 
 
 Στθ περίπτωςθ του πολυκαταςτιματοσ δεν υπάρχει κόςτοσ για τθ κατθγορία (α) & 
(β). Κακϊσ θ ίδια θ επιχείρθςθ κα πουλάει  το εμπόρευμα και κα είναι το μοναδικό ςθμείο 
πϊλθςθσ, άρα κα καρπϊνεται και όλο το κζρδοσ. Επίςθσ θ μεταφορά του εμπορεφματοσ 
από τουσ προμθκευτζσ ςτο πολυκατάςτθμα γίνεται από εκείνουσ και το κόςτοσ 
ςυμπεριλαμβάνεται μζςα ςτο κόςτοσ αγοράσ του εμπορεφματοσ με μθδενικι επιπλζον  
επιβάρυνςθ για τθν επιχείρθςθ. Σφμφωνα με τισ παραπάνω εξθγιςεισ τα ζξοδα μάρκετινγκ 
κα αφοροφν αποκλειςτικά τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ που αναφζρκθκαν πωσ κα γίνουν από 
αυτό το κεφάλαιο. 
 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3.24  Ζξοδα μάρκετινγκ 

Προωκθτικζσ ενζργειεσ     

 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 

Τοπικά μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ 

45.000 50.000 50.000 50.000 

SΣΑR Κεντρικισ Ελλάδοσ 25.000 30.000 30.000 30.000 
Σοπικζσ εφθμερίδεσ 20.000 20.000 20.000 20.000 

Αφιςοκολλιςεισ και ζξοδα 
διαφιμιςθσ δρόμου 

10.000 15.000 15.000 15.000 

Χορθγίεσ ςε τοπικζσ ομάδεσ 
ποδοςφαίρου 

50.000 45.000 50.000 50.000 

Λεβαδειακόσ 45.000 40.000 45.000 45.000 
Άλλεσ τοπικζσ ομάδεσ 5.000 5.000 5.000 5.000 

Ζξοδα για τθν ενίςχυςθ τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ με ςκοπό 
τθ προϊκθςθ 

20.000 20.000 20.000 25.000 

Άλλα ζξοδα μάρκετινγκ 15.000 15.000 15.000 15.000 

φνολο 150.000 155.000 160.000 165.000 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4  ΠΡΨΣΕ ΤΛΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΟΔΙΑ 
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4.1 Πρώτεσ Ύλεσ και εφόδια εργοςταςύου 
 

Στθ περίπτωςθ του Ρολυκαταςτιματοσ δεν ακολουκείται κάποια ςυγκεκριμζνθ 

παραγωγικι διαδικαςία και δεν κα γίνει επεξεργαςία κάποιασ ακατζργαςτθσ πρϊτθσ φλθσ  

επειδι θ εναςχόλθςθ του αρκείται ςτο εμπόριο και το τελευταίο ςτάδιο πϊλθςθσ του 

εμπορεφματοσ ςε επίπεδο λιανικισ. Θ διαδικαςία προϊκθςθσ του εμπορεφματοσ ςτον 

καταναλωτι κα είναι θ εξισ: Από  τισ ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ κα εφοδιάηεται το 

πολυκατάςτθμα με εμπόρευμα, αυτό κα τοποκετείται ςτισ αποκικεσ, από τισ αποκικεσ κα 

διανζμεται εςωτερικά ςτο περίπτερο τθσ κάκε εταιρίασ και κα παρουςιάηεται ςτα μάτια 

των πελατϊν ζτοιμο προσ πϊλθςθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ρζραν των εμπορευμάτων που κα πωλθκοφν ςτουσ καταναλωτζσ επιβάλλεται να 

γίνει και προςδιοριςμόσ των υπόλοιπων εφοδίων που κα χρειαςτεί το πολυκατάςτθμα 

προκειμζνου να γίνει επιτυχείσ θ λειτουργία τθσ υπό μελζτθ μονάδασ. Αυτά τα ‘υπόλοιπα 

εφόδια’ κα τοποκετθκοφν ςε δυο κατθγορίεσ: (α) υλικά ςυςκευαςίασ, (β)  διάφορα εφόδια. 

 

 

4.1.1  Τλικϊ υςκευαςύασ 

 
Στο ςτον κλάδο τθσ ζνδυςθσ δε χρειάηεται ποικιλία ςε προμικειεσ για τα ζξοδα  

ςυςκευαςίασ, θ διαδικαςία είναι απλι, από το ‘ράφι’  ςτθ ςακοφλα με τθ φίρμα τθσ 

εταιρίασ και μετά ςτο πελάτθ. Κα προβλεφκεί , επίςθσ, να υπάρχουν ςυςκευαςίεσ δϊρων 

και ξεχωριςτζσ τςάντεσ ειδικζσ για αυτζσ τισ περιςτάςεισ. Από εκεί και ζπειτα κα 

χρειαςτοφν νάιλον ςκευάςματα για τθ προςταςία του προϊόντοσ για όςο χρόνο παραμζνει 

ςτισ αποκικεσ. 

 

 

 

 

Συνεργαηόμενεσ 

εταιρίεσ ζνδυςθσ- 

υπόδθςθσ 

Αποκθκευτικόσ 

χϊροσ 

πολυκαταςτιματοσ 

Ρερίπτερα 

εταιριϊν μζςα 

ςτο 

πολυκατάςτθμα 

 

              Ρελάτθσ 



Κεθάλαιο 4                                                                           Ππώηερ ύλερ και άλλα εθόδια  2011 

 

88 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ 

 

4.1.2 Διϊφορα εφόδια 

 

Στα είδθ αυτά κα ςυμπεριλθφκοφν και τα χθμικά αναλϊςιμα για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

κακαριότθτασ και υγιεινισ του εςωτερικοφ χϊρου του πολυκαταςτιματοσ. Επίςθσ, 

ςυγκαταλζγονται οι υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ, το θλεκτρικό ρεφμα, το νερό όπωσ και το 

τθλζφωνο με τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο.  

Επιπρόςκετα,  κα αποκτθκοφν ανταλλακτικά για τα εργαλεία που κρίνεται ότι κα 

χρειαςτοφν, με ςκοπό τθν άμεςθ αντικατάςταςθ των ηθμιϊν ϊςτε να μθν επιβαρφνεται 

χρονικά θ λειτουργία του καταςτιματοσ. 

 

4.2  Κριτόρια επιλογόσ  υλικών  και εφοδύων τησ επιχεύρηςησ 
  

Θ επιλογι των πθγϊν προμικειασ των υλικϊν που προαναφζραμε κα γίνει 

ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια: 

 

(i) Τθ Ροιότθτα των εργαλείων που κα αγοραςτοφν 

(ii) Το Κόςτοσ  

(iii) και τθν εντοπιότθτα του καταςτιματοσ  

 

 Θ ποιότθτα είναι και το κλειδί τθσ φιμθσ που επιηθτοφμε να δθμιουργθκεί ςτο 

άμεςο μζλλον για το όνομα τθσ επιχείρθςθσ, με αυτό το ςκεπτικό πάντα τθν τοποκετοφμε 

ςε πρϊτο άξονα προτεραιότθτασ. Το επόμενο κριτιριο που αναφζρκθκε είναι το κόςτοσ του 

προϊόντοσ, το οποίο πρζπει να είναι ανάλογο με τθ ποιότθτα που προςφζρει. Τζλοσ θ 

εντοπιότθτα του καταςτιματοσ ςτο οποίο κα γίνει θ αγορά ενδιαφζρει πολφ τθν επιχείρθςθ 

με το ςκεπτικό τθσ άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ ςε τυχόν ζκτακτεσ ανάγκεσ, αλλά και  με βάςθ τθ 

πολιτικι του πολυκαταςτιματοσ για ενίςχυςθ  τθσ τοπικισ αγοράσ. 

 

 Τα υλικά  ςυςκευαςίασ  αλλά και τα λοιπά εφόδια κα αγοραςτοφν χονδρικι μετά 

από προςφορζσ που κα αναηθτθκοφν αρχικά από επιχειριςεισ τθσ γφρω περιοχισ. Στισ 

κατθγορίεσ θλεκτρικισ ενζργειασ και νεροφ δεν κα υπάρξουν κριτιρια επιλογισ, γιατί 

παρόλο που κα τοποκετθκοφν εγκαταςτάςεισ φωτοβολταϊκϊν για τθ παραγωγι ενζργειασ  

και κα υπάρξει προςπάκεια επίδειξθσ προσ τουσ πελάτεσ τθσ προτεραιότθτασ ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ και το περιβάλλον, ςτθν ουςία κα αποτελοφν μικρζσ πθγζσ θλεκτρικοφ που δε 

κα μπορζςουν να εφοδιάςουν το κατάςτθμα με επάρκεια. Ζτςι θ θλεκτρικι ενζργεια κα 

παρζχεται μζςω των προδιαγραφϊν τθσ ΔΕΘ και το νερό μζςω τθσ αρμόδιασ εταιρίασ 

φδρευςθσ. Για τθν επικοινωνία μζςω τθλεφϊνου και το διαδίκτυο κα μελετθκοφν 

προςφορζσ από τισ εταιρίεσ που ζχουν δίκτυο ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Λιβαδειάσ και τον 

Ο.Τ.Ε 

 

4.3 Προμόθεια και Διαθεςιμότητα 
 

Οι απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ ειςροϊν κα είναι ςχεδόν ςτακερζσ. Λόγω του ότι δεν 

αςχολοφμαςτε με ακατζργαςτθ φλθ αλλά με το τελικό ςτάδιο τθσ διανομισ, κα 
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αναφερκοφν παρακάτω κατά προςζγγιςθ οι ποςότθτεσ ‘διάφορων εφοδίων’ που κα 

χρειαςτοφν: 

 Ανταλλακτικά: Κα αγοραςκοφν οι προβλεπόμενεσ ποςότθτεσ εξαρτθμάτων για τα 

μθχανιματα. 

 

 Τλικά κακαριότθτασ: Ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 
  

 Σφμφωνα με τθν εξζταςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ για τθν απόκτθςθ των 

προαναφερομζνων απαραιτιτων υλικϊν υπάρχουν αρκετζσ επιχειριςεισ που μποροφμε να 

απευκυνκοφμε για τθν αγορά τουσ. Τα μεγζκθ των διατικεμζνων ποςοτιτων είναι τζτοια 

που υπερκαλφπτουν το ςφνολο των απαιτιςεων μασ.  

 

4.4  Πρόγραμμα προμόθειασ εμπορεύματοσ 
 
  Θ επιχείρθςθ κα προςπακιςει ςε πρϊτο βακμό να φτιάξει με τισ εταιρίεσ ροφχων 

που κα επιλζξει ζνα πρόγραμμα προμικειασ για δυο ζτθ, με κριτιρια τισ πωλιςεισ των 

προϊόντων τουσ τα τελευταία πζντε χρόνια και τθν επιρροι που αςκοφν ςτο κόςμο μζςω 

τθσ διαφιμιςθσ. Κα δθμιουργθκεί ζνα ςχζδιο αυτόματθσ μθνιαίασ τροφοδότθςθσ από τουσ 

προμθκευτζσ για δυο χρόνια και μετά το πζρασ αυτοφ του πρϊτου ςταδίου κα εκτιμθκεί θ 

ποιότθτα ςυνεργαςίασ, και οι πωλιςεισ των εμπορευμάτων τουσ  και κα αποφαςιςτεί θ 

ςυνζχιςθ ι μθ τθσ ςυνεργαςίασ.   

 

Επίςθσ κα υπάρξει ζνα δεφτερο πλάνο προμικειασ που κα ακολουκθκεί ςε 

περίπτωςθ κάποιου προβλιματοσ με κάποιεσ από τισ βαςικζσ εταιρίεσ αγοράσ 

εμπορεφματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ. Το δεφτερο πλάνο προχποκζτει τθν 

αγορά μικροφ αρικμοφ προμθκειϊν από εταιρίεσ που δεν είναι ςτο βαςικό μασ πλάνο (80-

20). Με αυτό τον τρόπο κα υπάρχει μια άμεςθ εναλλακτικι λφςθ για τθν αντικατάςταςθσ 

μιασ εταιρίασ που ίςωσ δθμιουργιςει πρόβλθμα . 

 

 Πςο για το κζμα τθσ ανανζωςθσ των ‘περιπτζρων’ που κα εκκζτεται το εμπόρευμα, 

κα επιχειρθκεί ςφναψθ ςυνεργαςίασ με επιχείρθςθ επιςκευϊν για τυχόν διορκϊςεισ, ι 

αντικαταςτάςεισ. Επίςθσ, τα βοθκθτικά υλικά, ανταλλακτικά και ιδθ κακαριότθτασ κα 

αποκτοφνται και πάλι μζςω ςφναψθσ ςυμφωνιϊν τροφοδοςίασ από τοπικζσ επιχειριςεισ. 

 

4.5 Εκτιμόςεισ Κόςτουσ 
 

 Για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ προμθκειϊν του εμπορεφματοσ κα ακολουκιςει 

παρακάτω θ λεπτομερισ παρουςίαςθ του αρικμοφ των προμθκευτϊν. Υπάρχει θ 

προδιάκεςθ να φιλοξενθκοφν οι πιο φθμιςμζνεσ εταιρίεσ απ’ αυτζσ που αναφζρονται ςτο 

κεφάλαιο 3 (μάρκετινγκ και ανάλυςθ αγοράσ) . Ο αρικμόσ τθσ ποικιλίασ από φίρμεσ που κα 

πωλοφνται ςτο πολυκατάςτθμα αναφζρεται παρακάτω: 
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 Φίρμεσ ανδρικισ και γυναικείασ ζνδυςθσ: 20 

 Φίρμεσ κακαρά ανδρικισ ζνδυςθσ: 5 

 Φίρμεσ κακαρά γυναικείασ ζνδυςθσ: 13 

 Φίρμεσ παιδικισ ζνδυςθσ: 5 

 Φίρμεσ υπόδθςθσ: 7 

 Φίρμεσ Γυαλιϊν και αξεςουάρ: 7 

 Φίρμεσ εξοπλιςμοφ ski & snowboard: 6 

 Στο πίνακα που ακολουκεί υπάρχει μια εκτίμθςθ του κόςτουσ των εμπορευμάτων 

για τα πρϊτα τζςςερα χρόνια. 

 ΡΛΝΑΚΑΣ 4.1  Εκτιμιςεισ κόςτουσ  εμπορεφματοσ 

Ζτοσ Κατθγορία Ραραγγελία Κόςτοσ (μ.ο./τεμ) Σφνολο Κόςτοσ 

 

1 Ανδρικά & Γυναικεία 8.000 65 ευρϊ  
 
 
2.050.000 

Κακ. ανδρικι 2.000 

Κακ. Γυναικεία 4.000 

Ραιδικι 4.000 

Υπόδθςθ 7.000 70 ευρϊ 

Γυαλιά & αξεςουάρ 3.000 80 ευρϊ 

Ski & snowboard 1.500 100 ευρϊ 

2 Ανδρικά & Γυναικεία 8.500 65 ευρϊ  
 
 
2.350.000 

Κακ. ανδρικι 2.500 

Κακ. Γυναικεία 4.500 

Ραιδικι 4.500 

Υπόδθςθ 9.000 70 ευρϊ 

Γυαλιά & αξεςουάρ 3.500 80 ευρϊ 

Ski & snowboard 1.800 100 ευρϊ 

3 Ανδρικά & Γυναικεία 9.000 65 ευρϊ   
 
 
2.535.000 

Κακ. ανδρικι 2.500 

Κακ. Γυναικεία 4.500 

Ραιδικι 5.000 

Υπόδθςθ 9.000 70 ευρϊ 

Γυαλιά & αξεςουάρ 4.000 85 ευρϊ 

Ski & snowboard 2.000 100 ευρϊ 

4 Ανδρικά & Γυναικεία 9.000 75 ευρϊ  
 
 
2.885.000 

Κακ. ανδρικι 2.500 

Κακ. Γυναικεία 4.500 

Ραιδικι 5.000 

Υπόδθςθ 10.000 75 ευρϊ 

Γυαλιά & αξεςουάρ 4.000 85 ευρϊ 

Ski & snowboard 2.000 110 ευρϊ 
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 Ππωσ αναφζραμε πριν κα υπογραφοφν αρχικά ςυμβάςεισ δυο ετϊν με τουσ 

προμθκευτζσ γι αυτό και τα πρϊτα δυο χρόνια θ προμικεια κα ξεκινιςει πιο ςυντθρθτικά. 

Ο λόγοι που μασ οδθγοφν ςε αυτι τθν ενζργεια  είναι (α) το ςκεπτικό ότι πρζπει να 

δοκιμαςτοφν οι ςχζςεισ μασ με τουσ προμθκευτζσ και (β) να φανεί πωσ κα κινθκεί θ αγορά 

αυτά τα δυο χρόνια και τι απιχθςθ κα  ζχουν τα ροφχα τουσ ςτουσ πελάτεσ. Μετά το πζρασ 

των δυο ετϊν αν ο αρικμόσ πωλιςεων είναι κετικόσ κα αγοραςκεί περιςςότερο 

εμπόρευμα. 

 Ρζραν όμωσ από τθν εκτίμθςθ κόςτουσ του εμπορεφματοσ παρακάτω κα 

υπολογιςτεί το κόςτοσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ και των διαφόρων εφοδίων. Το κόςτοσ 

αυτό είναι ςχετικά μικρό και με ιςχνζσ διακυμάνςεισ για κάκε ζτοσ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 4.2  Εκτιμιςεισ κόςτουσ υλικϊν ςυςκευαςίασ  και διάφορων εφοδίων  

                                    Κόςτοσ ανά ζτοσ (ευρώ) 

Ειςροι Ποςότθτα 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 

Τλικά 
υςκευαςίασ 

     

Σακοφλεσ 
πϊλθςθσ 

15.000-
17.000 

2.500 2.500 2.800 2.800 

Σακοφλεσ δϊρων 5.000– 6.000 1.100 1.100 1.300 1.300 

άλλα - 1.000 1.000 1.000 1.000 

Σφνολο  4.600 4.600 5.100 5.100 

Ανταλλακτικά      

Εξαρτιματα 
μθχανθμάτων 

- 5.000 5.000 5.000 5.000 

Σφνολο  5.000 5.000 5.000 5.000 

Τπθρεςίεσ Κοινισ 
Ωφζλειασ 

     

ΔΕΘ* - 20.000 23.000 23.000 25.000 

Νερό - 3.000 3.000 3.100 3.200 

Τθλζφωνο  25.000 25.000 22.000 22.000 

Σφνολο  48.000 51.000 48.100 50.200 

Τλικά 
κακαριότθτασ 

 8.000 8.500 8.500 9.000 

υνολικό κόςτοσ  65.600 69.100 66.700 69.300 

 

*Σθμειϊνεται πωσ θ εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν που κα γίνει δεν κα αρκεί για τθ παραγωγι του 100% τθσ 

ενζργειασ  που χρειάηεται το πολυκατάςτθμα. Γι αυτό το λόγο κα υπάρχει και αγορά ρεφματοσ από τθ Δ.Ε.Θ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5  ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ 
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5.1 Μηχανολογικϊ και τεχνολογύα 

 

Σε αυτό το ςθμείο τθσ μελζτθσ κα εξεταςτεί θ τεχνολογία και ο μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί θ επιχείρθςθ για να λειτουργιςει. Επίςθσ κα αναφερκεί θ 

δουλεία του πολιτικοφ μθχανικοφ που κα αναλάβει τον εςωτερικό ςχεδιαςμό του κτιρίου 

και κα υπολογιςτοφν τα κόςτθ. 

 

5.2 Πρόγραμμα παραγωγόσ &  δυναμικότητα μονϊδασ 
 

Ρρόγραμμα παραγωγισ με τθν ακριβι ζννοια τθσ λζξθσ δεν υπάρχει, διότι δεν 

παράγουμε προϊόν αλλά πουλάμε ζτοιμο εμπόρευμα που κα αγοράηεται χονδρικι.  

Ζτςι, μετά από ανάλυςθ του κλάδου, ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ τθσ αγοράσ ςτθ περιοχι 

αλλά και των οικονομικοκοινωνικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθ χϊρα κρίκθκε ότι κα 

ιταν επικυμθτι για το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ θ πϊλθςθ των παρακάτω ποςοτιτων ςε 

κάκε τομζα εμπορεφματοσ που ορίςαμε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια. Στον πίνακα φαίνεται 

ο αρικμόσ παραγγελιϊν από τουσ προμθκευτζσ όπωσ αναφζρκθκε και προχπολογίςτθκε 

ςτο κεφάλαιο 4 και οι επικυμθτζσ πωλιςεισ για το πρϊτο χρόνο. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 5.1  Διευκρίνιςθ ικανοποιθτικοφ αρικμοφ πωλιςεων για το πρϊτο ζτοσ 

Σομζασ Μ.O. Ετιςιασ ποςότθτασ 
παραγγελίασ 

Ικανοποιθτικόσ αρικμόσ 
πωλιςεων (τεμάχια) 

Ανδρικά & Γυναικεία 8.000 6.400 

Κακ. ανδρικι 2.000 1.600 

Κακ. Γυναικεία 4.000 3.200 

Παιδικι 4.000 3.200 

Τπόδθςθ 7.000 5.600 

Γυαλιά & αξεςουάρ 3.000 2.400 

Ski & snowboard 1.500 1.200 

 

 Στόχοσ τθσ διοίκθςθσ είναι θ πϊλθςθ του 100% του εμπορεφματοσ που ζχει 

αγοραςτεί για κάκε ζτοσ όμωσ ζνα ποςοςτό 80% και άνω  πωλιςεων  ειδικά για τθν πρϊτθ 

χρονιά λειτουργίασ δεν κα δυςαρεςτιςει αν ςυνυπολογιςτοφν και οι ςυνκικεσ που 

επικρατοφν αυτι τθ περίοδο ςτθν αγορά. Αυτό το ποςοςτό ςυνυπολογίηει τισ άμεςεσ 

ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ για το πρϊτο ζτοσ ςε αντιδιαςτολι με τθν πτϊςθ του τηίρου ςτθν 

αγορά και κρίνεται ηωτικόσ για το μζλλον. Με βάςθ τα δεδομζνα πωλιςεων και τισ ανάγκεσ 

του πολυκαταςτιματοσ κα πρζπει να γίνει  θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ και  

εξοπλιςμοφ που κα χρειαςτεί για τθν ομαλι κακθμερινι λειτουργία. 
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5.3 Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 
 

Ππωσ είναι ευνόθτα αντιλθπτό κφριοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ με τθν ζννοια τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ δεν υπάρχει λόγω τθσ φφςθσ τθσ δουλειάσ του 

πολυκαταςτιματοσ (διαμεςολαβθτισ μεταξφ χονδρεμπορίου και λιανικισ). Μετά από αυτι 

τθ διευκρίνιςθ μποροφμε να χωρίςουμε τον εξοπλιςμό που κα χρειαςτεί ςε τρείσ 

κατθγορίεσ: τον βοθκθτικό εξοπλιςμό και τον εξοπλιςμό εξυπθρετιςεωσ προςωπικοφ και 

τα βοθκθτικά υλικά. 

 Ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ περιλαμβάνει κυρίωσ μθχανιματα που βοθκοφν ςτθ 

αςφαλι μεταφορά του εμπορεφματοσ και ςτθ τοποκζτθςθ τουσ ςε αποκθκευτικοφσ 

χϊρουσ αλλά και ςτον εξοπλιςμό λειτουργίασ του εργοςταςίου. 

 

Τα εργαλεία που κα περιλαμβάνονται είναι τα εξισ: 

1. 3 εταιρικά αυτοκίνθτα 

2. 3 φορτθγά για τθν άμεςθ εξυπθρζτθςθ αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ 

3. 10 Κλαρκ εςωτερικοφ χϊρου για μεταφορζσ όντοσ καταςτιματοσ 

4. Αντικλεπτικά ροφχων 

5. Μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (φωτοβολταϊκά) 

6. Συςκευζσ ενδοςυνεννοιςεωσ 

7. Συςκευζσ κζρμανςθσ, ειδικοφ εξαεριςμοφ, κλιματιςμοφ 

8. Άλλεσ βοθκθτικζσ ςυςκευαςίεσ 

 

 

 Ο εξοπλιςμόσ εξυπθρετιςεωσ περιλαμβάνει κυρίωσ εργαλεία που κα βοθκοφν ςτθ 

δουλειά τουσ εργαηόμενουσ εντόσ καταςτιματοσ και τουσ υπαλλιλουσ διοικιςεωσ. 

 

Τα εργαλεία που κα περιλαμβάνονται είναι τα εξισ: 

1. Εξοπλιςμόσ γραφείου 

2. Συςκευζσ ιατρείου 

3. Συςκευζσ αςφάλειασ: πυροςβεςτικά, προλιψεωσ και ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν 

κ.α. 

4. Μθχανιματα κακαριςμοφ 

5. Άλλεσ ανάγκεσ 

 

 Τα Βοθκθτικά υλικά  ςυμπεριλαμβάνουν  όλα τα εργαλεία εςωτερικοφ χϊρου που 

κα χρειαςτοφν για τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ του προςωπικοφ. Σε αυτι τθ κατθγορία 

κα ςυνυπολογίςουμε  τα ζξοδα για τισ καταςκευζσ εςωτερικά των ‘περιπτζρων’  

που κα γίνουν με ςκοπό τθ τοποκζτθςθ και ζκκεςθ των προϊόντων.  

 

Αυτά τα εργαλεία είναι:  

1. ςιδερζνιοι δοκοί για κρεμάςτρεσ, 

2. ράφια 

3.  ζπιπλα για το προςωπικό 
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4.  κακρζφτεσ  

5. κρεμάςτρεσ  

6.  κουρτίνεσ 

7.  ειδικόσ δοκιμαςτικόσ χϊροσ. 

 

Επίςθσ κα αποκτθκοφν ειδικά εργαλεία μεταφοράσ και ανφψωςθσ του 

εμπορεφματοσ για εςωτερικοφσ χϊρουσ, καρότςια που κα χρθςιμοποιοφνται από τουσ 

πωλθτζσ για άμεςθ μεταφορά και τοποκζτθςθ των προϊόντων ςτα ‘περίπτερα’ όπωσ και 

άλλα ‘μικρά’ βοθκθτικά εφόδια που κα χρειάηονται ςε κακθμερινι βάςθ οι υπάλλθλοι τθσ 

επιχείρθςθσ.  

 

 
 

Τα υπόλοιπα εφόδια που πρζπει να αποκτθκοφν είναι οι ταμειακζσ μθχανζσ και θ 

αγορά ενόσ ςυςτιματοσ άμεςθσ εςωτερικισ επικοινωνίασ των εργαηόμενων με τουσ 

υπεφκυνουσ πωλιςεων και τα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

5.3.1 Κριτόρια επιλογόσ μηχανολογικού εξοπλιςμού 

 

Τα κριτιρια με βάςθ τα οποία κα επιλεγεί ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ αναφζρονται 

παρακάτω επιγραμματικά: 

 

1. Θ ςχζςθ κόςτουσ- προςτικζμενθσ αξίασ ςτο προϊόν 

2. Θ παροχι εγγυιςεων καλισ λειτουργίασ ταυτόχρονα με τθν εξαςφάλιςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια ηωισ του εξοπλιςμοφ 

3. Θ εντοπιότθτα των επιχειριςεων με το πολυκατάςτθμα. 

Με βάςθ τθ ςειρά των παραπάνω κριτθρίων κα επιλεγοφν οι προμθκευτζσ των 

μθχανθμάτων που κα χρειαςτοφν. Είναι φυςιολογικό να αναηθτείται πρϊτα από όλα θ 

μζγιςτθ χρθςιμότθτα και χρθςτικότθτα του εξοπλιςμοφ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ γιατί ζτςι 

επιτυγχάνεται  θ καλφτερθ δυνατι επζνδυςθ των κεφαλαίων. Επίςθσ οι εγγυιςεισ και θ 

άμεςθ αντικατάςταςθ των μθχανθμάτων  ςε περίπτωςθ βλάβθσ κα είναι το δεφτερο τθ 

τάξθ απαιτοφμενο κριτιριο. Θ εντοπιότθτα είναι κάτι που κα ιςχφςει ςε όλεσ τισ αγορζσ μασ 

και ζχει εξθγθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ο λόγοσ.  
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5.3.2 Επιλογό προμηθευτών 

 

Θ επιλογι προμθκευτϊν κα γίνει μετά από αναηιτθςθ τθσ αγοράσ και ηιτθςθσ 

προςφορϊν από τθ πλευρά μασ ζτςι ϊςτε να μελετθκοφν και να επιλεγοφν οι πιο 

ςυμφζρουςεσ ςυμφϊνα με τα παραπάνω κριτιρια. Θ προμικεια μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ με τθ προμικεια πρϊτων υλϊν διαφζρουν αρκετά ωσ διαδικαςίεσ. Αυτό 

ςυμβαίνει επειδι ο ςχεδιαςμόσ μιασ επζνδυςθσ προβλζπει αρχικι αγορά απαραίτθτου 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ζπειτα τον απαραίτθτο αρικμό ανταλλακτικϊν και ςτθ ςυνζχεα 

προμικεια επιπλζον ανταλλακτικϊν και μθχανθμάτων αν κρικεί απαραίτθτο. Βζβαια ςτθ 

περίπτωςθ μασ ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ είναι ςυγκεκριμζνοσ. 

5.4  Κόςτοσ κατηγοριών μηχανολογικού εξοπλιςμού 
 

Ραρακάτω ςτον ΡΛΝΑΚΑ 5.2  γίνεται εκτίμθςθ του κόςτουσ που ςχετίηεται με τον 

μθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ ενότθτασ  5.3 . 

ΡΛΝΑΚΑΣ  5.2   Κόςτοσ Μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

Βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ Κόςτοσ ευρώ 

Μζςα μεταφοράσ 250.000 

Αντικλεπτικά ροφχων 20.000 

Μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ (φωτοβολταϊκά) 

50.000 

Συςκευζσ ενδοςυνεννοιςεωσ 5.000 

Συςκευζσ κζρμανςθσ, ειδικοφ 
εξαεριςμοφ, κλιματιςμοφ 

60.000 

Άλλεσ βοθκθτικζσ ςυςκευαςίεσ 20.000 

φνολο 405.000 

  

Εξοπλιςμόσ εξυπθρετιςεωσ  

Εξοπλιςμόσ γραφείου 10.000 

Συςκευζσ ιατρείου 2.000 

Συςκευζσ αςφάλειασ 15.000 

Μθχανιματα κακαριςμοφ 3.000 

Άλλεσ ανάγκεσ 5.000 

φνολο 35.000 

  

Βοθκθτικά υλικά  

Ταμειακζσ μθχανζσ 50.000 

Ζπιπλα 60.000 

Καταςκευζσ 40.000 

Άλλα  20.000 

Κρεμάςτρεσ 2.200 

Σφνολο 172.200 

Γενικό ςφνολο 612.200 
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5.5 Επιλογό τεχνολογύασ 
 

 Θ τεχνολογία παίηει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςε κάκε μορφισ νζου εγχειριματοσ.  Σε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ χρειάηεται εκ βακζωσ μελζτθ για τθν εξαγορά των πιο κατάλλθλων 

μθχανθμάτων, και ςε άλλεσ, όπωσ ςτθ περίπτωςθ τθ δικι μασ, ο τομζασ που πρζπει να 

εκμεταλλευτοφμε ςτθ τεχνολογία  είναι: 

3. Θ δθμιουργία μιασ επιχείρθςθσ που κα λειτουργεί φιλικά προσ το περιβάλλον 

4. Θ επιλογι ενόσ ςφγχρονου αντικλεπτικοφ ςυςτιματοσ για τα ροφχα 

5. Θ αγορά τελευταίασ τεχνολογίασ υπολογιςτϊν και υπολογιςτικϊν μθχανθμάτων 

6. Θ αγορά τελευταίασ τεχνολογίασ μζςων μεταφοράσ εμπορευμάτων 

 Ραρακάτω αναλφονται εν ςυντομία οι τζςςερισ κατθγορίεσ 

Ο ςχεδιαςμόσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ  αναφζρει πωσ κα δθμιουργθκεί ζνα 

πλάνο για τθν όλθ λειτουργία τθσ που κα προωκεί και κα βοθκάει ουςιαςτικά ςτθν 

καλλιζργεια μιασ νοοτροπίασ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Συγκεκριμζνα κα 

ακολουκθκοφν μζκοδοι εκμετάλλευςθσ όλων των ‘’απορριμμάτων’ για ανακφκλωςθ και 

επιπλζον κινιςεισ για τισ οποίεσ κα γίνει εκτενζςτερθ αναφορά ςτο κεφάλαιο 8. 

  Στατιςτικζσ δείχνουν ότι μεγάλο ποςοςτό κζρδουσ χάνεται από μικροκλοπζσ ςτο 

εμπόρευμα των πολυκαταςτθμάτων, ςυγκριμζνα λζνε ότι χάνεται το 3% του ετιςιου τηίρου. 

Είναι επιτακτικι ανάγκθ θ επιλογι του καταλλθλότερου και πιο χριςιμου αντικλεπτικοφ 

ςυςτιματοσ για να ελαχιςτοποιθκεί το φαινόμενο αυτό.  

 Θ αγορά τελευταίασ τεχνολογίασ θλεκτρονικϊν μθχανθμάτων είναι θ αρχι και το 

τζλοσ μιασ νζασ μεγάλθσ επιχείρθςθσ που πρζπει να ςζβεται τθν φπαρξθ τθσ. Με το 

ςκεπτικό αυτό κα αγοραςτοφν υπολογιςτζσ και προγράμματα ςφγχρονα που κα βοθκοφν 

τουσ υπαλλιλουσ ςτθν εργαςία τουσ.  

 Τζλοσ, ςτο τομζα των εργαλείων μεταφοράσ εμπορευμάτων κα εκτιμθκεί πολφ θ 

πολυχρθςτικότθτα που κα ζχουν και θ ποικιλία εργαςιϊν που κα μποροφν να 

πραγματοποιιςουν. 

5.5.1 Κριτόρια επιλογόσ τεχνολογύασ  

 

Tα κριτιρια με τα οποία κα γίνεται θ επιλογι τθσ τεχνολογίασ είναι τα εξισ: 

1. Να είναι τελευταίασ γενιάσ και δοκιμαςμζνθ. 

2. Να ζχει τθ δυνατότθτα για μελλοντικι βελτίωςθ και επζκταςθ. 

3. Να παρζχεται θ δυνατότθτα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ όπου χρειάηεται. 

4. Να υπάρχει όπου χρειάηεται (κυρίωσ ςτουσ υπολογιςτζσ και τισ ταμειακζσ) θ 

δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ από το προμθκευτι. 

5. Θ ςχζςθ κόςτουσ ωφζλειασ να είναι θ καλφτερθ δυνατι. 

6. Να είναι επιςτθμονικά ελεγμζνθ και να ζχει πιςτοποιθτικά εγγυιςεων καλισ 

λειτουργίασ. 
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5.5.2 Σρόποσ αποκτόςεωσ τεχνολογύασ  

 

 Θ τεχνολογία & τεχνογνωςία κα αποκτθκεί μζςω ολικισ εξαγοράσ μαηί με τον 

μθχανολογικό εξοπλιςμό και όλα τα δικαιϊματα για τθ χρθςιμοποίθςθσ τθσ. Μελετικθκε θ 

περίπτωςθ λιηινγκ, αξιολογικθκε, αλλά με το ςκεπτικό ότι ο εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί 

είναι ςχετικά μικρόσ, ςυγκεκριμζνοσ και κα ζχει μεγάλο χρόνο ηωισ οδθγθκικαμε ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ το καλφτερο δυνατό κα είναι θ εξ ολοκλιρου αγορά. 

Με τθν ολικι αγορά τεχνολογίασ, ςυνεπάγεται θ εφάπαξ τεχνογνωςία και επίςθσ, 

ςε περίπτωςθ που υπάρχει μια μικρι πικανότθτα τεχνολογικϊν βελτιϊςεων ι μικρι 

ανάγκθ για ςυνεχι τεχνολογικι υποςτιριξθ προσ τον αγοραςτι κα πρζπει να παρζχεται 

από το προμθκευτι πράγμα που ηθτείται και ςε ζνα από τα κριτιρια. 

 

5.6 Προδιαγραφϋσ καταςκευαςτικών απαιτόςεων  
 

Οι προδιαγραφζσ που κα πρζπει να  ζχουν οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ είναι οι 

ελάχιςτεσ δυνατζσ ςφμφωνα με το νζο νόμο του υπουργείου περιβάλλοντοσ ενζργειασ και 

κλιματικισ αλλαγισ 

Στο ςχεδιαςμό του κτιρίου κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι κάτωκι παράμετροι: 

α) Κατάλλθλθ χωροκζτθςθ και προςανατολιςμόσ του κτιρίου για τθ μζγιςτθ αξιοποίθςθ των 
τοπικϊν κλιματικϊν ςυνκθκϊν. 

β) Διαμόρφωςθ περιβάλλοντα χϊρου για τθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ. 

γ) Κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ και χωροκζτθςθ των ανοιγμάτων ανά προςανατολιςμό ανάλογα 
με τισ απαιτιςεισ θλιαςμοφ, φυςικοφ φωτιςμοφ και αεριςμοφ. 

δ) Χωροκζτθςθ των λειτουργιϊν ανάλογα με τθ χριςθ και τισ απαιτιςεισ άνεςθσ (κερμικζσ, 
φυςικοφ αεριςμοφ και φωτιςμοφ). 

ε) Ενςωμάτωςθ τουλάχιςτον ενόσ εκ των πακθτικϊν Θλιακϊν Συςτθμάτων (ΡΘΣ) όπωσ: 
ανοίγματα άμεςου θλιακοφ κζρδουσ, τοίχοσ μάηασ, τοίχοσ Trombe, θλιακόσ χϊροσ – 
κερμοκιπιο. 

ςτ) Θλιοπροςταςία. 

η) Ζνταξθ τεχνικϊν φυςικοφ αεριςμοφ. 

θ) Εξαςφάλιςθ οπτικισ άνεςθσ μζςω τεχνικϊν και ςυςτθμάτων φυςικοφ φωτιςμοφ. 

  Θ Αδυναμία εφαρμογισ των ανωτζρω απαιτεί επαρκι τεχνικι τεκμθρίωςθ 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. 
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5.7  Φωρομετρικϊ ςχϋδια τησ μονϊδασ 
 

 Θ κατάρτιςθ του προβλεπόμενου ςχεδίου του πολυκαταςτιματοσ και των ςχεδίων 

κάκε επιμζρουσ λειτουργικοφ τομζα πρζπει να εξαςφαλίηεται ςφμφωνα με τισ διάφορεσ 

κατθγορίεσ εξοπλιςμοφ και τον αρικμό περιπτζρων που κα τοποκετθκοφν εςωτερικά. 

Λαμβάνοντασ υπϋ όψιν λοιπόν όλα τα παραπάνω καταλιγουμε ότι θ ζκταςθ ο κα καλυφκεί 

για τουσ χϊρουσ τθσ μονάδασ κα είναι τθσ τάξθσ των 40 ςτρεμμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα οι 

εγκαταςτάςεισ κα χωρίηονται ςτουσ εξισ λειτουργικοφσ χϊρουσ 

 Εςωτερικόσ χϊροσ καταςτιματοσ - χϊροσ επίδειξθσ προϊόντων για τα περίπτερα 

των εταιριϊν. 

 Εςωτερικόσ αποκθκευτικόσ χϊροσ κοντά ςε κάκε περίπτερο. 

 Μικρό κτίριο γενικισ αποκικθσ. 

 Υπόςτεγα για τθν αςφάλεια και προςταςία των μθχανθμάτων. 

 Μεγάλοσ  χϊροσ παρκινγκ. 

 

5.8 Περιγραφό και κόςτοσ ϋργων πολιτικού μηχανικού 
  

Το κτίριο κα ενοικιαςτεί ςτθ καλφτερθ δυνατι περιοχι μετά από μελζτθ που κα 

αναφερκεί ςτο κεφάλαιο 8. Πταν επιλεχκεί θ τοποκεςία κα ανατεκεί ςε πολιτικό μθχανικό 

δουλειά για τισ διορκϊςεισ που κα γίνουν ςτο κτίριο και τον αναςχεδιαςμό εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ χϊρου. Συγκεκριμζνα τα τεχνικά ζργα που κα αναλάβει το γραφείο που κα 

ανατεκεί θ ςχεδίαςθ είναι τα εξισ: 

1. Βελτίωςθ του οικοπζδου ζκταςθσ 40 ςτρεμμάτων. 

2. Ανάπτυξθ του οικοπζδου. 

3. Ρλιρθσ ανακαταςκευι του εςωτερικοφ χϊρου του κτιρίου. 

4.  Καταςκευι χϊρου αποκθκϊν, ανταλλακτικϊν και του εμπορεφματοσ. 

5. Καταςκευι  των γραφείων των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν εςωτερικά του κτιρίου. 

6. Διαμόρφωςθ του χϊρου πάρκινγκ.  

7. Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ περιβάλλοντοσ χϊρου (γεϊτρθςθ,αποχζτευςθ, περίφραξθ, 

αςφαλτόςτρωςθ). 

 

 

Θ ποιότθτα των καταςκευαςτικϊν υλικϊν, των μθχανθμάτων και του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ που κα ςυμμετάςχει ςε αυτζσ τισ καταςκευζσ κα κακοριςτεί από τθν εταιρία 

που κα αναλάβει το ζργο με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των ομόρρυκμων εταίρων του 

πολυκαταςτιματοσ, όμωσ τθν ευκφνθ για το χρονοδιάγραμμα και τθν ομαλι τζλεςθ του 

ζργου κα τθν ζχει ο πολιτικόσ μθχανικόσ. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 5.3  Κόςτοσ ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ 

Περιγραφι  Κόςτοσ (ευρώ) 

Ανάπτυξθ του οικοπζδου. 50.000 

Πλιρθσ ανακαταςκευι του εςωτερικοφ 
χϊρου του κτιρίου. 

120.000 

 Καταςκευι χϊρου αποκθκϊν, 
ανταλλακτικϊν και του εμπορεφματοσ. 

70.000 

Καταςκευι  των γραφείων των διοικθτικϊν 
υπθρεςιϊν εςωτερικά του κτιρίου. 

100.000 

Διαμόρφωςθ του χϊρου πάρκινγκ .  40.000 

Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ περιβάλλοντοσ 
χϊρου  

57.000 

Εργαςίεσ επί των ζργων πολιτικοφ 
μθχανικοφ 

10.000 

φνολο 447.000 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6  ΟΡΓΑΝΨΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
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6.1 Οργϊνωςη και διαχεύριςη τησ μονϊδασ 
 

 Με τον όρο οργάνωςθ εννοοφμε τον τρόπο τον οποίο δομοφνται και κακορίηονται 

ςε οργανωςιακζσ μονάδεσ οι λειτουργίεσ και οι δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ. Οι 

οργανωςιακζσ μονάδεσ αντιπροςωπεφονται από το διευκυντικό προςωπικό, τουσ 

διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ, τουσ υπαλλιλουσ εργαςίασ και ζχουν ωσ ςτόχο τον ςυντονιςμό 

και τον ζλεγχο τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ με ςκοπό τθ πιο γριγορθ και αποτελεςματικι 

λειτουργία τθσ για τθν επίτευξθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων. Θ οργανωτικι δομι μιασ 

επιχείρθςθσ δείχνει τθν μεταβίβαςθ υπευκυνότθτασ (εξουςιοδότθςθ) ςτισ διάφορεσ 

λειτουργικζσ μονάδεσ τθσ εταιρίασ, και είναι ςτθ πραγματικότθτα ζνα διάγραμμα που 

ςυχνά προςδιορίηεται ωσ οργανόγραμμα. 

 Οργανωςιακζσ λειτουργίεσ 

 Οι οργανωςιακζσ λειτουργίεσ είναι οι δομικοί λίκοι μιασ επιχείρθςθσ κακϊσ 

μποροφν να ομαδοποιοφνται ςτισ παρακάτω οργανωςιακζσ μονάδεσ ανάλογα βζβαια με τισ 

ειδικζσ απαιτιςεισ του εν λόγω πολυκαταςτιματοσ. 

  

 Τα βαςικά τμιματα του οργανογράμματοσ είναι τα εξισ: 

 Διεφκυνςθ επιχείρθςθσ 

 Διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ  

 Τμιμα μάρκετινγκ -  πωλιςεισ 

 Τμιμα ανάπτυξθσ, καινοτομίασ και περιβάλλοντοσ 

 Τμιμα μεταφορϊν, προμθκειϊν, αποκικευςθσ  

 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία & λογιςτιριο  

 

 Θ επιλογι του οργανογράμματοσ είναι μια κρίςιμθ διαδικαςία αφοφ μια άςτοχθ 

επιλογι μπορεί να οδθγιςει ςε γενικι αποτυχία ολόκλθρου του ςχεδίου τθσ επιχείρθςθσ. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται πιο αναλυτικά τα επιμζρουσ τμιματα. 

 

6.2  Λεπτομερόσ ανϊλυςη των διϊφορων οργανωςιακών 

λειτουργιών 
 

 Ακολουκεί θ παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων του κάκε τμιματοσ ξεχωριςτά και θ 

παρουςίαςθ των γραφείων, τθσ ιεραρχίασ και των αρμοδιοτιτων αυτϊν . 
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6.2.1 Διεύθυνςη επιχεύρηςησ 

 

 Στο τμιμα διεφκυνςθσ που κα είναι και το υψθλότερο ιεραρχικά κα αςκεί διοίκθςθ 

ο διευκφνων ςφμβουλοσ ο οποίοσ κα είναι αρμόδιοσ για το μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό του 

ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ, κακϊσ και για το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των 

επιδόςεων των επιμζρουσ τμθμάτων. Επίςθσ εκείνοσ κα είναι ςε κζςθ να επιλφει τυχόν 

ανακφπτοντα προβλιματα και να κατευκφνει όλεσ τισ ενζργειεσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι 

ςτόχοι που ζχουν τεκεί. 

  Το προςωπικό του τμιματοσ κα ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Τιρθςθ εταιρικισ φιλοςοφίασ 

 Επίτευξθ ςτόχων 

 Χάραξθ ςτρατθγικισ και πολιτικισ επιχείρθςθσ 

 Εποπτικόσ ζλεγχοσ των τμθμάτων τθσ εταιρίασ 

 Ζλεγχοσ παραγωγικότθτασ και αμοιβϊν 

 Νομικι υπθρεςία 

 Μθχανογράφθςθ 

 Αςφάλεια κτιρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Γραμματειακι υποςτιριξθ 

Γραφείο ελζγχου τμθμάτων 

Γραφείο ςτρατθγικισ και επίτευξθσ ςτόχων 

Νομικό τμιμα 
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6.2.2 Διούκηςη ανθρώπινου δυναμικού  

 

 Θ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ κα απαρτίηεται από ζναν προϊςτάμενο ο οποίοσ 

κα είναι υπεφκυνοσ για το τμιμα του και για τισ επιλογζσ των κατάλλθλων ανκρϊπων που 

κα προςλθφκοφν για τισ ηθτοφμενεσ κζςεισ εργαςίασ ζτςι ϊςτε να ταιριάξουν με τθ 

φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ. Το τμιμα αυτό  κα ζχει ωσ αρμοδιότθτα να δθμιουργιςει ζνα 

μθχανιςμό ο οποίοσ ςυμφϊνα με τθ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ ςτα εργαςιακά κα επιλζγει 

τον καλφτερο δυνατό εργαηόμενο. Επίςθσ κα αςχολείται με τθν εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ και κατά κφριο λόγο με τθν ενθμζρωςθ του για ότι καινοφριο ζρχεται ςτθν 

επιχείρθςθ και πρζπει να μάκει. Επίςθσ κα χωρίηει ςε ομάδεσ το ανκρϊπινο δυναμικό και 

κα τουσ οργανϊνει ςτο  χϊρο ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ δουλειάσ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι 

μια από τισ κζςεισ του τμιματοσ αυτοφ κα καλυφκεί από ψυχολόγο ο οποίοσ κα είναι 

αρμόδιοσ για να επιλφει διαφορζσ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και για να γίνεται δζκτθσ των 

όποιων παραπόνων των εργαηόμενων. 

 Συνοπτικά το προςωπικό του τμιματοσ κα ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ 

 Εκπαίδευςθ & ενθμζρωςθ προςωπικοφ 

 Οργάνωςθ εργατικοφ δυναμικοφ 

 Επίλυςθ προβλθμάτων των εργαςιακϊν ςχζςεων 

 Επιλογι και πρόςλθψθ προςωπικοφ 

 Ζλεγχοσ παραγωγικότθτασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμιμα  Ανκρωπίνου 

δυναμικοφ 

Γραφείο  του εργαηόμενου (Συγκροφςεισ 

εργαςιακϊν ςχζςεων, δζκτεσ παραπόνων) 

Γραφείο Οργάνωςθσ και επίβλεψθσ 

εργαηόμενων 

Γραφείο εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ 
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6.2.3 Σμόμα Μϊρκετινγκ - Πωλόςεισ  

 

 Θ λειτουργία που καλφπτεται από το ςυγκεκριμζνο τμιμα είναι πολφ ςθμαντικι 

διότι μζςω αυτισ θ επιχείρθςθ ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τθν αγορά και τισ ανάγκεσ τθσ 

ϊςτε να είναι ςτθ ςυνζχεια ςε κζςθ να εξαςφαλίςει το επικυμθτό μερίδιο αγοράσ. Το 

τμιμα μάρκετινγκ κα είναι υπεφκυνο για τθν προϊκθςθ και διανομι του προϊόντοσ. Θ 

δουλειά του πρζπει να είναι θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ για ότι ςυμβαίνει ςτθν αγορά, ο ζλεγχοσ 

των επιπζδων ανταγωνιςμοφ, θ δυνατότθτα να αφουγκράηεται τισ ανάγκεσ του καταναλωτι 

και τζλοσ να εντοπίηει τισ ευκαιρίεσ εκείνεσ που εξαςφαλίηουν το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα. 

 Με το ςκεπτικό ότι οι πωλιςεισ εξαρτϊνται άμεςα από το μάρκετινγκ οι δυο αυτζσ 

κατθγορίεσ ενϊκθκαν κάτω από τθν ομπρζλα ενόσ τμιματοσ για τθν καλφτερθ δυνατι 

οργάνωςθ. Άρα ςε αυτό το τμιμα κα υπάρχουν δυο γραφεία, του μάρκετινγκ και των 

πωλιςεων. Για το μάρκετινγκ αναφζραμε τισ αρμοδιότθτεσ του. Οι πωλιςεισ κα ελζγχουν 

κατά πόςο το κατάςτθμα είναι εντόσ ςτόχων και κα προωκοφν ςτο γραφείο μάρκετινγκ 

τουσ τομείσ που χρειάηονται περιςςότερο ςπρϊξιμο ςτθν αγορά για διαφιμιςθ. 

 Συνοπτικά το προςωπικό του τμιματοσ κα ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ 

Μάρκετινγκ 

 Επικοινωνία εταιρίασ 

 Δθμόςιεσ ςχζςεισ με πελάτεσ 

 Εμπορικι πολιτικι 

 Τμθματοποίθςθ πελατϊν  

 Ρροϊκθςθ πωλιςεων 

 Ρολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

Πωλιςεισ 

 Ζλεγχοσ πωλιςεων εμπορεφματοσ 

 Ενθμζρωςθ τμιμα μάρκετινγκ για τισ αγοραςτικζσ προτιμιςεισ των πελατϊν 

 Εξυπθρζτθςθ πελατϊν 

 Εικόνα εμπορεφματοσ σ ςτο χϊρο 

 Οργάνωςθ περιπτζρων ςτο χϊρο 

 

 

 

 

 

 

Τμιμα μάρκετινγκ & 

Ρωλιςεων 

Γραφείο Μάρκετινγκ 

Γραφείο  Ρωλιςεων 
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6.2.4 Σμόμα ανϊπτυξησ, καινοτομύασ και περιβϊλλοντοσ 

 

 Κζλοντασ πραγματικά να δϊςουμε ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ , τθν γριγορθ ενθμζρωςθ για ότι νζο υπάρχει ςτθν αγορά και τισ τελευταίεσ 

τεχνολογικζσ καινοτομίεσ που αφοροφν το κλάδο  κα λειτουργιςουμε ξεχωριςτά ζνα τμιμα 

που κα κινείτε πάνω ςε αυτοφσ τουσ  άξονεσ και κα αφομοιϊνει ςτθν επιχείρθςθ ότι 

καινοφριο κυκλοφορεί. Ο τομζασ του κα είναι θ ζρευνα για ότι καινοφργιο υπάρχει ςτθν 

αγορά πάνω ςτα προϊόντα που εμπορευόμαςτε, (π.χ. κάτι καινοφριο που προςτάςει θ μόδα 

και κα ιταν καλό να προωκθκεί) και θ δθμιουργία μιασ ‘’πράςινθσ’’ εικόνασ του 

καταςτιματοσ με ςκοπό τθν υλοποίθςθ νζων ιδεϊν ςε ότι ζχει ςχζςθ με το περιβάλλον. Οι 

αρμοδιότθτεσ  ςτα “πράςινα” κζματα κα ξεκινοφν και κα τελειϊνουν ςε αυτό το τμιμα. 

 Συνοπτικά το προςωπικό του τμιματοσ κα ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ 

 Ζλεγχοσ νζων τεχνολογιϊν ςτθ παγκόςμια αγορά 

 Ζλεγχοσ νζων τάςεων τθσ μόδασ 

 Λιξθ νζων ιδεϊν για όλουσ τουσ τομείσ τθσ επιχείρθςθσ 

 Χάραξθ πράςινθσ πολιτικισ 

 Οργάνωςθ των πράςινων καινοτομιϊν τθσ επιχείρθςθσ 

 Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ τθσ πράςινθσ εικόνασ του καταςτιματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμιμα ανάπτυξθσ, 

καινοτομίασ & 

περιβάλλοντοσ 

 Γραφείο  Ζρευνασ & Καινοτομίασ  

Γραφείο  Ρεριβάλλοντοσ 
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6.2.5 Σμόμα μεταφορών, προμηθειών, αποθόκευςησ  

 

 Το εν λόγω τμιμα κα αςχολείται με ότι ζχει ςχζςθ με το εμπόρευμα. Δθλαδι, με 

τουσ προμθκευτζσ μασ, τισ ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ που κα προμθκεφουν τα προϊόντα, με  

τθ μεταφορά του εμπορεφματοσ, και τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ για νζεσ παραγγελίεσ 

ανάλογα με τισ πωλθςεισ. Συγκεκριμζνα ο προϊςτάμενοσ για τθ λειτουργία του τμιματοσ κα 

είναι υπεφκυνοσ για τισ ςχζςεισ με τουσ προμθκευτζσ, τον ζλεγχο διακεςιμότθτασ των 

αποκθκϊν, τισ νζεσ παραγγελίεσ και τθ παραλαβι και μεταφορά του εμπορεφματοσ. 

 Συνοπτικά το προςωπικό του τμιματοσ κα ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Ζλεγχοσ αποκθκϊν 

 Νζεσ παραγγελίεσ από τουσ προμθκευτζσ 

 Σχζςεισ με προμθκευτζσ 

 Μεταφορά εμπορεφματοσ 

 Τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ του εμπορεφματοσ μζχρι να ανεβεί ςτο ράφι 

 Επιλογι εργαλείων και μθχανθμάτων μεταφοράσ και αποκικευςθσ 

 Αςφάλεια των οδθγϊν των μθχανθμάτων μεταφοράσ και αποκικευςθ 

 Συντιρθςθ των μθχανθμάτων αυτϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμιμα μεταφορϊν,  

προμθκειϊν,  

αποκικευςθσ  

 

Γραφείο  ςχζςεων με προμθκευτζσ 

Γραφείο  ελζγχου αποκθκϊν και 

προμθκειϊν 

Γραφείο  Μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ 

εμπορεφματοσ 
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6.2.6  Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα  & Λογιςτόριο 

 

 Θ βαςικι λειτουργία του τμιματοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι τθσ 

οικονομικισ πολιτικισ τθσ υπό εξζταςθ μονάδασ, κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και 

αξιόπιςτθσ απεικόνιςθσ όλων των οικονομικϊν τθσ ςυναλλαγϊν. Για τθν καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ, οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ που το 

αφοροφν χωρίηονται ςε δφο  κατθγορίεσ:  

(i) ςτισ Λογιςτικζσ Υπθρεςίεσ 

(ii) ςτθ Διαχείριςθ των Χρθματοοικονομικϊν. 

 Οι  Λογιςτικζσ Υπθρεςίεσ κα καλφπτουν όλα εκείνα τα κζματα που ζχουν ςχζςθ με  

γενικι και αναλυτικι λογιςτικι. Συγκεκριμζνα, κα περιζχονται όλεσ οι ενζργειεσ που 

αφοροφν ςτον ζλεγχο των τιμολογίων, τθν είςπραξθ τθσ αξίασ τουσ, τθν ζγκαιρθ καταβολι 

των πλθρωμϊν και τθν τιρθςθ των βιβλίων. Επιπλζον, ςτισ αρμοδιότθτεσ αυτισ τθσ 

κατθγορίασ προςτίκεται και θ κοςτολόγθςθ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ. Θ  Διαχείριςθ 

των Χρθματοοικονομικϊν, κα  αςχολείται με τθ διευκζτθςθ όλων των χρθματοοικονομικϊν 

κεμάτων τθσ μονάδασ. Μια από τισ κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ τθσ διαχείριςθσ των εν λόγω 

κεμάτων είναι θ ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ 

είναι ο προχπολογιςμόσ και οι καταςτάςεισ  χρθματοροϊν .  

 Επιπλζον, ςτθν δεφτερθ κατθγορία περιζχονται και οι ενζργειεσ εκείνεσ που 

ςχετίηονται με τθν εξζταςθ και αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ευκαιριϊν που κα 

παρουςιάηονται κατά περιόδουσ. 

Συνοπτικά το προςωπικό του τμιματοσ κα ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Οικονομικόσ – χρθματοδοτικόσ προγραμματιςμόσ 

 Κοςτολόγθςθ 

 Λογιςτιριο 

 Στατιςτικι και επεξεργαςία ςτοιχείων 

 Οικονομικόσ ζλεγχοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμιμα 

Χρθματοοικονομικϊν 

ςτοιχείων & 

Λογιςτθρίου 

 
Γραφείο   

Λογιςτικισ 

Γραφείο  

Χρθματοοικονομικϊν 
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6.3  Οργανόγραμμα υπευθυνότητασ θϋςεων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Διευκφνων ςφμβουλοσ 

Διοικθτικό Συμβοφλιο  

Υπεφκυνοσ 

τμιματοσ 

μεταφορϊν, 

προμθκειϊν & 
αποκικευςθσ  

Υπεφκυνοσ 

τμιματοσ 

διαχείριςθσ 

ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 

Υπεφκυνοσ 

τμιματοσ 

ανάπτυξθσ 

καινοτομίασ και 

περιβάλλοντοσ  

Υπεφκυνοσ 

τμιματοσ 

χρθματ/μικων 

ςτοιχείων  & 

Λογιςτικισ  

Υπεφκυνοσ 

τμιματοσ 

Μάρκετινγκ  & 

Ρωλιςεων 

Ρροϊςτάμενοι γραφείων  –  Διοικθτικοί 

υπάλλθλοι 

      Υπάλλθλοι  πολυκαταςτιματοσ 
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6.4 Κϋντρα κόςτουσ 
 

 Πταν κοςτολογείται ζνα προϊόν γίνεται και ο προκακοριςμόσ του κόςτουσ 

παραγωγισ του. Στθ διαμόρφωςθ του κόςτουσ ςυμμετζχουν αρκετοί παράγοντεσ, με κφριο 

ςτοιχείο το κακαρό κόςτοσ παραγωγισ που είναι αλλθλζνδετο με τον τφπο παραγωγισ και 

τον μθχανολογικό εξοπλιςμό με τον οποίο καταςκευάηονται τα προϊόντα. Στθ περίπτωςθ 

του πολυκαταςτιματοσ δεν παράγεται κάποιο προϊόν, άρα το κφριο κόςτοσ προζρχεται από 

τθν αγορά του εμπορεφματοσ, τα πάγια ζξοδα και το ανκρϊπινο δυναμικό. 

 Τα κζντρα κόςτουσ τθσ μονάδασ εντοπίηονται με βάςθ το οργανόγραμμα τθσ 

επιχείρθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ, πζρα από το επιλεχκζν οργανωτικό ςχιμα, τθ γενικι 

αρχι μθ παραλείψεωσ ςτοιχείων του κόςτουσ κάκε δραςτθριότθτασ. 

 Συμφϊνα λοιπόν με όλεσ αυτζσ τισ εκτιμιςεισ, τα κφρια κζντρα κόςτουσ του εν 

λόγω επενδυτικοφ ςχεδίου διαχωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ τρεισ κατθγορίεσ: 

 Κζντρα κόςτουσ διοίκθςθσ / προςωπικοφ 

 Τα κζντρα κόςτουσ διοίκθςθσ και προςωπικοφ περιλαμβάνουν όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με το διοικθτικό προγραμματιςμό, τον ζλεγχο και τθν 

αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ προςωπικοφ. 

 Κζντρο μάρκετινγκ πωλιςεων 

 Ρρόκειται για το τμιμα τθσ επιχείρθςθσ που κα επιβαρυνκεί για τθσ κακιζρωςι τθσ 

εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ ςτο αγοραςτικό κοινό και κα αυξιςει τα ζςοδα τθσ. Κατά κφριο 

λόγο είναι τα ζξοδα προϊκθςθσ και διαφιμιςθσ. 

 Κζντρο προμθκειϊν και μθχανθμάτων 

 Ρρόκειται για το τμιμα  που αςχολείται με τθν αγορά, τθ μεταφορά και τθν 

τοποκζτθςθ του εμπορεφματοσ. Σε αυτό το κζντρο μαηεφεται το κόςτοσ αγοράσ 

εμπορεφματοσ. 

 

6.5 Γενικϊ ϋξοδα 
 

 Σε μια επιχείρθςθ πάντα το κόςτοσ χωρίηεται ςε δυο κομμάτια. Στο άμεςο και το 

ζμμεςο.  Ριο αναλυτικά, το άμεςο  κόςτοσ ενόσ προϊόντοσ περιλαμβάνει το  κόςτοσ αγοράσ 

του εμπορεφματοσ, το κόςτοσ εργαςίασ και τισ λεγόμενεσ  άλλεσ δαπάνεσ. Πςον αφορά ςτο 

ζμμεςο κόςτοσ – γενικά ζξοδα, αυτό δεν μπορεί να καταταχκεί ςε καμία κατθγορία άμεςου 

κόςτουσ. Συγκεκριμζνα, ωσ  Γενικά  Ζξοδα κεωροφνται: 

 Εκείνα των οποίων θ προςφορά δε μπορεί να ανιχνευκεί απευκείασ. 

 Εκείνα που είναι ςχετικά μικρά και παρόλο που είναι αυςτθρϊσ άμεςα ζξοδα, το 

πρόβλθμα του εντοπιςμοφ τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ δεν είναι άξιο λόγου. 
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 Εξαιτίασ ωςτόςο, τθσ γενικισ φφςθσ των εξόδων αυτϊν, ο εντοπιςμόσ τουσ δε 

κεωρείται ιδιαίτερα απλόσ. 

 Τα γενικά ζξοδα – ζμμεςο κόςτοσ ςτο πολυκατάςτθμα διαχωρίηονται ςτισ 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

Γενικά Ζξοδα Εμπορεφματοσ : Τα γενικά ζξοδα εμπορεφματοσ  που πρόκειται να βαρφνουν 

το κόςτοσ περιλαμβάνουν τα ζξοδα ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και τα διάφορα νομικά ζξοδα. Επιπλζον, ςτθν κατθγορία αυτι των γενικϊν 

εξόδων εντάςςονται και τα ζξοδα που αφοροφν ςτθ ζκτακτθ μεταφορά εμπορευμάτων που 

προμθκευόμαςτε μζςω φορτθγοφ που ςτζλνει θ επιχείρθςθ μασ. 

Διοικθτικά Γενικά Ζξοδα:  Ρρόκειται για τα ζξοδα που πραγματοποιοφνται από τθ 

διεφκυνςθ και τισ υπθρεςίεσ γραφείου. Συγκεκριμζνα, ςτθν κατθγορία αυτι 

ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ζξοδα που αφοροφν ςτα εφόδια γραφείου και ςτα 

αςφάλιςτρα. 

Γενικά Ζξοδα Ρωλιςεων:  Στθν κατθγορία αυτι των γενικϊν εξόδων εντάςςονται όλα 

εκείνα τα ζξοδα που προζρχονται από τισ πωλιςεισ και δεν αφοροφν ςτα άμεςα ζξοδα του 

μάρκετινγκ. Συγκεκριμζνα, περιλαμβάνουν τα ζξοδα που πραγματοποιοφνται για ταξίδια 

και επικοινωνίεσ, προκειμζνου να ενιςχυκοφν οι πωλιςεισ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 6.1  Εκτίμθςθ γενικϊν εξόδων επιχείρθςθσ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ  

Γενικά ζξοδα εμπορεφματοσ     

Ζκτακτα μεταφορικά 
εμπορεφματοσ 

3.000 4.000 4.000 4.000 

Συντιρθςθ μθχανθμάτων & 
εξοπλιςμοφ 

5.000 5.000 5.000 5.000  

Ζξοδα φιλοξενίασ οδθγϊν των 
προμθκευτϊν 

2.000 2.000 2.000 1.500 

Νομικά και άλλα ζξοδα 4.000 4.000 5.000 5.000 

Διοικθτικά γενικά ζξοδα     

Αναλϊςιμα γραφείου 7.000 8.000 9.000 9.000 

Αςφάλιςτρα 4.000 4.500 5.500 5.500 

Γραφείο security* 36.000 36.000 36.000 36.000 

Άλλα ζξοδα 1.000 1.000 1.000 1.000 

Γενικά ζξοδα πωλιςεων     

Ταξίδια 10.000 10.000 10.000 10.000 

Άλλα ζξοδα 3.000 3.000 3.000 3.000 

φνολο 75.000 77.500 80.500 80.000 
*Λεπτομζρειεσ για το γραφείο security αναφζρονται ςτο κεφάλαιο 7.3 

 Tα ςτελζχθ που κα είναι θ υψθλότερθ βακμίδα και κα ζχουν τθ κζςθ των 

υπεφκυνων τμθμάτων, όπωσ ο διευκφνων ςφμβουλοσ και οι λοιποί διοικθτικοί υπάλλθλοι  

κα εποπτεφουν  και κα οργανϊνουν τθn επιχείρθςθ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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7.1 Φωριςμόσ κατηγοριών του ανθρώπινου δυναμικού 

 

Το βαςικότερο κομμάτι για τθν λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ είναι θ καλφτερθ 

δυνατι επιλογι και ςτελζχωςι τθσ από ανκρϊπουσ.  Σφμφωνα με ψυχολόγουσ παίηει πολφ 

ςθμαντικό ρόλο οι εργαηόμενοι να αιςκάνονται ςτθ δουλεία τουσ  ‘’ ςαν ςτο ςπίτι τουσ’’, να 

τουσ αρζςει αυτό που κάνουν και να ζχουν καλζσ ςχζςεισ με τουσ υπόλοιπουσ 

ςυναδζλφουσ, με αυτό το τρόπο θ κακθμερινότθτα τουσ κα τουσ ευχαριςτεί. Ο άνκρωποσ 

είναι ζνα δθμιοφργθμα με φφςθ ςυναιςκθματικι που δζνεται με κετικζσ καταςτάςεισ που 

αντιμετωπίηει και προςπακεί υποςυνείδθτα να βγάλει το καλφτερό του εαυτό για αυτοφσ 

που του τισ προςφζρουν. Αντικζτωσ ςε περίπτωςθ που δεν είναι ευχαριςτθμζνοσ ςτο 

περιβάλλον εργαςίασ του, εκτόσ του ότι δεν αποδίδει, βγάηει αρνθτικι αφρα θ οποία 

επθρεάηει και τουσ υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ.  

 Οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ είναι μια μπερδεμζνθ κατάςταςθ γι αυτό και από τισ πρϊτεσ 

ςκζψθσ για τθν λειτουργία του τμιματοσ ανκρϊπινων πόρων ιταν θ ςυνεργαςία με ζναν 

ψυχολόγο ειδικευόμενο ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ. Ο ςτόχοσ για το τμιμα ανκρϊπινου 

δυναμικοφ είναι ο κακζνασ από τουσ εργαηομζνουσ που κα επιλεγεί, όταν κάκε πρωί κα 

φεφγει από το ςπίτι του με ςκοπό να ξοδζψει ζνα οχτάωρο από τθ μζρα του για να 

δουλζψει για τθν επιχείρθςθ, να ζρχεται με χαμόγελο και να φεφγει ευχαριςτθμζνοσ 

νοιϊκοντασ ότι μζςω τθσ δουλειάσ του εκτόσ τθσ ανταμοιβισ του για αυτιν πιρε και 

πράγματα που βελτίωςαν τον εαυτό του. 

 Στα επίπεδα τθσ ορκισ επιλογισ προςωπικοφ ζγινε κακοριςμόσ των αναγκϊν ανά 

κατθγορίεσ για τθ προετοιμαςία λεπτομεροφσ πίνακα προςωπικοφ που περιλαμβάνει τον 

υπολογιςμό του ςυνολικοφ κόςτουσ. Οι δυο μεγάλεσ κατθγορίεσ που κα χωριςτοφν αρχικά 

οι εργαηόμενοι είναι: 

(i) Το διοικθτικό και εποπτικό προςωπικό 

(ii) Υπάλλθλοι, Ρωλθτζσ και εργάτεσ 

 

7.1.1 Διοικητικό και εποπτικό προςωπικό 

 

Κα απαρτίηει το κομμάτι τθσ οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ, τθν εποπτεία λειτουργίασ 

τθσ και τθ χάραξθ ςτρατθγικισ και πολιτικισ. Επίςθσ κα είναι υπόλογο για τα αποτελζςματα 

τθσ αλλά και τθν επίτευξθ ι μθ των ςτόχων, πράγμα που ςθμαίνει ότι αυτζσ οι κζςεισ κα 

πρζπει να καλυφκοφν κατά κφριο λόγο από άτομα με υψθλό επίπεδό μόρφωςθσ και 

εμπειρία ςτο τομζα. Σε αυτι τθ κατθγορία κα υπάρξουν δυο υποκατθγορίεσ:  

(i) Tα ςτελζχθ που κα είναι θ υψθλότερθ βακμίδα και κα ζχουν τθ κζςθ 

των υπεφκυνων τμθμάτων,  και ο διευκφνων ςφμβουλοσ. 

(ii)  Οι λοιποί διοικθτικοί υπάλλθλοι  που κα εποπτεφουν  και κα 

οργανϊνουν τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. 
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7.1.2 Τπϊλληλοι, Φειριςτϋσ, Πωλητϋσ 

  

Είναι θ δεφτερθ μεγάλθ κατθγορία εργαηομζνων του πολυκαταςτιματοσ οι οποίοι 

κα λειτουργοφν τθν επιχείρθςθ. Κατά κφριο λόγο κα είναι οι πωλθτζσ εντόσ του 

πολυκαταςτιματοσ οι οποίοι κα εξυπθρετοφν τουσ πελάτεσ και κα προωκοφν το προϊόν 

που κα είναι αρμόδιοι να πωλιςουν. Ο ρόλοσ τουσ είναι πολφ ςθμαντικόσ κακϊσ οι 

πωλθτζσ κα απαρτίηουν τθν εικόνα του καταςτιματοσ ςτα μάτια του πελάτθ αφοφ κα είναι 

ο μόνοι άνκρωποι που κα ζρχονται ςε επαφι κατά τθ διάρκεια τθσ αγοράσ τουσ, γι αυτό και 

μόνο το λόγο πρζπει να αφινουν κετικζσ εντυπϊςεισ  ςτουσ επιςκζπτεσ. Το μορφωτικό τουσ 

επίπεδο δεν χρειάηεται να είναι τόςο υψθλό, όςο ςτθ πρϊτθ κατθγορία. Αντικζτωσ κα 

εκτιμθκεί απλά το να βγάηουν μια ευχάριςτθ παρουςία και επίςθσ  να είναι ευγενικοί και 

πρόκυμοι να βοθκιςουν. Δθλαδι κα εκτιμθκοφν περιςςότερο ςθμεία του χαρακτιρα τουσ.  

 Επίςθσ ςτθ κατθγορία αυτι ςυγκαταλζγονται και οι εργαηόμενοι ςτουσ χϊρουσ 

αποκικευςθσ του εμπορεφματοσ οι οποίοι είναι υπεφκυνοι  για τθ φφλαξθ και  τθ 

μεταφορά του. Οφτε εδϊ παίηει ρόλο το επίπεδο μόρφωςθσ. Τα κφρια κριτιρια είναι θ 

όρεξθ για δουλειά και το επαγγελματικό δίπλωμα οδθγοφ. 

 

7.2 Εργαςιακόσ νόμοσ ςτη Ελλϊδα 

 
Οι απαιτιςεισ ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ δεν εξαρτϊνται μόνο από οικονομικοφσ ι 

εμπορικοφσ παράγοντεσ, αλλά επθρεάηονται ςε μεγάλο βακμό και από τισ 

κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ που ιςχφουν ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Συνεπϊσ, θ εξζταςθ των παραμζτρων αυτϊν είναι εξίςου ςθμαντικι και ςυνεπάγεται τθν 

άμεςθ εφαρμογι των επιμζρουσ ρυκμίςεων που κρίνονται απαραίτθτεσ. Ριο αναλυτικά, 

ςτθ Ελλάδα οι εργαηόμενοι απολαμβάνουν τθσ προςταςίασ όλων των ςχετικϊν διατάξεων 

του ατομικοφ και ςυλλογικοφ εργατικοφ δικαίου. Σφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 

ωσ νόμιμο ωράριο εργαςίασ κακιερϊνεται για τθ βιομθχανία θ διάρκεια τθσ εβδομαδιαίασ 

εργαςίασ ςε 40 ϊρεσ και θ εβδομάδα των 5 εργάςιμων θμερϊν. Θ Κυριακι ορίηεται ωσ 

θμζρα ανάπαυςθσ και ωσ εκ τοφτου, θ υπερωριακι και ζκτακτθ εργαςία τισ Κυριακζσ 

αμείβεται με προςαφξθςθ 75%. Επιπλζον, όταν θ απαςχόλθςθ των μιςκωτϊν υπερβαίνει τα 

χρονικά όρια του νόμιμου ωραρίου εργαςίασ, για κάκε πρόςκετθ ϊρα υπερεργαςίασ 

καταβάλλεται το ωρομίςκιο αυξθμζνο κατά 25%.  

 

Ωσ προσ τισ παροχζσ και τα δικαιϊματα των εργαηομζνων, ο εργοδότθσ δεςμεφεται 

βάςει των αντίςτοιχων υποχρεϊςεων. Συγκεκριμζνα, ο εργοδότθσ ζχει τθν υποχρζωςθ 

παροχισ άδειασ με αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ, κακϊσ και τθν υποχρζωςθ παροχισ 

άδειασ για λόγουσ υγείασ. Επιπλζον, υποχρεοφται να καταβάλλει τα προβλεπόμενα από 

τουσ οικείουσ νόμουσ επιδόματα. Ο νόμοσ προβλζπει, επίςθσ και τθν προςταςία των 

εργαηομζνων από αυκαίρετεσ και αδικαιολόγθτεσ απολφςεισ. Πςον αφορά ςτθν υγεία και 

ςτθν αςφάλεια των εργαηομζνων, ο εργοδότθσ είναι υπεφκυνοσ να ρυκμίηει όλα τα κζματα 

που ςχετίηονται με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να προςτατεφεται θ ηωι και θ υγεία των εργαηομζνων. Επίςθσ, είναι υποχρεωμζνοσ 
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να προςφζρει ςε όλουσ τουσ εργαηομζνουσ περίκαλψθ και ιατρικι κάλυψθ. Τζλοσ, ςε 

περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ υπολογίηεται ανάλογα με τισ ειδικότερεσ ςυνκικεσ το 

βάροσ τθσ ευκφνθσ του εργοδότθ και κακορίηεται πικανι αποηθμίωςθ. 

 

Ρρζπει να αναφερκεί ότι ςε αυτι τθ δφςκολθ περίοδο τθσ κρίςθσ που περνά θ 

χϊρα ςε ςυνδυαςμό με τουσ υψθλοτάτουσ δείκτεσ ανεργίασ, οι νόμοι που ανζφερα ζχουν 

γίνει πιο «ελαςτικοί». Με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ,μάλιςτα, και το πολυνομοςχζδιο που 

ψθφίςτθκε από τθν ελλθνικι βουλι ςτισ 20 Οκτωβρίου 2011 δίνεται θ δυνατότθτα να 

προςλαμβάνονται εργαηόμενοι με μιςκοφσ χαμθλότερουσ από το βαςικό. Αυτό το γεγονόσ 

είναι ςυμφζρον προσ τισ επιχειριςεισ και ο κφριοσ όγκοσ αυτϊν το εκμεταλλεφεται. Σε 

περίπτωςθ, όμωσ, που κα κάναμε και εμείσ το ίδιο κα αναιροφνταν αυτόματα τα όςα 

αναφζρκθκαν ςτθν ενότθτα 7.1 για τθ πολιτικι λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ με βάςθ τουσ 

εργαηόμενουσ. Θ φράςθ, λοιπόν, που κα εκφράηει τθ λειτουργία του τμιματοσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ  είναι ‘ανταμοιβι ανάλογθ με τθ προςφορά’. 

 

7.3 Ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ ςε ανθρώπινο δυναμικό 

 

Ραρακάτω κα προςδιοριςτοφν οι ανάγκεσ του πολυκαταςτιματοσ ςε ανκρϊπινο 

δυναμικό με βάςθ το οργανόγραμμα λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ που αναρτικθκε ςτο 

κεφάλαιο 6. 

 

Διοικθτικό ςυμβοφλιο επιχείρθςθσ:  Θ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ κα απαρτίηεται 

από ζξι ςτελζχθ. Τον διευκφνων ςφμβουλο και τον υπεφκυνο ομαλισ λειτουργίασ του κάκε 

τμιματοσ. Κα πρζπει να αναφερκεί ότι ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια κα ςυμμετζχουν και 

ςφμβουλοι του επενδφτθ. Επίςθσ αξιοςθμείωτο είναι  ότι ο διευκφνων ςφμβουλοσ κα είναι 

και ο δθμιουργόσ του πολυκαταςτιματοσ Σταμζλοσ Μουλόπουλοσ. 

Διοίκθςθ επιχείρθςθσ:  Υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα είναι ο διευκφνων ςφμβουλοσ. 

Για τα υπόλοιπα μζρθ του τμιματοσ κα χρειαςτοφν πζντε εργαηόμενοι  των εξισ κλάδων: 

ςφμβουλοι επιχειριςεων, νομικοί. 

Τμιμα μάρκετινγκ -  πωλιςεισ: Στο τμιμα μάρκετινγκ κα απαςχολοφνται εκτόσ από 

τον υπεφκυνο και άλλοι τζςςερισ εργαηόμενοι με ςπουδζσ ςε προϊκθςθ προϊόντων, 

μάρκετινγκ & διαφιμιςθ και δθμόςιεσ ςχζςεισ. 

Τμιμα ανάπτυξθσ, καινοτομίασ και περιβάλλοντοσ: Στο εν λόγο τμιμα κα 

απαςχολθκοφν ο υπεφκυνοσ και άλλοι τρείσ εργαηόμενοι οι οποίοι είναι πλιρωσ 

κατθρτιςμζνοι ςε κζματα τεχνολογίασ και περιβάλλοντοσ. Απόφοιτοι ςχολϊν 

πλθροφορικισ, περιβάλλοντοσ και τεχνολογίασ. 

Τμιμα μεταφορϊν, προμθκειϊν, αποκικευςθσ: Στο ςυγκεκριμζνο τμιμα κα 

προτιμθκοφν άνκρωποι κατθρτιςμζνοι ςτα logistics , ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ και γενικά ςτο 

εμπόριο. Οι απαςχολοφμενοι κα είναι τζςςερισ. 
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Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία & λογιςτιριο: Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ αυτοφ κα 

ζχει βαρφνουςα ευκφνθ γιατί τα λάκθ ςε αυτό το τομζα είναι απαγορευτικά. Κα 

απαρτίηεται από εργαηόμενουσ ςτατιςτικολόγουσ, οικονομολόγουσ, αποφοίτουσ ςχολϊν 

χρθματοοικονομικϊν και λογιςτικισ. Το ςφνολο των απαςχολοφμενων κα είναι  πζντε. 

 Μετά τθν ςτελζχωςθ των διοικθτικϊν κζςεων κα γίνει προςδιοριςμόσ των 

εργαηόμενων ςτο κομμάτι  Ρωλθτϊν & Υπαλλιλων. 

Ρωλθτζσ:   Οι πωλθτζσ κα τοποκετθκοφν ςτα περίπτερα με τα ροφχα. Υπολογίηεται ότι ο 

αρχικόσ αρικμόσ που κα προςλθφκεί κα είναι δεκαπζντε. Ο κυρίαρχοσ ςτόχοσ τουσ  κα 

είναι να φεφγει ο πελάτθσ ευχαριςτθμζνοσ από το κατάςτθμα. Ζνασ από τουσ δεκαπζντε κα 

είναι υπεφκυνοσ για προβλιματα που προκφπτουν άμεςα με τον πελάτθ να περιμζνει και 

κα πρζπει να λυκοφν τθν ίδια ςτιγμι, αυτά τα  προβλιματα  δεν κα είναι μείηονοσ 

ςθμαςίασ . 

 

Υπάλλθλοι :  Στθ κατθγορία αυτι ςυγκαταλζγονται οι ταμίεσ, κακαρίςτριεσ, οι εργαηόμενοι 

ςτο χϊρο τθσ αποκικθσ και χειριςτζσ των μθχανθμάτων. Οι απαςχολοφμενοι ςτο χϊρο του 

ταμείου κα είναι δφο.  Κα προςλθφκοφν επίςθσ πζντε κακαρίςτριεσ για θμεριςια 

απαςχόλθςθ ςτθν κακθμερινι κακαριότθτα του εςωτερικοφ χϊρου του καταςτιματοσ. Οι 

οδθγοί – μεταφορείσ κα είναι πζντε και κα απαςχολοφνται εςωτερικά του καταςτιματοσ 

για μεταφορά του εμπορεφματοσ αλλά  και ςτισ εξωτερικζσ μεταφορζσ που κα χρειαςτοφν. 

 

Γραφείο μίςκωςθσ security: Για τισ άμεςεσ ανάγκεσ αςφάλειασ τθσ επιχείρθςθσ κα υπάρξει 

ςυνεργαςία με εταιρία security θ οποία κα είναι υπεφκυνθ για τθν αςφάλεια του κτιρίου 

και κα μιςκϊνει υπαλλιλουσ που κα βρίςκονται ςτο χϊρο του πολυκαταςτιματοσ κακ’ όλθ 

τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Το κόςτοσ υπολογίηεται ςτο πίνακα 6.1. 

Στον παρακάτω πίνακα ακολουκεί ςυνοπτικά ο αρικμόσ τον εργαηόμενων 

ΡΛΝΑΚΑΣ 7.1  Ο αρικμόσ εργαηόμενων ςτο πολυκατάςτθμα 

ΣΟΜΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

Διοίκθςθ επιχείρθςθσ  

Απόφοιτοι ςχολϊν διοίκθςθσ επιχειριςεων 4 

Νομικοί 1 

Σμιμα μάρκετινγκ -  πωλιςεισ  

Μάρκετινγκ & διαφιμιςθ 3 

Δθμόςιεσ ςχζςεισ 2 

Σμιμα ανάπτυξθσ, καινοτομίασ και 
περιβάλλοντοσ 

 

Ρλθροφορικι & νζεσ τεχνολογίεσ 2 

Ρεριβαλλοντολόγοι 2 

Σμιμα μεταφορϊν, προμθκειϊν, 
αποκικευςθσ 

 

Logistics 2 
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Δθμόςιεσ ςχζςεισ 2 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία & λογιςτιριο  

Οικονομολόγοι 2 

Λογιςτζσ 1 

Χρθματοοικονομικά 2 

Πωλθτζσ & Τπάλλθλοι  

Ρωλθτζσ 15 

Ταμίεσ 2 

Μεταφορείσ 5 

Κακαρίςτριεσ 5 

Γραφείο ςεκιοφριτι - 

φνολο 50 

 

7.4 Προγραμματιςμόσ και κριτόρια επιλογόσ προςωπικού 

 

Θ επόμενθ φάςθ τθσ ςτελζχωςθσ είναι ο προγραμματιςμόσ για τθ καλφτερθ δυνατι 

επιλογι εργαηόμενων. Σφμφωνα  με τισ εκτιμιςεισ, οι ανκρϊπινοι πόροι που κεωροφνται 

απαραίτθτοι για τθ ςτελζχωςθ όλων των προσ κάλυψθ κζςεων υπολογίηεται ότι κα 

εντοπιςτοφν χωρίσ ιδιαίτερθ δυςκολία, εφόςον εκτιμάται πωσ θ προςφορά ςτισ αντίςτοιχεσ 

ειδικότθτεσ υπερκαλφπτει τθ ηιτθςθ. Αναλυτικότερα, ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Νομοφ 

Βοιωτίασ υπάρχει μεγάλο ποςοςτό δυναμικοφ με τα απαιτοφμενα προςόντα κακϊσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι υπάρχουν πανεπιςτθμιακά και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρφματα 

και πλθκϊρα κζντρων τεχνικισ κατάρτιςθσ ςε διάφορεσ ειδικότθτεσ. Επίςθσ υπάρχουν 

πολλοί απόφοιτοι ςχολϊν που απαςχολοφνται ςε διαφορετικοφσ τομείσ δυςανάλογουσ με 

τισ ςπουδζσ τουσ. Ζτςι ςίγουρα κα τουσ ενδιζφερε θ προοπτικι εργαςίασ ςε κάτι ανάλογο 

με αυτό που ζχουν ςπουδάςει. 

 

Μετά τθν εξαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και εφόςον 

ζχει κακοριςτεί το ακριβζσ περιεχόμενο και τα προαπαιτοφμενα κάκε προςφερόμενθσ προσ 

κάλυψθ κζςθσ, ακολουκεί θ διαδικαςία επιλογισ των υποψθφίων. Θ διαδικαςία αυτι κα 

χωριςτεί ςε τζςςερα επίπεδα: 

 
Σε πρϊτο επίπεδο κα γίνει θ επιλογι των διοικθτικϊν ςτελεχϊν. Στο ςθμείο τθσ 

επιλογισ των υπευκφνων κα προτιμθκοφν άτομα μζςω γνωςτϊν που κα απολαμβάνουν 

τθν εμπιςτοςφνθ του διευκφνοντα ςυμβοφλου και ιδιοκτιτθ του πολυκαταςτιματοσ. Κα 

βρεκοφν κατά κφριο λόγο άτομα από το ςτενό κφκλο του ιδιοκτιτθ που ζχουν εμπειρία και 

επιτυχίεσ ςτο τομζα του εμπορίου. 

 

Σε δεφτερο επίπεδο κα γίνει θ ςτελζχωςθ των διοικθτικϊν υπαλλιλων μζςω 

αγγελιϊν  ςτο τοπικό τφπο. Κα προτιμθκοφν άτομα από τισ γφρω περιοχζσ, άνκρωποι με 

υψθλι μόρφωςθ, κατά κφριο λόγο νζοι με φρζςκεσ ιδζεσ που κα εξελιχκοφν δίπλα ςτουσ 

υπευκφνουσ τουσ. Θ επιλογι κα είναι προςεκτικι γιατί εκτόσ από τθν μόρφωςθ ςτο τομζα 

που κα τοποκετθκοφν κα αξιολογθκοφν ακόμα πιο αυςτθρά για τθ ποιότθτα του 

χαρακτιρα τουσ. 
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Σε τρίτο επίπεδο κα γίνει θ επιλογι των πωλθτϊν. Για αυτι τθ κζςθ κα προτείνουμε 

ςτα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρφματα να μασ ςτείλουν βιογραφικά των φοιτθτϊν τουσ. Κα 

απευκυνκοφμε ςτο πανεπιςτιμιο Λιβαδειάσ, ςτα ΤΕΛ Κιβασ και ςε εςπερινά ςχολεία. Σε 

αυτι τθ κζςθ κα προτιμθκοφν άνκρωποι με ευχάριςτθ εςωτερικι και εξωτερικι παρουςία. 

 

Σε τζταρτο επίπεδο κα γίνει θ επιλογι των υπόλοιπων υπαλλιλων. Θ επιλογι όπωσ 

και ςτο δεφτερο επίπεδο κα γίνει μζςω αγγελιϊν ςτο τοπικό τφπο. 

 

 

Εκτόσ από το πρϊτο επίπεδο ςτο οποίο οι άνκρωποι που κα ςτελεχϊςουν τθν 

επιχείρθςθ κα είναι τθσ προςωπικισ επιλογισ του ιδιοκτιτθ του πολυκαταςτιματοσ Κυρίου 

Σταμζλου Μουλόπουλου και των ςυμβοφλων του, ςτα υπόλοιπα τρία επίπεδα κα 

ακολουκθκοφν οι εξισ διαδικαςίεσ για τθν τελικι πρόςλθψθσ. 

 

Α) Θ ςυλλογι βιογραφικϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ 

Β) Θ επιλογι το δθμοφιλζςτερων βιογραφικϊν ςθμειωμάτων 

Γ) Θ πρόςκλθςθ των επιλεγμζνων εργαηόμενων για ςυηιτθςθ 

Δ) Θ τελικι επιλογι των καταλλθλότερων για τθ κζςθ 

 

7.5 Κατατοπιςμόσ εργαζόμενων 
 

Από τθ ςτιγμι τθσ επιλογισ του προςωπικοφ για κάκε τομζα κα γίνει μια γενικι 

ενθμζρωςθ ςτουσ εργαηόμενουσ αρχικά για τθ πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ, για τα κομμάτια 

που πρζπει να εςτιάςουν, για τισ καλζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ που πρζπει να αναπτυχκοφν και 

για το τομζα εργαςίασ του κακενόσ. Τθ διεξαγωγι αυτοφ προγράμματοσ κα αναλάβει το 

τμιμα ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ςυνεργαςία με τον διευκφνων ςφμβουλο που 

κεωροφνται ωσ οι πλζον αρμόδιοι για να κακοδθγιςουν τουσ υπαλλιλουσ  ςτα μονοπάτια 

που κα χαραχκοφν για να βαδίςει θ επιχείρθςθ.  

 

Ραράλλθλα, προβλζπεται να διεξαχκεί πειραματικι λειτουργία τθσ μονάδασ, θ 

οποία κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι, διότι κα επιτρζψει τον εντοπιςμό ενδεχόμενων 

ανωμαλιϊν και κατ’ επζκταςθ, τθν πρόλθψθ αυτϊν. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ 

επιδιϊκεται να αποκτιςει το προςωπικό τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και να αναπτφξει τισ 

δεξιότθτεσ και τισ τεχνικζσ εκείνεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

δουλεφει με το καλφτερο δυνατό τρόπο.  

 

Λόγω τθσ φφςθσ τθσ δουλειάσ δεν κα χρειαςτοφν πολλζσ ϊρεσ κατάρτιςθσ αλλά κα 

γίνουν οπωςδιποτε κάποια ςεμινάρια τα οποία κα εςτιάηουν ςτο τρόπο λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ, ςτθν επικοινωνία με τουσ πελάτεσ, και ςτο τομζα ευκφνθσ τθσ κάκε κζςθσ. 
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7.6  Πολιτικό Μιςθών 
 

Θ ζννοια τθσ αμοιβισ εργαςίασ περιλαμβάνει κάκε παροχι που δίδεται ςτον 

εργαηόμενο με τθ μορφι μιςκοφ, αποδοχϊν, οφζλουσ άμεςου ι ζμμεςου, ςε χριματα ι 

είδοσ. Ειδικότερα, θ αμοιβι αποτελείται από:  

 

(i) Τθν άμεςθ οικονομικι παροχι, θ οποία ςυνίςταται ςτο χρθματικό ποςό το 

οποίο ειςπράττει ο εργαηόμενοσ και ςχετίηεται άμεςα με τθ κζςθ εργαςίασ 

και 

 

(ii)  Τθν ζμμεςθ οικονομικι παροχι, θ οποία ςυνίςταται ςτισ πρόςκετεσ 

υποχρεϊςεισ του εργοδότθ, όπωσ είναι λόγου χάρθ θ κοινωνικι και ιατρικι 

αςφάλιςθ και οι λοιπζσ παροχζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, το «πακζτο αμοιβϊν», 

όπωσ αλλιϊσ ονομάηεται, αποτελεί ςθμαντικό κίνθτρο προςζλκυςθσ των 

εργαηόμενων και είναι ςε κζςθ να επθρεάςει τθν απόδοςι τουσ ςτθν 

εργαςία.  

 

 

 Ππωσ προαναφζρκθκε θ πολιτικι αμοιβϊν τθσ επιχείρθςθσ κα είναι ανάλογθ τθσ 

προςφοράσ των εργαηόμενων. Κα ξεκινάει από το βαςικό μιςκό και κα μεγαλϊνει με βάςθ 

τα εξισ δεδομζνα: 

 Τθ μόρφωςθ και τα προςόντα 

 Τθν εμπειρία 

 Τθν παραγωγικότθτα 

 Τισ υπερωρίεσ. 

 

Θ πλθρωμι των εργαηόμενων κα είναι μθνιαία και κα καταβάλλεται τισ πρϊτεσ 

πζντε μζρεσ του κάκε μινα ςε λογαριαςμό που κα ανοιχκεί ςτθν εκνικι τράπεηα ςτα 

ονόματα των εργαηόμενων. 

 

7.7 Εκτιμόςεισ κόςτουσ 
 

Το κόςτοσ εργαςίασ  απεικονίηεται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν και 

περιλαμβάνει τισ εκτιμιςεισ που αφοροφν ςτο πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ. Στο 

ςθμείο αυτό, πρζπει να ςθμειωκεί ότι το ετιςιο κόςτοσ για τθν αμοιβι τθσ εργαςίασ κάκε 

ανκρϊπινου πόρου, προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του μθνιαίου μιςκοφ που 

αντιςτοιχεί ςτθν εκάςτοτε κζςθ επί τουσ δεκατζςςερισ (14) ςυνολικά μιςκοφσ που 

καταβάλλονται ανά ζτοσ. Στο κόςτοσ αυτό ςυμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικζσ 

ειςφορζσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςτο 30% του μιςκοφ που καταβάλλεται. Πςον αφορά ςτθν 

εκτίμθςθ του κόςτουσ εργαςίασ, ζχει γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κάκε επιμζρουσ 

ςτοιχείο του κόςτουσ κα μεταβάλλεται ανά ζτοσ κατά 3,5%, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

επίπεδα πλθκωριςμοφ. Ρράγμα ριψοκίνδυνο λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ 
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αλλά χωρίσ τθ δυνατότθτα κάποιασ άλλθσ πιο αςφαλισ επιλογισ για προγραμματιςμό τθσ 

μιςκοδοςίασ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 7.2   Κόςτοσ διοικθτικοφ & εποπτικοφ προςωπικοφ για το πρϊτο ζτοσ 

 

Θζςεισ Μιςκόσ/ μινα 
(μεικτά) 

Αρικμόσ 
εργαηόμενων 

Ετιςιοσ μιςκόσ 

Διοίκθςθ 
επιχείρθςθσ 

  76.000 

Διευκφνων 
ςφμβουλοσ * 

- - - 

Γενικόσ μάνατηερ* - - - 

Απόφοιτοι ςχολϊν 
διοίκθςθσ 
επιχειριςεων 

1.800 4 50.800 

Νομικοί 1.800 1 25.200 

Σμιμα μάρκετινγκ - 
Πωλιςεισ 

  114.800 

Υπεφκυνοσ 1.800 1 25.200 

Μάρκετινγκ & 
διαφιμιςθ 

1.600 2 44.800 

Δθμόςιεσ ςχζςεισ 1.600 2 44.800 

Σμιμα ανάπτυξθσ , 
καινοτομίασ και 
περιβάλλοντοσ 

  87.200 

Υπεφκυνοσ 1.800 1 25.200 

Ρλθροφορικι & νζεσ 
τεχνολογίεσ 

1.500 2 42.000 

Ρεριβαλλοντολόγοι 1.500 1 21.000 

Σμιμα μεταφορϊν, 
προμθκειϊν, 
αποκικευςθσ 

  92.400 

Υπεφκυνοσ 1.800 1 25.200 

Logistics 1.600 2 44.800 

Δθμόςιεσ ςχζςεισ 1.600 1 22.400 

Χρθματοοικονομικά 
ςτοιχεία & 
λογιςτιριο 

  89.600 

Υπεφκυνοσ 1.800 1 25.200 

Λογιςτζσ 1.600 1 22.400 

Χρθματοοικονομικά 1.600 2 44.800 

Οικονομολόγοι 1.600 1 22.400 

Bonus - Τπερωρίεσ - - 50.000 

Σφνολο  23 510.000 
*Οι κζςεισ του διευκφνων ςυμβοφλου και του γενικοφ μάνατηερ ανικουν ςτουσ δυο ιδρυτζσ του 

πολυκαταςτιματοσ και δε προβλζπεται μιςκόσ. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ  7.3  Κόςτοσ Τπαλλιλων , πωλθτϊν, εργατϊν για το πρϊτο ζτοσ 

Κζςεισ Μιςκόσ/ μινα 
(μεικτά) 

Αρικμόσ 
εργαηόμενων 

Ετιςιοσ μιςκόσ 

Ρωλθτζσ 1000 15 210.000 

Ταμίεσ 1000 2 28.000 

Μεταφορείσ 
(εργάτεσ) 

1000 5 70.000 

Κακαρίςτριεσ 850 5 59.500 

Γραφείο ςεκιοφριτι - - 36.000 

Bonus - υπερωρίεσ   35.000 

φνολο  27 438.000 

Ρίνακασ  7.2   510.000 

Γενικό φνολο  50 948.000 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 7.4  Ζξοδα για ανκρϊπινο δυναμικό τα τζςςερα πρϊτα χρόνια 

Ζτοσ Ζξοδα 

1ο 948.000 

2ο 981.180 

3ο 1.010.500 

4ο 1.045.800 
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8.1 Ειςαγωγό 
 

 Ο τόποσ εγκατάςταςθσ είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά κεφάλαια για τθν επιτυχία 

τθσ μελζτθσ λόγω βζβαια του ότι μελετάμε τθν ανζγερςθ πολυκαταςτιματοσ ειδϊν 

ζνδυςθσ, το οποίο ςυνεπάγεται ότι θ επζνδυςι μασ κα ζχει ςχζςθ με τθν αγορά προϊόντων 

από το κοινό και θ επιλογι τθσ τοποκεςίασ ςαφϊσ κα επθρεάηει τθν αγοραςτικι κίνθςθ. Οι 

δραςτθριότθτεσ του κα ςχετίηονται με το εμπόριο και  ςυγκεκριμζνα τθ τελευταία φάςθ του 

εμπορίου που το προϊόν καταλιγει ζτοιμο ςτο καταναλωτι. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο χϊροσ 

που κα εγκαταςτακεί το κτίριο παίηει, επίςθσ, ςθμαντικό ρόλο για τθ διαφιμιςθ του. 

Ρολλζσ φορζσ ςτθ κακθμερινότθτα χρθςιμοποιοφμε τον όρο ‘μαγαηί – γωνία’ για να 

δείξουμε ότι ζνα κατάςτθμα είναι ςτθ καλφτερθ δυνατι τοποκεςία, δθλαδι ςε πζραςμα 

που όλοι το παρατθροφν και είναι λογικό να πουλάει. Κάπωσ ζτςι κα επιχειρθκεί να είναι θ 

τοποκεςία του πολυκαταςτιματοσ. 

 Στο τομζα του περιβάλλοντοσ όπωσ αναφζρκθκε θ μελζτθ  εν ςυντομία ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο, κα δϊςουμε ιδιαίτερθ προςοχι και κα δείξουμε τθν ευαιςκθςία 

μασ προσ  αυτι τθ κατεφκυνςθ  για: 

 Το κοινωνικό ςφνολο 

 Το περιβάλλον 

 Τισ νζεσ μορφζσ ενζργειασ 

 Τθν ανακφκλωςθ 

 

Σκοπόσ μασ είναι ςε κάκε γωνία του πολυκαταςτιματοσ να υπάρχει κάτι που αφορά 

τισ παραπάνω τζςςερισ κατθγορίεσ ζτςι ϊςτε να ταυτιςτεί θ επιχείρθςθ  ςτθ ςυνείδθςθ του 

κόςμου με ζναν οργανιςμό που δεν τον ενδιαφζρει μόνο το χριμα και οι πωλιςεισ αλλά 

τον ενδιαφζρει και θ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ μζςω των ενεργειϊν που πράττει για 

το κοινωνικό ςφνολο. 

 

8.2 Κριτόρια τόπου εγκατϊςταςησ τησ επιχεύρηςησ 
 

 Θ επιλογι τθσ τοποκεςίασ επιλζχκθκε ςφμφωνα με τα παρακάτω δεδομζνα που 

εξετάςτθκαν ςτθ γφρω περιοχι και κρίκθκαν επαρκι για τθ καλφτερθ δυνατι κζςθ τθσ 

επιχείρθςθσ: 

 

 Ο Τουριςτικόσ άξονασ Ακινασ-Αράχοβασ 

 Θ επιλογι του κζντρου των αποςτάςεων των τεςςάρων μεγάλων πόλεων ςτο νομό 

 Θ μικρότερθ δυνατι απόςταςθ από τθ πρωτεφουςα του νομοφ. 
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8.2.1 Σουριςτικόσ ϊξονασ  Αθόνασ –Αρϊχοβασ 

 

Μετά από επικοινωνία με το πρόεδρο του ξενοδοχειακοφ επιμελθτθρίου Αράχοβασ 

που κεωρείται θ πιο φθμιςμζνθ εβδομαδιαία τουριςτικι εξόρμθςθ ςτθν Ελλάδα 

ενθμερωκικαμε  πωσ θ τουριςτικι περίοδοσ ςτθ περιοχι χωρίηεται ςε 4 μζρθ και εκτιμάται 

ο βακμόσ πλθρότθτασ  ςτισ περιόδουσ αυτζσ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 8.1  Βακμόσ πλθρότθτασ ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων τα ςαββατοκφριακα ςτθν 

Αράχοβα ςε ςχζςθ με τθ κάκε περίοδο 

Περίοδοι Πλθρότθτα κατά προςζγγιςθ 

Οκτϊβριοσ- Νοζμβριοσ 70% 

Δεκζμβριοσ- Φεβρουάριοσ 98% 

Μάρτιοσ - Απρίλιοσ 60% 

Μάιοσ- επτζμβριοσ  30% 

          Πθγι Πρόεδροσ ξενοδοχειακοφ επιμελθτθρίου Αράχοβασ 

Οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςτθ περιοχι είναι πολφ αναπτυγμζνεσ λόγω του κόςμου 

που προςελκφει το χειμϊνα το χιονοδρομικό κζντρο Ραρναςςοφ αλλά και τθσ ςτακερισ 

τουριςτικισ κινιςεισ  που ζχει το μαντείο των Δελφϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 

Μετά από επικοινωνία με τον υπεφκυνο λειτουργίασ του χιονοδρομικοφ κζντρου 

Ραρναςςοφ το Φεβρουάριο του 2011 ςυλλζχτθκαν τα παρακάτω ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τθν 

κίνθςθ που υπάρχει τουσ μινεσ αιχμισ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 8.2   Επιςκεψθμότιτα ςτο χιονοδρομικό κζντρο Ραρναςςοφ τουσ μινεσ αιχμισ 

(Δεκζμβριο ζωσ Απρίλιο) 

Θμζρεσ  φνολο επιςκεπτών Όμοροι επιςκζπτεσ* 

Δευτζρα – Παραςκευι 
(/μζρα) 

2000 1000 

αββάτο 4000 800 

Κυριακι 5000 800 

*Οι επιςκζπτεσ από τουσ νομοφσ που βρίςκεται ο Παρναςςόσ, Φκιϊτιδα, Βοιωτία, Φωκίδα 

               Πθγι Χιονοδρομικό κζντρο Παρναςςου 

Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι μποροφμε να 

εκμεταλλευτοφμε εμπορικά και το πλικοσ του κόςμου που επιςκζπτεται εβδομαδιαίωσ τον 

Ραρναςςό ο οποίοσ κατά κφριο λόγο ζρχεται από το νομό αττικισ. Σφμφωνα με αυτό το 

κριτιριο, θ επιλογι τθσ τοποκεςίασ κα πρζπει να είναι πάνω ςτθ παλιά εκνικι οδό από το 

φψοσ τθσ Κιβασ μζχρι Λιβαδειά διότι ςφμφωνα με τθν αςτυνομικι διεφκυνςθ Λιβαδειάσ 

από εκεί ειςζρχεται ο κφριοσ όγκοσ των επιςκεπτϊν προσ το βουνό. 
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ΧΑΤΘΣ 8.1 Οι δυο δθμοφιλζςτεροι  δρόμοι  προσ τθν Αράχοβα 

 

 

 Στο παραπάνω χάρτθ παρατθροφμε τουσ δυο δρόμουσ που οδθγοφν τουσ τουρίςτεσ 

ςτο Ραρναςςό. Ο ζνασ είναι όπωσ προαναφζρκθκε θ παλαιά εκνικι οδόσ μζςω Αλιάρτου 

και ο άλλοσ θ ζξοδοσ τθσ νζασ εκνικισ οδοφ  ςτον κόμβο του κάςτρου μζςω Ορχομενοφ. 

 

8.2.2 Κϋντρο των τεςςϊρων  μεγϊλων πόλεων 

 

Επόμενοσ ςτόχοσ τθσ ανάλυςθσ είναι το πολυκατάςτθμα να προςελκφςει 

αγοραςτικό κοινό από ολόκλθρο το νομό. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να βρίςκεται ςε κάποιο 

κεντρικό ςθμείο και ανάμεςα ςτισ πολυπλθκζςτερεσ πόλεισ. Στο παρακάτω διάγραμμα 

φαίνεται ο πλθκυςμόσ των μεγαλυτζρων πόλεων ςτθ Βοιωτία. 
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ΔΛΑΓΑΜΜΑ  8.1   Πλθκυςμόσ διμων νομοφ Βοιωτίασ 

                                   Πθγι τατιςτικι υπθρεςία Λιβαδειάσ 

Με το κόκκινο χρϊμα ςτθ ςτιλθ χαρακτθρίηονται οι διμοι που βρίςκονται κοντά 

ςτο δρόμο τον οποίο είναι ο επικρατζςτεροσ για τθν επιλογι ςφμφωνα με το κριτιριο 2.6.1. 

Ππωσ φαίνεται από το διάγραμμα ο δρόμοσ αυτόσ βρίςκεται  γφρω από τουσ 3 

μεγαλφτερουσ διμουσ, Κιβασ Λιβαδειάσ, Ορχομενοφ αλλά και τον Αλίαρτο όπωσ φαίνεται 

και ςτον παρακάτω χάρτθ. 

ΧΑΤΘΣ 8.2 Οι τζςςερεισ μεγαλφτερεσ πόλεισ ςτθ Βοιωτία διαςχίηονται από τθ παλιά 

εκνικι οδό Ελευςίνασ - Λαμίασ 
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8.2.3 Κοντϊ ςτη πρωτεύουςα του νομού και ςε περιφερικό δρόμο 

 

Σφμφωνα με το τελευταίο κριτιριο που είναι το πολυκατάςτθμα να βρίςκεται κοντά 

ςτθ πρωτεφουςα του νομοφ και ςε κεντρικό δρόμο ςε ςυνδυαςμό με τα άλλα δυο κρίνουμε 

πωσ ο χϊροσ που κα ενοικιαςτεί κα πρζπει να βρίςκεται ςτθ πορτοκαλί περιοχι του 

παρακάτω χάρτθ. 

ΧΑΤΘΣ 8.3       Θ καταλλθλότερθ περιοχι για το πολυκατάςτθμα

 

 

Ο χρόνοσ που χρειάηεται να μετακινθκεί κανείσ από τισ τζςςερισ μεγάλεσ πόλεισ 

προσ το πορτοκαλί ςχζδιο  φαίνεται ςτο πίνακα 8.3. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 8.3 Χρόνοσ απόςταςθσ των τεςςάρων μεγάλων πόλεων από τθν επιλεχκείςα 

περιοχι 

Πόλθ Χρόνοσ 

Λιβαδειά 2 λεπτά 

Ορχομενόσ 5 Λεπτά 

Αλίαρτοσ 8 λεπτά 

Θιβα 20 Λεπτά 
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Επίςθσ αυτόσ ο δρόμοσ που ξεκινάει από το μπλε ςθμείο που περιζχει εςωτερικά 

τον αρικμό 45  ςτο χάρτθ 8.3 είναι θ τελικι ευκεία των ταξιδιωτϊν από ποφ ειςζρχονται για 

να κατευκυνκοφν από τθν ανατολι προσ τθν Αράχοβα. Ενϊνει δθλαδι τθν είςοδο από το 

κόμβο κάςτρου μζςω Ορχομενοφ και τθν είςοδο από κόμβο Κιβασ μζςω παλαιάσ εκνικισ 

οδοφ και κατευκφνει μζςω του δρόμου Αμφίςςθσ – Λιβαδειάσ  προσ τθν Αράχοβα. 

 

8.3.Αξιολόγηςη εναλλακτικών Οικοπϋδων 
 

Μετά από αναηιτθςθ ςτθ πορτοκαλί περιοχι (χάρτθσ 8.3) υπιρξαν δυο οικόπεδα 

και ταυτόχρονα δυο εναλλακτικοί χϊροι που  καταλιξαμε.  

 Θ τοποκεςία Α βρίςκεται ςτο 2ο χιλιόμετρο του δρόμου Άμφιςςασ - 

Λιβαδειάσ και 

 Θ τοποκεςία Β ςτο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Ορχομενοφ – Λιβαδειάσ 

 

ΧΑΤΘΣ 8.4  Οι δφο επιλεχκείςεσ τοποκεςίεσ 

 

 

Για να επιλεγεί ο ζνασ απ τουσ δυο ζγινε αξιολόγθςθ αυτϊν. Θ διαδικαςία που 

ακολουκικθκε για τθν ανάδειξθ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ λφςθσ ςτθρίχκθκε ςε ζνα μοντζλο 

αξιολόγθςθσ, βάςει του οποίου αποδίδεται ζνασ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ (ςτάκμιςθσ) ςε 

κάκε ζνα από τα προαναφερκζντα κριτιρια επιλογισ (βαςικζσ απαιτιςεισ). Οι ςυντελεςτζσ 

αυτοί χρθςιμοποιοφνται για να ςτακμίςουν τθ βακμολογία που ςυγκεντρϊνει κάκε 
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τοποκεςία, απζναντι ςε κάκε επιμζρουσ κριτιριο. Είναι ςθμαντικό, οι ςυντελεςτζσ αυτοί να 

εκφράηουν, όςο το δυνατόν ακριβζςτερα τθ ςπουδαιότθτα που ζχει για τθν επιχείρθςθ το 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο ςτο οποίο αντιςτοιχοφν. Ρρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι το 

άκροιςμα των ςυντελεςτϊν αυτϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει το εκατό (100). Στον πίνακα 

που ακολουκεί παρουςιάηονται τα κριτιρια και οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για κακεμία από 

τισ βαςικζσ απαιτιςεισ, τισ οποίεσ ζχει κζςει θ υπό εξζταςθ επιχείρθςθ: 

ΡΛΝΑΚΑΣ 8.4  τάκμιςθ και βακμολόγθςθ εναλλακτικϊν τοποκεςιϊν 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΤΟΡ. Α  ΤΟΡ.Β ΣΥΝ/ΣΤΘΣ ΤΟΡ.Α ΤΟΡ.Β 

1 
 

Σφγχρονο κεντρικό 
κτίριο 

8 6 10 80 60 

2 Στθ μζςθ τθσ 
απόςταςθσ των 
μεγάλων πόλεων 

9 8 20 180 160 

3 Στο τουριςτικό 
άξονα Ακινασ - 
Αράχοβασ 

10 8 20 200 160 

4 Κοντά ςτθ 
πρωτεφουςα του 
νομοφ 

10 9 10 100 90 

5 Ρροςιτό κόςτοσ 
γθπζδων 

8 9 10 80 90 

6 Διακεςιμότθτα 
θλεκτρικισ 
ενζργειασ 

8 8 5 40 40 

7 Διακεςιμότθτα 
καλϊν 
τθλεπικοινωνιακϊν 
διευκολφνςεων 

9 6 5 45 30 

8 Εξυπθρζτθςθ 
αναγκϊν 
μάρκετινγκ και 
ςτρατθγικισ 

10 9 20 200 180 

 Σφνολο 
ςτακμιςμζνθσ  
βακμολογίασ 

  100 925 810 

 

 

Σφμφωνα λοιπόν με το αποτζλεςμα  θ τοποκεςία Α ιταν πιο ςυμφζρουςα. 

 

Τοποκεςία Α  

Τοποκεςία Β  

 

 
 

925 

810 
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8.4 Κόςτοσ 
 

Το οικόπεδο μαηί με όποια κτιριακι εγκατάςταςθ εμπεριζχει κα ενοικιαςτοφν με 

προοπτικι αγοράσ ςτα επόμενα 5 χρόνια. Σο φψοσ του ενοικίου είναι ςτα 50.000 ευρϊ το 

χρόνο. Ραρακάτω παρουςιάηεται ο πίνακασ κόςτουσ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 8.5  Κόςτοσ τοποκεςίασ - γθπζδων 

Περιγραφι Κόςτοσ 

Νομικά ζξοδα 5.000 

Διαμόρφωςθ εδάφουσ 30.000 

Μελζτθ υπεδάφουσ 25.000 

Περιβαλλοντικι μελζτθ 30.000 

Μελζτθ υπεδάφουσ 25.000 

φνολο 115.000 

 

8.5 Περιβϊλλον 
 

 Για το τομζα περιβάλλον κα υπάρξει μια πολιτικι ανάδειξθσ τθσ δυνατότθτασ που 

ζχει ο κακζνασ με κινιςεισ που κάνει ςτθ κακθμερινότθτά του να φροντίηει για τθ φφςθ, 

δείχνοντασ μζςω των ενεργειϊν μασ  το πόςο εφκολο είναι να φροντίηει ο κακζνασ μόνοσ 

του για τθ κακαριότθτα και τθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Οι ενζργειεσ που κα ςχετίηονται με τθ προςταςία του περιβάλλοντοσ αναγράφονται 

παρακάτω. Αρχικά για τθ περίοδο τθσ ανακαταςκευισ κα χρθςιμοποιθκοφν οικολογικά 

υλικά και οικολογικά χρϊματα για να διαμορφωκεί ο εςωτερικόσ και εξωτερικόσ χϊροσ. 

Ρράγμα που κα  το εκμεταλλευτοφμε και διαφθμιςτικά αφοφ ςε κάκε γωνιά του κτιρίου κα 

αναγράφονται λεπτομζρειεσ για τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν για τθ καταςκευι και το 

όφελοσ που υπιρξε προσ το περιβάλλον. 

Κα υπάρχουν κάδοι ανακφκλωςθσ ςτον εξωτερικό χϊρο του κτιρίου αλλά και μικροί 

κάδοι εντόσ οι οποίοι κα χωρίηονται ςε τρία μζρθ, γυαλί, χαρτί και πλαςτικό. Επίςθσ κα 

αγοραςτοφν ςφγχρονα και μοδάτα μθχανιματα που ανακυκλϊνουν αυτόματα ότι τουσ 

πετάξουν. 

Ππωσ αναφζραμε και ςε προθγοφμενα κεφάλαια κα γίνει θ εγκατάςταςθ κάποιων 

φωτοβολταϊκϊν πάνελ και μιασ μικρισ ανεμογεννιτριασ ςτον εξωτερικό χϊρο με ςκοπό τθν 

επίδειξθ τθσ λειτουργίασ τουσ, και του ενεργειακοφ οφζλουσ που προςκομίηει το 

περιβάλλον και ο καταναλωτισ μζςω των νζων μορφϊν ενζργειασ. 
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Τζλοσ, κα προωκθκεί θ ανακφκλωςθ παλιϊν και άχρθςτων ροφχων, κα 

τοποκετθκοφν μεγάλα καλάκια ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτθν είςοδο του 

πολυκαταςτιματοσ ζτςι ϊςτε  ο κακζνασ να αφινει ότι ζχει ςχζςθ με ζνδυμα και δεν του 

χρειάηεται. Πλα αυτά τα ροφχα κα ςτοιβάηονται και κα παραχωροφνται ςε εταιρίεσ που 

ςχετίηονται με τθν ανακφκλωςθ υφαςμάτων. Επίςθσ κα υπάρχουν και καλάκια για παλιά 

αλλά όχι κατεςτραμμζνα ροφχα που δεν τα χρθςιμοποιεί ο κάτοχοσ τουσ τα οποία κα 

μαηεφονται, κα κακαρίηονται και κα παραχωροφνται ςε εκκλθςίεσ ι πτωχοκομεία για τθν 

ενίςχυςθ των ςυνανκρϊπων μασ  που ζχουν ανάγκθ. Υπολογίηουμε πωσ με τισ παραπάνω 

ενζργειεσ θ επιχείρθςθ κα βγάλει μια αρκετά ανκρωπινι και κετικι αφρα ςτθ τοπικι 

κοινωνία προςφζροντασ ταυτόχρονα και ζργο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεθάλαιο 9                        Σσεδιαζμόρ εκηέλεζηρ ηος ππογπάμμαηορ και πποϋπολογιζμόρ 2011 

 

132 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ 
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9.1 χϋδιο προγραμματιςμού εκτϋλεςησ ϋργου  

 

9.1.1 Ειςαγωγό 

 

Ο προγραμματιςμόσ εκτζλεςθσ του ζργου αναφζρεται ςτα βιματα που χρειάηεται 

να γίνουν για τθν δθμιουργία και τθ λειτουργία του πολυκαταςτιματοσ ςε ςυνδυαςμό με 

τθ χρονικι περίοδο που εκτείνεται από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

επζνδυςθσ, ζωσ ότου θ επιχείρθςθ να είναι ζτοιμθ να ξεκινιςει να πουλάει. Αυτι θ 

περίοδοσ του ζργου περιλαμβάνει, όλεσ τισ εντόσ και εκτόσ επζνδυςθσ εργαςίεσ που είναι 

αναγκαίεσ για να φζρουν το επενδυτικό ςχζδιο από το ςτάδιο τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ 

ςτο ςτάδιο τθσ λειτουργίασ. Για τθν αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ φάςθσ του ςχεδίου 

απαιτείται θ δθμιουργία ενόσ ρεαλιςτικοφ προγράμματοσ δράςθσ για τα διάφορα ςτάδια 

εκτζλεςθσ του ζργου. Το πρόγραμμα πρζπει να προςδιορίηει τα διάφορα ςτάδια εκτζλεςθσ 

με βάςθ τουσ πόρουσ και τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων που απαιτοφνται (για κάκε 

ςτάδιο) και ςτθ ςυνζχεια να τα αποτυπϊνει ςε ζνα χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο τα ςτάδια 

αυτά κα ςυνδυάηονται ςε ζνα λογικό ςχζδιο δραςτθριοτιτων που θ μια δραςτθριότθτα κα 

εξαρτάται απ τθν διεκπεραίωςθ τθσ άλλθσ. 

 

9.1.2 χϋδιο & Προγραμματιςμόσ 

 
Για να τεκεί ςε εφαρμογι θ εκτζλεςθ του προγράμματοσ κα ςχθματιςτεί μια ομάδα 

ανκρϊπων θ οποία κα τρζξει το ζργο και κα είναι υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

πορείασ του. Τα μζλθ που ςυνκζτουν αυτι τθν ομάδα κα είναι οι δυο εταίροι Σταμζλοσ 

Μουλοπουλοσ, Γιϊργοσ αμμοσ και άνκρωποι τθσ επιλογισ τουσ που κα αναλάβουν να 

τρζξουν, τα διαδικαςτικά του ζργου, τισ εργαςίεσ του προγράμματοσ με ακρίβεια, και 

κυρίωσ να είναι αποτελεςματικοί ςτθν αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων δυςκολιϊν που 

ςυνικωσ προκφπτουν ςε αυτι τθ φάςθ εκτζλεςθσ ενόσ ζργου.  

 

Το ςθμαντικότερο ςθμείο αυτισ τθσ φάςθσ είναι ότι θ πραγματοποίθςθ όλων των 

εργαςιϊν κα τθροφν με απόλυτθ ακρίβεια το χρονικό και οικονομικό προγραμματιςμό και 

κα λαμβάνονται τα κατάλλθλα διορκωτικά μζτρα ςτθν περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ και το 

κόςτοσ του ζργου αποκλίνουν από το πρόγραμμα. Πςον αφορά ςτθν ευκφνθ για τθν 

ζγκαιρθ και άρτια διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των ζργων 

πολιτικοφ μθχανικοφ, αυτι πρόκειται να αναλθφκεί από τθν επιλεγμζνθ καταςκευαςτικι 

εταιρεία, θ οποία κα είναι αρμόδια για τισ προδιαγραφζσ των υλικϊν και των ανκρϊπινων 

πόρων, κατά τθν καταςκευαςτικι φάςθ του ςχεδίου.  

 
Επίςθσ, ςτο επιτελείο που κα ςυςτακεί οι επιπλζον ςφμβουλοι των ςυνζταιρων που 

κα ςυμμετζχουν κα είναι κάποιοι  εξειδικευμζνοι προγραμματιςτζσ μάρκετινγκ για τθν 

προετοιμαςία των πωλιςεων. Πλεσ οι επιμζρουσ εργαςίεσ κα ςυντονίηονται από τον 

επικεφαλι τθσ ομάδασ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ προδιαγραφζσ 

που ζχουν τεκεί, κακϊσ και θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 
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Μερικά από τα πρϊτα ηθτιματα που κα πρζπει να τρζξει αυτό το επιτελείο κα είναι 
τα εξισ: 
 
 

 Σφςταςθ εταιρίασ 

Να δθμιουργιςει τθν εταιρία και να κινιςει τισ διαδικαςίεσ για τθ ςφςταςθ αυτισ. 

Θ εταιρία κα ονομάηεται ‘’Νζα Ρνοι’’ Ε.Ε. , θ ονομαςία ζχει ςυμβολικό χαρακτιρα. 

 

 

 Επιλογι καταςκευαςτϊν 

Κα πρζπει να γίνει αξιολόγθςθ των προςφορϊν μεταξφ καταςκευαςτϊν και να 

προγραμματιςτεί θ διεξαγωγι διαπραγματεφςεων με ςκοπό τον εντοπιςμό του πιο ικανοφ 

που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ του ςχεδίου. 

 

 

 Οργάνωςθ 

Ο τρόποσ οργάνωςθσ και λειτουργία τθσ εταιρίασ κα διευκετθκοφν μζςα ςε εφλογο 

χρονικό διάςτθμα. Κφριοι άξονεσ τθσ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ κα είναι θ αποφυγι 

υπερβάςεων ςτο κόςτοσ, θ εξαςφάλιςθ των προδιαγραφϊν ποιοτικισ εκτζλεςθσ του ζργου 

και θ καταςκευι του με προςδιοριςμό όλων των μζτρων αςφάλειασ. 

 
 
 Από αυτό το επιτελείο κα γίνουν επίςθσ οι χρθματοοικονομικζσ διευκετιςεισ για το 

εγχείρθμα, οι πρϊτεσ ενζργειεσ για τθν προμικεια του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ κα γίνουν 

με τθ ςφγκριςθ προςφορϊν από τουλάχιςτον τρεισ προμθκευτζσ και κα παρκεί θ απόφαςθ 

για τον πολιτικό μθχανικό που κα αναλάβει τθν ανακαταςκευι του κτιρίου και τισ όποιεσ 

άλλεσ βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ χρειαςτοφν (και ςτθ περίπτωςθ του πολιτικοφ μθχανικοφ 

κα γίνει αναηιτθςθ προςφορϊν).  

 

Τζλοσ κα αναλάβουν, τα διαδικαςτικά για τθν ενοικίαςθ του γθπζδου, τισ όποιεσ 

αρχικζσ διευκετιςεισ για το μάρκετινγκ, τισ πρϊτεσ διαπραγματεφςεισ για προμικειεσ και 

κα τρζξουν τισ όποιεσ ενζργειεσ για άδειεσ και χαρτιά που κα χρειαςτοφν. Δεν πρζπει να 

ξεχνάμε το μεγάλο πρόβλθμα τθσ γραφειοκρατίασ που υπάρχει ςτθν Ελλάδα για τθ 

ςφςταςθ νζων εταιριϊν παρά τισ προςπάκειεσ τθσ πολιτείασ που γίνονται προσ 

διευκόλυνςθ αυτοφ του τομζα τα τελευταία χρόνια. Επίςθσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι κα 

υπάρξει επαφι με διάφορεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ όπωσ θ Δ.Ο.Υ. , νομαρχία, πολεοδομία 

κ.α. για τθ χοριγθςθ απαραίτθτων εγγράφων. 

 

9.1.3  Φρονοδιϊγραμμα εκτελϋςεωσ του επενδυτικού ςχεδύου 

  

 Το χρονοδιάγραμμα που ζχει ςχεδιαςτεί από τθ μελζτθ μζχρι τθν υλοποίθςθ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου εμφανίηεται παρακάτω. Κα πρζπει όμωσ πρϊτα να αναφζρω πωσ για 

το λόγω ότι θ Ελλάδα βρίςκεται οικονομικά ςε κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ μπορεί κάποια 

όρια  ςε θμερομθνίεσ να αλλάξουν θκελθμζνα. 
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Χρονοδιάγραμμα 

 

Φάςθ Ζωσ 

Μελζτθ Σκοπιμότθτασ και διάφορεσ  μικροεπενδυτικζσ μελζτεσ 5-Οκτωβρίου -2012 

Μελζτθ για αγορά χϊρου εγκατάςταςθσ και προεργαςίεσ 5-Δεκεμβρίου-2012 

Καταςκευι κτιρίου και ςυμφωνίεσ για το εμπόρευμα 5-Φεβρουαρίου-2012 

Σχεδιαςμόσ και διακόςμθςθ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου 25-Μαρτίου-2013 

Χωροκζτθςθ καταςτιματοσ 5-Απριλίου-2013 

Τελικζσ εργαςίεσ και τοποκετιςεισ 5-Μαίου-2013 

Εγκαίνια (Καλοκαιρινι ςεηόν) 23-Μαιου-2013 

 

9.2 Διϊγραμμα GANTT και ςτϊδια εκτϋλεςησ του προγρϊμματοσ 

 

9.2.1  ταδύα εκτϋλεςησ του επενδυτικού ςχεδύου  

 

Τα ςτάδια προγραμματιςμοφ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ επενδυτικοφ ςχεδίου, δεν 

ακολουκοφν κάποια αυςτθρι αλλθλουχία, ςυνικωσ υπάρχει θ αλλθλοκάλυψθ του ενόσ με 

το άλλο ςτάδιο θ οποία κα φανεί και ςτο διάγραμμα gantt με ςφγχρονο προγραμματιςμό 

των διάφορων δραςτθριοτιτων. Είναι απαραίτθτο να προθγθκεί ο προγραμματιςμόσ των 

επιμζρουσ ςταδίων που εντάςςονται ςτο γενικό χρονοδιάγραμμα ο οποίοσ κα πρζπει να 

τθρθκεί αυςτθρά διότι λόγω αυτισ τθσ αλλθλουχίασ των διαδικαςιϊν αν κακυςτεριςει 

ζςτω μια κα πολλαπλαςιαςτεί αυτόματα ο χρόνοσ διεκπεραίωςθσ των υπολοίπων. 

 

Ραρακάτω ακολουκεί θ αναλυτικι παρουςίαςθ των εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων: 

1. Σφςταςθ του επιτελείου με όλεσ τισ απαιτιςεισ για τθν εκτζλεςθ του 

προγράμματοσ 

Χρονικι διάρκεια:  4 εβδομάδεσ 

2. Σφςταςθ τθσ εταιρίασ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ 

Χρονικι διάρκεια:  3 εβδομάδεσ 

3. Λιψθ των απαραίτθτων αδειϊν και ζνταξθ ςτο πρόγραμμα επιδότθςθσ 

Χρονικι διάρκεια: 5  εβδομάδεσ 

4. Ενοικίαςθ του κατάλλθλου γθπζδου  

Χρονικι διάρκεια:  4  εβδομάδεσ 

5. Οργάνωςθ και προγραμματιςμόσ χρθματοδότθςθσ  

Χρονικι διάρκεια:  8  εβδομάδεσ 

6. Ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ του βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία τθσ 

επιχείρθςθσ  
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Χρονικι διάρκεια:  8  εβδομάδεσ 

7. Ενζργειεσ για τθν επιλογι προςωπικοφ  

Χρονικι διάρκεια:  12 εβδομάδεσ 

8. Σχεδιαςμόσ για το ζργο που κα αναλάβει ο πολιτικόσ μθχανικόσ, εξζταςθ και 

εκτίμθςθ προςφορϊν  

Χρονικι διάρκεια:  6  εβδομάδεσ 

9. Επιλογι καταςκευαςτικισ με τθ βοικεια του πολιτικοφ μθχανικοφ  

Χρονικι διάρκεια:  3 εβδομάδεσ 

10. Επικεϊρθςθ, ζλεγχοσ και παραλαβι των ζργων του πολιτικοφ μθχανικοφ Χρονικι 

διάρκεια:  κακ όλθ τθ διάρκεια 

11. Στελζχωςθ τθσ επιχείρθςθσ και εκπαίδευςθ  

Χρονικι διάρκεια:  8 εβδομάδεσ 

12. Ενζργειεσ για μάρκετινγκ  

Χρονικι διάρκεια:  8 εβδομάδεσ 

13. Ενζργειεσ για προμικειεσ 

Χρονικι διάρκεια:  14  εβδομάδεσ 

14. Ενζργειεσ για άδειεσ 

Χρονικι διάρκεια:  κακ όλθ τθ διάρκεια 

 Πλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ κα οδθγιςουν βιμα-βιμα τθν επιχείρθςθ  ςτθ φάςθ 

λειτουργίασ τθσ. Ραρακάτω παρουςιάηεται το διάγραμμα gantt πάνω ςτο οποίο κα 

καταγραφεί πιο περιεκτικά ότι  προαναφζρκθκε.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου χρειάηονται κάποια εργαλεία για τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ του. Το κυριότερο από αυτά είναι το 

διάγραμμα gantt.  Το διάγραμμα gantt παρζχει μια γραφικι απεικόνιςθ ενόσ ζργου που 

βοθκά το ςχεδιαςμό, τον ςυντονιςμό και τθν εξειδίκευςθ των εργαςιϊν αυτοφ. Ζνα 

διάγραμμα gantt καταςκευάηεται με ζναν οριηόντιο άξονα που αντιπροςωπεφει τθ 

ςυνολικι χρονικι ζκταςθ του ζργου, που χωρίηεται ςε διαςτιματα (π.χ., θμζρεσ, 

εβδομάδεσ, ι μινεσ) και ζνα κάκετο άξονα που αντιπροςωπεφει τισ εργαςίεσ που 

αποτελοφν το ζργο.  
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9.2.2 Διϊγραμμα Gantt  
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9.3 Εκτύμηςη κόςτουσ εκτϋλεςησ προγρϊμματοσ 

 

 Το κόςτοσ εκτζλεςθσ προγράμματοσ υπολογίηει όλα τα  ζξοδα που κα γίνουν για 

τθν οργάνωςθ και τθν επιλογι πόρων για τθ καταςκευι τθσ εταιρίασ. Δθλαδι τα ζξοδα κατά 

τθ χρονικι περίοδο από  τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθ πραγματοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ 

μζχρι θ επιχείρθςθ να είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει. Σε αυτά τα ζξοδα δε κα 

ςυμπεριλθφκοφν οι απαιτιςεισ για τθ διαφιμιςθ τθσ εταιρίασ οφτε τυχόν προκαταβολζσ ςε 

προμθκευτζσ κακϊσ ζχουν υπολογιςτεί ςε άλλα κεφάλαια. Συνοπτικά μποροφμε να ποφμε 

πωσ κα γίνει προχπολογιςμόσ εξόδων για τισ διαδικαςίεσ ‘ςτθςίματοσ’ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Ραρακάτω ακολουκεί ο πίνακασ υπολογιςμοφ του κόςτουσ εκτζλεςθσ 

προγράμματοσ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 9.1  Προχπολογιςμόσ εκτζλεςθσ προγράμματοσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΟΣΟ (ευρώ) 

Διαχείριςθ εκτζλεςθσ προγράμματοσ 40.000 

Κόςτοσ ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ και λιψθσ 
αδειϊν 

11.000 

Χωροταξικά ςχζδια & μελζτεσ 25.000 

Επίβλεψθ, ςυντονιςμόσ, ζλεγχοσ κτιρίων 10.000 

Ζξοδα επιλογισ ανκρϊπινου δυναμικοφ 30.000 

Ενζργειεσ για προμικειεσ 30.000 

Ενζργειεσ για Μάρκετινγκ 15.000 

Δθμοςιζσ ςχζςεισ , επαφζσ 25.000 

Κόςτοσ χρθματοδότθςθσ κατά τθ φάςθ τθσ 
καταςκευισ 

45.000 

Δαπάνθ μελζτθσ για εγκατάςταςθ των πθγϊν 
θλιακισ και αιολικισ ενζργειασ  

3.000 

Άλλα ζξοδα 12.000 

  

φνολο 246.000 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10 ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 
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10.1  Ειςαγωγό 
 

 Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο κα γίνει χρθματοοικονομικόσ ζλεγχοσ για τθ 

βιωςιμότθτα τθσ επζνδυςθσ και ανάλυςθ για τθν αξιολόγθςι τθσ. Συνοπτικά αναφζρω ότι 

αρχικά κα βρεκεί το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ με τον ςυνυπολογιςμό του παγίου 

ενεργθτικοφ και του κακαροφ κεφαλαίου κίνθςθσ, κα γίνει αναφορά ςτισ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και εκτίμθςθ του ετιςιου κόςτουσ του δανείου, 

και κα υπολογιςτεί το ςυνολικό κόςτοσ λειτουργίασ του πολυκαταςτιματοσ με ταυτόχρονθ 

ανάλυςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων. Επίςθσ, για τθν χρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ κα 

εφαρμοςτοφν οι μζκοδοι επανείςπραξθσ κόςτουσ, απλοφ ςυντελεςτι, κακαρισ παροφςασ 

αξίασ, εςωτερικοφ ςυντελεςτι απόδοςθσ και κα γίνει υπολογιςμοφσ του νεκροφ ςθμείου 

και ανάλυςθ ευαιςκθςίασ. Τζλοσ, κα πραγματοποιθκεί μια αναφορά ςτισ ςυνκικεσ 

αβεβαιότθτασ που επικρατοφν ςτθ χϊρα και κα μελετθκεί το κατά πόςο επθρεάηουν το όλο 

εγχείρθμα.  

 

10.2 υνολικό κόςτοσ επϋνδυςησ 
 

 Το ςυνολικό αρχικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ που κα υπάρξει κα υπολογιςτεί από τον 

παρακάτω τφπο: 

 

 

  

 

 

 

 

 

10.2.1 Πϊγιο ενεργητικό 

 

 Το πάγιο ενεργθτικό αποτελείται από τισ πάγιεσ επενδφςεισ και τισ προπαραγωγικζσ 

δαπάνεσ και αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ (.Κ.Ε.)  = Πάγιο ενεργθτικό + Κακαρό κεφάλαιο  κίνθςθσ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ I Πάγιο ενεργθτικό επιχείρθςθσ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΟ  (ευρώ) ΠΙΝΑΚΑ 

Α ΠΑΓΙΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ   

 Κόςτοσ τοποκεςίασ-  γθπζδων 115.000 Πίνακασ 8.5 

 Καταςκευζσ & ζργα πολιτικοφ 
μθχανικοφ 

447.000 Πίνακασ 5.3 

 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 612.000 Πίνακασ 5.2 

    

    

Β ΡΟΡΑΑΓΩΓΛΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ   

 Ρροεπενδυτικζσ μελζτεσ & ζρευνεσ 31.500 Ρίνακασ  2.6 

 Ζξοδα εκτζλεςθσ του 
προγράμματοσ 

246.000 Ρίνακασ  9.1 

    

 ΤΝΟΛΟ 1.451.500  

 

 

 

10.2.2 Καθαρό Κεφϊλαιο Κύνηςησ 

 

 Το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ τθσ επιχείρθςθσ περικλείει το τρζχον ι κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό (δθλαδι, το άκροιςμα των αποκεμάτων, των ειςπρακτζων λογαριαςμϊν των 

πελατϊν, και των μετρθτϊν) , μείον το τρζχον πακθτικό (βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ). 

 Επίςθσ, κατά τον υπολογιςμό του κεφαλαίου κίνθςθσ κα κακοριςτεί και θ ελάχιςτθ 

κάλυψθ θμερϊν για το τρζχον ενεργθτικό και πακθτικό. Ραρακάτω κα υπολογίςουμε τθν 

ετιςια απόςβεςθ  του  πάγιου ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ  με τθ μζκοδο τθσ ευκείασ 

γραμμισ . 

Ετιςια απόςβεςθ = Αρχικι αξία – υπολειμματικι αξία / Ωφζλιμο χρόνο ηωισ (ι 

προτεινόμενο χρόνο πλιρθσ απόςβεςθσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετιςια Απόςβεςθ =  1.451.500 – 400.000 / 10 ζτθ= 105.150 ευρϊ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΛΛ Αποςβζςεισ ανά ζτοσ  

- - 1.451.500 

1ο  105.150 1.346.350 

2ο  105.150 1.241.200 

3ο  105.150 1.136.050 

4ο  105.150 1.030.900 

5ο  105.150 925.750 

6ο  105.150 820.600 

7ο  105.150 715.450 

8ο  105.150 610.300 

9ο   105.150 505.150 

10ο  Τπολειμματικό αξύα 105.150 400.000 

11ο  105.150 294.850 

12ο  105.150 189.700 

13ο  105.150 84.550 

 

 

 Ππωσ φαίνεται ςτο παραπάνω πίνακα ςτο τζλοσ του 10ου  ζτουσ θ επζνδυςθ κα ζχει 

φτάςει ςε ςθμείο να αποςβζςει το κεφάλαιο που επενδφκθκε, ςε περίπτωςθ που πωλθκεί 

εκείνο το ζτοσ, ςυνυπολογίηοντασ τθν  υπολειμματικι τθσ αξία. Ενϊ ςτο 14ο ζτοσ κα ζχει 

επζλκει θ πλιρθσ απόςβεςθ ςε περίπτωςθ που δεν  πωλθκεί πιο πριν θ επιχείρθςθ. 

 Στουσ επόμενουσ δυο πίνακεσ αναφζρονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τρζχοντοσ 

ενεργθτικοφ & πακθτικοφ ςε θμζρεσ και το ετιςιο κόςτοσ πωλιςεων. 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΛΛΛ  Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τρζχοντοσ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ 

ΕΛΑΦΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΡΕΦΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ & ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 

Α. Λογαριαςμού Ειςπρακτϋοι 30 μζρεσ ςτο ετιςιο κόςτοσ πωλιςεων 

Β. Αποθϋματα  

Πρώτεσ ύλεσ  0 

Ανταλλακτικϊ 0 

Σελικϊ προώόντα 60 μζρεσ ςτο ετιςιο κόςτοσ πωλιςεων 

Γ. Μετρητϊ  ςτο ταμεύο 20 μζρεσ 

Δ. Λογαριαςμού πληρωτϋοι 40 μζρεσ για προμθκευτζσ  και υπθρεςίεσ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΛV (α)   Κόςτοσ λειτουργίασ (πωλιςεων) 1ου ζτουσ  

ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ΠΨΛΗΕΨΝ )(πρώτο ϋτοσ) 

Κόςτοσ εμπορεύματοσ 2.050.000 Ρίνακασ 4.1 

Ανθρώπινο δυναμικό 948.000 Ρίνακασ 7.3 

Ενούκιο γηπϋδου 50.000 Ρίνακασ  8.5 

Γενικϊ ϋξοδα 
(εμπορεύματοσ , 
διοικητικϊ, πωλόςεων) 

75.000 Ρίνακασ  6.1 

Έξοδα Μϊρκετινγκ 150.000 Ρίνακασ 3.24 

Χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα Ρερίοδοσ  χάριτοσ  

Υλικϊ ςυςκευαςύασ και 
διϊφορα εφόδια 

65.600 Ρίνακασ 4.2 

Αποςβϋςεισ 105.150  

υνολικό Κόςτοσ 3.443.750 Ρίνακασ ΛΛ 

   

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΛV (β)  Διαχρονικό κόςτοσ λειτουργίασ (πωλιςεων) 

Κόςτοσ Λειτουργύασ 
(πωλόςεων) (4 
πρώτα ϋτη) 

1ο ϋτοσ 2ο ϋτοσ 3ο ϋτοσ 4ο ϋτοσ 

Κόςτοσ 
εμπορεύματοσ 

2.050.000 2.350.000 2.535.000 2.885.000 

Ανθρώπινο δυναμικό 948.000 981.000 1.010.000 1.045.000 

Ενούκιο γηπϋδου 50.000 50.000 50.000 50.000 

Γενικϊ ϋξοδα 
(εμπορεύματοσ , 
διοικητικϊ, 
πωλόςεων) 

75.000 77.500 80.500 80.000 

Έξοδα Μϊρκετινγκ 150.000 155.000 160.000 165.000 

Χρηματοοικονομικϊ 
ϋξοδα 

Ρερίοδοσ  
χάριτοσ 

180.000 148.000 116.000 

Αποςβϋςεισ 105.150 105.150 105.150 105.150 

Υλικϊ ςυςκευαςύασ 
και διϊφορα εφόδια 

65.600 69.100 66.700 69.300 

     

υνολικό Κόςτοσ 3.443.750 3.967.750 4.160.350 4.520.450 
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 Στον επόμενο πίνακα κα υπολογίςουμε το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ το οποίο κα 

μασ οδθγιςει ςτον υπολογιςμό του αρχικοφ κόςτουσ επζνδυςθσ. Ο υπολογιςμόσ κα γίνει 

για τα τζςςερα πρϊτα ζτθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. Οι παρακάτω τφποι βοθκοφν ςτθ 

κατανόθςθ αποτελεςμάτων του κεφαλαίου κίνθςθσ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 τθν επόμενθ ςελίδα ακολουκεί ο ΠΙΝΑΚΑ V που προχπολογίηει τθ διαχρονικι 

εξζλιξθ του κεφαλαίου κίνθςθσ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ = Τρζχον ενεργθτικό – Τρζχον Ρακθτικό 

 

Συντελ. Κφκλου εργαςιϊν (Υ)= 360 / Ελάχιςτοσ αρικμόσ θμερϊν 

κφκλου εμπορεφματοσ (Χ) 
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ΡΛΝΑΚΑΣ V   Κεφάλαιο Κίνθςθσ 
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Μετά τουσ  υπολογιςμοφσ του ΡΛΝΑΚΑ V καταλιγουμε ότι το ςυνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ 

είναι:  

 

υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ (.Κ.Ε.)  = Πάγιο ενεργθτικό + Κακαρό κεφάλαιο  κίνθςθσ 

 

 

 

 

 

 

10.2.3  Φρηματοδότηςη του επενδυτικού ςχεδύου 

 

 Στο ςθμείο αυτό κα παρουςιαςτοφν οι πθγζσ  χρθματοδότθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο κεφάλαιο 2 θ εταιρία που κα δθμιουργθκεί ( Νζα πνοι Ε.Ε.) από 

τον ιδρυτι του πολυκαταςτιματοσ και τον εμπνευςτι τθσ ιδζασ κα διεκδικιςει τθν 

επιδότθςθ που τθσ αντιςτοιχεί από το κράτοσ τθσ τάξθσ του 25% επί των ςυνολικϊν εξόδων 

για τθν επζνδυςθ. Επίςθσ κα επιχειρθκεί ςφναψθ δανείου από τθν εκνικι τράπεηα τθσ 

τάξεωσ του 40% του κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ και το υπόλοιπο 35% κα χορθγθκεί από τον 

Κφριο Μουλόπουλο με τουσ υπόλοιπουσ μικροετάιρουσ. Οι παραπάνω τρείσ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ κα ολοκλθρϊςουν το πάηλ τθσ άντλθςθσ κεφαλαίων. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ VI  Πθγζσ   χρθματοδότθςθσ 

 ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Ποςό (ευρώ) 

1 Μδια κεφάλαια 35% 1.575.000 

2 Κρατικι Επιχοριγθςθ 25% 1.125.000 

3 Τραπεηικό Δάνειο 40% 1.800.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.500.000 
 

 Το δάνειο από τθν εκνικι τράπεηα που αντιςτοιχεί ςτο 40% επί τθσ ενιςχυόμενθσ 

δαπάνθσ κα είναι ίςο με 1.800.000,  το επιτόκιο κα είναι ςτο 10%, και κα δοκεί  ενόσ 

χρόνου περίοδοσ χάριτοσ. Θ διάρκεια αποπλθρωμισ του κα είναι ίςθ με 6 ζτθ. Στο 

παρακάτω πίνακα ακολουκεί αναλυτικι παρουςίαςθ του τόκου και του χρεολυςίου που 

καλείται να πλθρϊςει θ επιχείρθςθ για κάκε ζτοσ. 

 

 .Κ.Ε=1.451.500+ 1.809.600= 3.261.100 ευρώ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ VII Εξόφλθςθ δανείου 

ΕΣΟ Σόκοσ Φρεολύςιο Σοκοχρεολύςιο Οφειλόμενο 
Ποςό 

1Ο έτοσ (Περ. Χάριτοσ) - - - 1.800.000 

2ο έτοσ 180.000 320.000 500.000 1.480.000 

3ο έτοσ 148.000 320.000 468.000 1.160.000 

4ο έτοσ 116.000 350.000 466.000 810.000 

5ο έτοσ 81.000 390.000 471.000 420.000 

6ο έτοσ 42.000 420.000 462.000 - 

 

10.2.4 υνολικό κόςτοσ λειτουργύασ (πωλόςεων) 

 

  Ρρζπει να αναφζρω  πωσ ςτον πίνακα IV και ΛΛΛ (β) φαίνεται θ διαχρονικι εξζλιξθ 

του κεφαλαίου κίνθςθσ και του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ για τα τζςςερα πρϊτα 

χρόνια. 

 

10.3 Ανϊλυςη λογιςτικών καταςτϊςεων 
 

 Σε αυτιν τθν ενότθτα κα παρουςιαςτοφν οι λογιςτικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ για 

τα τζςςερα πρϊτα χρόνια λειτουργίασ τθσ. Οι καταςτάςεισ αυτζσ είναι το ‘α’ και το ‘ω’ για 

τον προχπολογιςμό εςόδων – εξόδων μιασ νζασ επιχείρθςθσ που κζλει να ακουμπιςει τθν 

αρχι τθσ λειτουργίασ τθσ ςε γερά κεμζλια. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα ανωτζρω, οι λογιςτικζσ καταςτάςεισ που κα 
παρουςιαςτοφν για τθν αξιολόγθςθ του παρόντοσ επενδυτικοφ ςχεδίου είναι οι εξισ: 

 

 Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 

 Λςολογιςμόσ 

 Ρρόγραμμα ταμειακισ ροισ για χρθματοδοτικό ςχεδιαςμό 
 

 

 

τισ  επόμενεσ ςελίδεσ  ακολουκοφν : 

 ο ΠΙΝΑΚΑ VIII που παρουςιάηει τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ (Κ.Α.Χ.) 

ο ΠΙΝΑΚΑ IΧ που παρουςιάηει τον Ιςολογιςμό. 

ο ΠΙΝΑΚΑ Χ που παρουςιάηει τισ ταμειακζσ ροζσ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ VIIΛ   Κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ (Κ.Α.Χ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεθάλαιο 10                        Χπημαηοοικονομική ανάλςζη και αξιολόγηζη ηηρ επένδςζηρ 2011 

 

150 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΛΧ  Ιςολογιςμόσ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ Χ  Σαμειακζσ ροζσ 
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10.4 Φρηματοοικονομικού μϋθοδοι αξιολόγηςησ επενδύςεωσ 

 

10.4.1 Μϋθοδοσ επανεύςπραξησ κόςτουσ 

 

 Θ μζκοδοσ επανείςπραξθσ κόςτουσ προςδιορίηει το χρονικό διάςτθμα που κα 

χρειαςτεί να περάςει για να επανειςπραχκεί το κόςτοσ του κεφαλαίου τθσ αρχικισ 

επζνδυςθσ μζςω των κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν.  

 Οι κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ υπολογίηονται με τον παρακάτω τφπο 

 

 

 Οι ταμειακζσ ειςροζσ ςυμπεριλαμβάνουν τισ πωλιςεισ που κα κάνει το 

πολυκατάςτθμα ενϊ οι ταμειακζσ εκροζσ περιλαμβάνουν κάκε ζξοδο τθσ επιχείρθςθσ για 

τθν επιχείρθςθ. Στουσ παρακάτω πίνακεσ κα υπολογιςτοφν τα κακαρά ετιςια κζρδθ που 

προςδοκοφνται από το πολυκατάςτθμα και οι ακροιςτικζσ κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ κάκε 

ζτουσ με ςκοπό να βροφμε τον χρόνο επανείςπραξθσ του κεφαλαίου που επενδφκθκε. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ XI  Υπολογιςμόσ κακαρϊν κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ 

Έτοσ Πωλόςεισ Κόςτοσ 
λειτουργύασ 

Σόκοι Κϋρδη 
προ 
φόρων 

Υόροσ 
(25%) 

Καθαρϊ 
κϋρδη 

1ο  3.960.000 3.443.750 - 516.000 129.000 387.000 

2ο  4.604.000 3.967.750 180.000 456.250 114.062 342.188 

3ο  4.890.000 4.160.350 148.000 581.650 145.412 436.238 

4ο  5.360.000 4.520.450 116.000 723.550 180.887 542.663 

5ο 5.600.000 4.563.090 81.000 955.910 238.977 716.933 

6ο 5.723.567 4.398.000 42.600 1.282.967 320.741 962.226 

7ο 5.823.400 4.467.590 - 1.355.810 338.952 1.016.858 

8ο 5.980.000 4.301.011 - 1.678.929 419.732 1.259.197 

9ο  6.030.230 4.357.000 - 1.673.230 418.307 1.254.923 

 

 

 

 

 

 

Κ.Τ..= Ταμειακζσ ειςροζσ – Ταμειακζσ εκροζσ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΧΛΛ  Υπολογιςμόσ κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν 

ΕΣΟ ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΕΡΔΟ 

ΑΠΟΒΕΕΙ Κ.Σ.Ρ. ΑΘΡΟΙΜΑ 
Κ.Σ.Ρ. 

1ο  387.000 105.150 492.150 492.150 

2ο  342.188 105.150 447.338 939.488 

3ο  436.238 105.150 541.388 1.480.876 

4ο  542.663 105.150 647.813 2.128.689 

5ο 716.933 105.150 822.083 2.950.772 

6ο 962.226 105.150 1.067.376 4.018.148 

7ο 1.016.858 105.150 1.122.008 5.140.156 

8ο 1.259.197 105.150 1.364.347 6.504.503 

9ο  1.254.923 105.150 1.360.073 7.864.576 

 

 Το ςυνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ είναι 4.500.000 ευρϊ. Ππωσ φαίνεται από το 

ΡΛΝΑΚΑ ΧΛΛ το κόςτοσ επζνδυςθσ κα επανειςπραχκεί ςτο 7ο ζτοσ λειτουργιάσ τθσ 

επιχείρθςθσ. Δε μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ γριγορθ θ περίοδοσ επανείςπραξθσ του 

κόςτουσ επζνδυςθσ αλλά ςφμφωνα με ζρευνα για τθν αγορά των πολυκαταςτθμάτων τα 7 

ζτθ είναι ζνα φυςιολογικό χρονικό διάςτθμα επανείςπραξθσ. 

 

10.4.2 Μϋθοδοσ απλού ςυντελεςτό αποδόςεωσ κεφαλαύου 

  

 Θ μζκοδοσ του απλοφ ςυντελεςτι είναι ζνα εργαλείο για να παρακολουκιςουμε το 

λόγο του ετιςιου κακαροφ κζρδουσ μιασ επιχείρθςθσ μετά τουσ φόρουσ, τουσ τόκουσ και 

τισ αποςβζςεισ με  το ςυνολικό επενδυόμενο κεφάλαιο επί τισ εκατό. Ζτςι μποροφμε να 

διαπιςτϊςουμε διαχρονικά τθσ ςχζςθ του κζρδουσ με το κεφάλαιο και να ςθμειϊςουμε αν 

θ επζνδυςθ φαίνεται ελκυςτικι. Επίςθσ χριςιμα ςυμπεράςματα μποροφν να βγουν και από 

τθ ςχζςθ κακαροφ κζρδουσ δια των ιδίων κεφαλαίων που ζχουν μπει ςτθν επιχείρθςθ. 

 Ραρακάτω εμφανίηονται οι τφποι: 

 

(α) 

 

 

(β)           

 

 

 

Απ.Συντ.Απ. (%)= κακαρό κζρδοσ + Τόκοι *100/Συνολικο κεφάλαιο 

Απ.Συντ.Απ (ιδ.κ.) (%)= κακαρό κζρδοσ *100/ Μδια κεφάλαια 
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 Στουσ παρακάτω πίνακεσ κα παρουςιαςτεί μζςω τθσ μεκόδου εςωτερικοφ 

ςυντελεςτι θ απόδοςθ του κεφαλαίου. 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΧΛΛΛ (α) Κζρδθ + Σόκοι 

ΕΣΟ 1ο  2ο  3ο  4ο  5ο  6ο  

Καθαρά Κέρδη 387.000 237.188 307.500 367.160 516.933 712.226 

Τόκοι - 180.000 148.000 116.000 81.000 42.000 

 387.000 417.188 455.500 483.160 597.933 754.226 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΧΛΛΛ (β)  Απλόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 

 Έτοσ 1ο  2ο  3ο  4ο                            5ο  6ο  

Απλόσ 
Συντελεςτόσ 
Απόςβεςησ 

Κακαρά κζρδθ 387.000 417.188 455.500 483.160 597.933 754.226 

Συν. κεφάλαιο                                       4.500.000 
Απ.υντ.Απ. (%) 8.6% 9.2% 10,1% 10,7% 13,2% 16,6% 

Απλόσ 
ςυντελεςτόσ 
Ιδύων κεφαλαύων 

Κακαρά κζρδθ 387.000 237.188 307.500 367.160 516.933 712.226 

Μδια κεφάλαια                                       1.575.000 
Απ.υντ.Απ. (%) 24,5% 15% 19,5% 23,3% 32,8% 45,2% 

 

 Σφμφωνα με τα ποςοςτά του πίνακα ΧΛΛΛ (β) κρίνουμε ότι τα πρϊτα  χρόνια δεν 

κινοφνται ςε πολφ υψθλά επίπεδα κζρδουσ αλλά είναι φυςιολογικό διότι όπωσ ζχει 

αναλυκεί κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ τα δυο πρϊτα χρόνια θ επιχείρθςθ κα είναι 

περιςςότερο προςεκτικι και κα διερευνιςει ενδελεχϊσ τισ καταναλωτικζσ ανάγκεσ του 

κοινοφ ςτο τομζα τθσ ζνδυςθσ λόγω  τθσ περιόδου κρίςθσ που βιϊνει θ χϊρα. Μετά τθ 

πρϊτθ ‘ςυντθρθτικι’ περίοδο ο ςυντελεςτισ ανεβαίνει αρκετά τα αμζςωσ επόμενα χρόνια. 

 

10.4.3  Μϋθοδοσ Καθαρόσ Παρούςασ αξύασ 

 

 Θ Κακαρι Ραροφςα Αξία (ΚΡΑ) μιασ επζνδυςθσ είναι θ διαφορά μεταξφ 

τθσ  παροφςασ αξίασ  των  κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν  τθσ επζνδυςθσ, προεξοφλθμζνων ςτο 

παρόν με επιτόκιο προεξόφλθςθσ i μείον του αρχικοφ κεφαλαίου Κο που απαιτείται για να 

πραγματοποιθκεί θ επζνδυςθ ςιμερα. Σφμφωνα λοιπόν με τθ μζκοδο τθσ Κακαρισ 

Ραροφςασ Αξίασ (net present value method), όλεσ οι κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ 

προεξοφλοφνται ςτο παρόν (χρόνοσ 0), με ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ τθν ελάχιςτθ 

αποδεκτι απόδοςθ (μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίου). Το αποδεκτό ποςοςτό 

προεξόφλθςθσ i για τθν εν λόγω επζνδυςθ είναι 10% 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
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Σφποσ Κακαρισ παροφςασ αξίασ: 

Κ.Π.Α.= ∑ * ΚΣΡτ / (1+ι)^τ+ – Κ.Ε. 

ΚΣΡ= Ζχουν υπολογιςτεί ςτο ΠΙΝΑΚΑ XII 

Ι=10% 

τ= χρόνοσ 

Κ.Ε.= Κόςτοσ επζνδυςθσ 

 Από τον παρακάτω ΡΛΝΑΚΑ XIV βρικαμε τθν παροφςα αξία ςτουσ χρόνουσ τ,  άρα 

ζχουμε: 

 

 

 

 

 

 Ππωσ φαίνεται θ κακαρι παροφςα αξία είναι μεγαλφτερθ του μθδενόσ, αυτό 

ςθμαίνει πωσ θ  επζνδυςθ είναι βιϊςιμθ και ελκυςτικι. 

 

τθν  επόμενθ ςελίδα  ακολουκεί : 

 ο ΠΙΝΑΚΑ XIV  που παρουςιάηει τουσ υπολογιςμοφσ Κ.Σ.Ρ. + παροφςα αξία 

ο ΠΙΝΑΚΑ ΧV  που πραγματοποιεί το υπολογιςμό τθσ παροφςασ αξίασ με i=10,1%, i=12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Ρ.Α=*∑  Π.Ατ  – Κ.Ε.= 4.752.580-4.500.000=  252.580>0 

*∑  Π.Ατ  = 4.752.580 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΧIV  ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΛ Κ.Τ.. +  ΡΑΟΥΣΑ ΑΞΛΑ 

ΡΛΝΑΚΑΣ XV ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΑΞΛΑΣ ΜΕ  i=10,1% , 12% 
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10.4.4  Μϋθοδοσ εςωτερικού ςυντελεςτό απόδοςησ 

 

 Στον εςωτερικό ςυντελεςτι απόδοςθσ απαιτείται να βρεκεί το επιτόκιο  ςτο οποίο 

θ παροφςα αξία των χρθματικϊν ειςροϊν ιςοφται με τθ παροφςα αξία των  ταμειακϊν 

εκροϊν. Δθλαδι κα βροφμε πιο είναι το υψθλότερο δυνατό επιτόκιο που μπορεί να 

επιβλθκεί ςτο οποίο κα μπορζςει να αντζξει ο επενδυτισ. 

 Για να φτάςουμε ςτο παραπάνω αποτζλεςμα αρχικά κα γίνει προεξόφλθςθ 

κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν εκτόσ του προαναφερκζν επιτοκίου 10% και με άλλα δυο 

επιτόκια: ζνα μεγάλο i μα και ζνα μικρό i μι. 

  

Ο ακριβισ εςωτερικόσ ςυντελεςτισ κα βρεκεί μζςω του παρακάτω τφπου: 

IRR= IRR1  + *ΘΚΠΑ*(IRR2-IRR1) / ΘΚΠΑ+ ΑΚΠΑ+ 

 Θ ΘΚΠΑ= με τθ κετικι ΚΠΑ (ςτο χαμθλότερο επιτόκιο προεξόφλθςθσ) 

 Θ ΑΚΠΑ= με τθν αρνθτικι ΚΠΑ (ςτο ψθλότερο επιτόκιο προεξόφλθςθσ) 

  

 Βάςθ των προθγοφμενων δεδομζνων, ςτισ επόμενεσ ςειρζσ εμφανίηεται το 

χαμθλότερο και υψθλότερο επιτόκιο προεξόφλθςθσ  ςφμφωνα με τθν επιλογι μασ 

(ΡΛΝΑΚΑΣ XV) IRR1=10,1% ,IRR2=12% και οι κακαρζσ παροφςεσ αξίεσ με τα ςυγκεκριμζνα 

επιτόκια. 

 

 

IRR1=10,1%  ΚΠAi=10,1=4.714.202-4.500.000=214.202>0 

 ΘΚΠΑ=214.202 

IRR2=12%    ΚΠΑi=12 =4.315.920-4.500.000=-184.080<0 

 ΑΚΠΑ=-184.080 

 

 

IRR=10,1% + [214.202*(12% -10,1%)/214.202+184.080]= 

=10,1%+[214.202*(1,9%)/398.282]= 

=10,1%+ (406.983%/398.282)= 

=10,1%+1,02%= 

=11,12% 
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 Ππωσ φαίνεται από τουσ υπολογιςμοφσ το IRR που αντζχει ο επενδυτισ ςτθν εν 

λόγω επιχείρθςθ είναι το 11,12%. Το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό δε μπορεί να κρικεί απολφτωσ 

αςφαλζσ  για τθν επζνδυςθ . Ζνα ποςοςτό που κα κρινόταν κετικά κα ιταν άνω του 12%. Το 

αποτζλεςμα αυτοφ του ςυντελεςτι επιφζρει ςκζψεισ  για το άμεςθ υλοποίθςθ τθσ 

επζνδυςθσ μιασ και θ κατάςταςθ ςτο τραπεηικό και οικονομικό τομζα τθσ χϊρασ κρίνεται 

επιςφαλισ . 

 

10.5  Αξιολόγηςη του βαθμού αποδοτικότητασ 
 

10.5.1 Ανϊλυςη νεκρού ςημεύου (BEP) 

 

 Με τθν ανάλυςθ του νεκροφ ςθμείου ανακαλφπτουμε το ςθμάδι,  πάνω ςε ζνα 

διάγραμμα με άξονα χ τθ ποςότθτα των πωλθκζντων προϊόντων και άξονα ψ τα κζρδθ τθσ 

επιχείρθςθσ, το οποίο δείχνει ότι ςε αυτό το ςθμείο οι ειςπράξεισ από τισ πωλιςεισ είναι 

ίςεσ με το κόςτοσ λειτουργίασ (ςτο κόςτοσ λειτουργίασ ςυμπεριλαμβάνονται κόςτοσ 

εμπορεφματοσ και οποιοδιποτε κόςτοσ για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ). 

 Για τθν εφρεςθ του νεκροφ ςθμείου τθσ επιχείρθςθσ χρθςιμοποιοφνται οι εξισ 

ιςότθτεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Σφμφωνα με τισ παραπάνω ιςότθτεσ φτάνουμε ςτο εξισ ςυμπζραςμα: 

Εςδ = ο * μτ & Εςδ = ς+ μ* ο 

Ο* μτ = ς + μ* ο = 

 

 

 

 

1. Ζςοδα πωλιςεων = Κόςτοσ λειτουργίασ 

 

2. Ζςοδα πωλιςεων  (εςδ)= Ροςότθτα πωλθκζντοσ εμπορεφματοσ(ο) * 

Μζςθ τιμι μονάδοσ (μτ) 

 

3. Κόςτοσ παραγωγισ = Στακερά ζξοδα (ς)+ Μεταβλθτά ζξοδα(μ) * 

Ροςότθτα πωλθκζντοσ εμπορεφματοσ (ο) 

 

     Ο =ς/ μτ -μ 
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 Στο παρακάτω πίνακα βρίςκουμε το μεταβλθτό και το ςτακερό κόςτοσ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ XVΛ  Τπολογιςμόσ μεταβλθτϊν και ςτακερϊν εςόδων επιχείρθςθσ 

Φαρακτηριςμόσ 
εξόδου 

  ταθερϊ 
ϋξοδα 

Μεταβλητϊ 
ϋξοδα 

Μεταβλητό 
ϋξοδο 
/μονϊδα* 

Κόςτοσ 
εμπορεύματοσ 

Κ.4   2.050.000 69,5 

Κόςτοσ ανθρώπινου 
δυναμικού 

Κ.7  948.000   

Κόςτοσ υπηρεςιών 
κοινήσ ωφέλειασ 

Κ.4  48.000   

Γενικά έξοδα Κ.6   75.000 2,5 

Μάρκετινγκ & άλλα 
έξοδα 

Κ.3   150.000 5,1 

Αποςβέςεισ Κ.10  105.150   

Ενοίκιο κτίςματοσ Κ.9  50.000   

ύνολο   1.151.150 2.275.000 77.1 

 

*Ο κφκλοσ εργαςιϊν για το 1ο ζτοσ  λειτουργίασ είναι 3.960.000 ευρϊ. Για να βρω το 

μεταβλθτό κόςτοσ ανά μονάδα προϊόντοσ που πωλείται κα πρζπει να υπολογίςω περίπου 

τον αρικμό των μονάδων που κα είναι προσ πϊλθςθ. Με τθ βοικεια του πίνακα 4.1 

υπολογίηουμε ότι κα πουλθκοφν 29.500. 

Με όλα τα παραπάνω δεδομζνα ζχουμε: 

 

Μτ=134 ευρϊ 

μ=2.275.000 

ς=1.151.150     άρα 

 

ο=1.151.150/134-77.1=20.280 

εςδ = ο * μτ = 20.280*134 = 2.717.520 

 

 Σφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ καταλιγουμε ότι το νεκρό ςθμείο τθσ επιχείρθςθσ 

για το πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του κα είναι ςτθ πϊλθςθ 20.280 μονάδων εμπορεφματοσ 

με ζςοδα ςτα 2.717.520 ευρϊ. Το νεκρό ςθμείο όπωσ υπολογίηεται και ςτθν ανάλυςθ 

ευαιςκθςίασ  είναι ςτο 68%  για το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ. 
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Γράφθμα I    Νεκρό ςθμείο  

 

 Το νεκρό ςθμείο τθσ επιχείρθςθσ είναι το ςθμείο που τζμνονται οι γραμμζσ 

ςυνολικά ζξοδα με ςυνολικά ζςοδα. Το ςυμπζραςμα είναι, ότι ςε ςχζςθ με το κλάδο και το 

δεδομζνο ότι αςχολοφμαςτε με το λιανεμπόριο το οποίο ςθμαίνει ότι δε παράγουμε  

προϊόν ( ςτθ περίπτωςθ που κα παριγαμε προϊόν  κα είχαμε πολφ χαμθλότερο νεκρό 

ςθμείο) αλλά αγοράηουμε ζτοιμο εμπόρευμα από χονδρικι, είναι φυςιολογικό το νεκρό 

ςθμείο να βρίςκεται ςε υψθλά επίπεδα, πράγμα που αυξάνει το κίνδυνο τθσ επζνδυςθσ 

αλλά δεν τθ κακιςτά απαγορευτικι, κακϊσ ο ςτόχοσ των πωλθκζντων μονάδων είναι κατά 

πολφ μεγαλφτεροσ από αυτζσ του νεκροφ ςθμείου και ςτα επόμενα ζτθ ςυνεχίηει να 

αυξάνεται. Αυτό το γεγονόσ ςε ςυνδυαςμό με το μεγάλο μερίδιο αγοράσ που διεκδικεί θ 

επιχείρθςθ μασ κάνει να δεχόμαςτε μεν ότι υφίςταται κάποιοσ κίνδυνοσ για τθν επζνδυςθ, 

ειδικά ςτισ δεδομζνεσ ςυνκικεσ κρίςθσ που επικρατοφν ςτθν Ελλάδα, αλλά υπάρχουν δε 

και οι ενδείξεισ που προαναφζρκθκαν οι οποίεσ αντιςτακμίηουν τθ κατάςταςθ. 

  

10.5.2 Ανϊλυςη ευαιςθηςύασ 

 

 Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ  μελετάει τισ ςυνζπειεσ ςτθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ από 

αλλαγζσ των παραμζτρων του μοντζλου. Στθν ουςία απαντά ςτο ερϊτθμα  «Τι κα ςυμβεί 

εάν υπάρξει µια μεταβολι ςε κάποια μεταβλθτι». Απαντά ςτο : 

-Ρωσ κα επθρεαςτεί το βζλτιςτο ςχζδιο παραγωγισ εάν μειωκεί θ τιμι του προϊόντοσ. 

-Σε ποια όρια μεταβολισ τθσ τιμισ πϊλθςθσ δεν μεταβάλλεται το ςχζδιο παραγωγισ. 

 Αρχικά κα υπολογίςουμε το νεκρό ςθμείο για τα τζςςερα πρϊτα χρόνια τθσ 

επιχείρθςθσ. Αυτό κα γίνει με τθ παρακάτω ςχζςθ 
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*Όπωσ υπολογίςαμε ςτθν υποενότθτα 10.5.1 τα ςτακερά ζξοδα είναι  1.151.150 

ευρϊ και τα μεταβλθτά 2.275.000. 

 

 Στο παρακάτω πίνακα κα υπολογιςτεί το νεκρό ςθμείο για τα τζςςερα πρϊτα ζτθ 

λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ XVII  Νεκρό ςθμείο ςε βάκοσ τετραετίασ 

ΕΣΟ ΣΑΘΕΡΟ 
ΚΟΣΟ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΟ 
ΚΟΣΟ 

ΕΟΔΑ BEP 

1o  1.151.150 2.275.000 3.960.000 68% 

2o  1.261.150 2.589.000 4.604.000 62% 

3o  1.390.354 2.794.000 4.890.000 65% 

4o  1.540.020 3.049.000 5.360.000 66% 

 

 Από το πίνακα XVII δικαιολογείται και θ ανάλυςθ ςτον επίλογο του κεφαλαίου 

10.5.1. Μετά από ζνα υψθλό νεκρό ςθμείο ςτο 1ο ζτοσ λειτουργίασ  φαίνεται τα αμζςωσ 

επόμενα χρόνια να πζφτει και να ςτακεροποιείται ςε ζνα ποςοςτό γφρω ςτο 65%. 

 Ραρακάτω κα υπολογίςουμε ποια είναι θ μζγιςτθ υποφερτι τιμι μείωςθσ τθσ 

«μζςθσ τιμισ» (134 ευρϊ)  των προϊόντων προσ πϊλθςθ που μπορεί να αντζξει θ 

επιχείρθςθ,  ςε περίπτωςθ που για λόγουσ ανταγωνιςμοφ, οικονομικισ κρίςθσ, ι πολιτικισ 

περαιτζρω εκπτϊςεων  χρειαςτεί να κάνει ζνα περεταίρω κόψιμο ςτισ τιμζσ, με δεδομζνο 

ότι κα πωλθκεί όλο το υπολογιςμζνο εμπόρευμα που κα αγοραςτεί από τουσ προμθκευτζσ 

για το πρϊτο ζτοσ (29.500). 

29.500*τ= 2.717.520 

Ελάχιςτθ δυνατι τιμι= 2.717.520/29.500=92 ευρϊ 

  

 Από τθν προθγοφμενθ ςχζςθ παρατθροφμε πωσ θ  μζγιςτθ υποφερτι μείωςθ ςτθ 

μζςθ τιμι πϊλθςθσ των προϊόντων του πολυκαταςτιματοσ είναι τθσ τάξεωσ του 30%. 

Ρόςοςτό που αφινει περικϊρια για μείωςθ τιμϊν ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ. 

 

BEP=ςτακερά/ζςοδα-μεταβλθτά 



Κεθάλαιο 10                        Χπημαηοοικονομική ανάλςζη και αξιολόγηζη ηηρ επένδςζηρ 2011 

 

162 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ 

 

10.6 Γενικϊ ςυμπερϊςματα και  αξιολόγηςη ςε ςυνθόκεσ 

αβεβαιότητασ 
  

 Θ μελζτθ παρουςίαςε μια πλιρθ εικόνα  για το πϊσ ζχει ςχεδιαςτεί να είναι θ 

επιχείρθςθ και για το πϊσ κα λειτουργιςει. Σε μια κοινωνία όμωσ πολφπλευρθ 

δθμιουργοφνται ςυνεχϊσ καινοφριοι εξωτερικοί παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν 

άμεςα ι ζμμεςα τθν επιχείρθςθ ςε μικρό ι μεγάλο βακμό. Στο κεφαλαίο  «ανάλυςθ αγοράσ 

και μάρκετινγκ» επιχειρικθκε να λθφκοφν υπόψθ όλοι αυτοί οι παράγοντεσ (κοινωνικοί, 

τοπικοί, εκνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί κ.α.) οι οποίοι μποροφν να οδθγιςουν μια 

επιχείρθςθ από τθν επιτυχία μζχρι και το κάνατο τθσ. Υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ ενόσ 

ςυςτιματοσ που περικλείει όλουσ τουσ παραπάνω παράγοντεσ θ ανάλυςθ μασ κα κάλυπτε 

κατά ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό αυτζσ τισ εξωτερικζσ δυνάμεισ που κα επθρζαηαν τθν 

επιχείρθςθ. Λόγω, όμωσ των απρόςμενων και δφςκολων ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθ 

χϊρα το τελευταίο διάςτθμα, και κα αναφερκοφν ςυνοπτικά ςτθν επόμενθ παράγραφο, 

οδθγοφμαςτε ςε μια επιφφλαξθ για το πότε κα είναι καλφτερο για τθν επιχείρθςθ να 

ξεκινιςει τθν λειτουργία τθσ. 

 Οι ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ για το μζλλον τθσ χϊρασ ξεκίνθςαν από το καλοκαίρι 

του 2009. Λίγο πριν είχε ξεκινιςει θ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ από τισ θνωμζνεσ πολιτείεσ 

Αμερικισ και υπιρχε φόβοσ ότι κα εξαπλωκεί ςε όλο τον κόςμο, όπωσ και ζγινε. Θ Ελλάδα 

ωσ πιο αδφναμθ οικονομικά χϊρα που ςτθριηόταν διαχρονικά ςτα ςυνεχι δάνεια που 

ςφναπτε από τθ πρϊτθ μζρα τθσ ίδρυςισ τθσ ςαν κράτοσ ιταν θ πρϊτθ από τισ χϊρεσ  τθσ 

ευρωηϊνθσ που χτυπικθκε από τθσ αγορζσ. Τα επιτόκια των δανείων πλζον ιταν 

απαγορευτικά για τθ χϊρα και οδθγικθκε ςε ςθμείο να μθν μπορεί να ξεπλθρϊςει 

παλαιότερα δάνεια οφτε να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ προσ τουσ πολίτεσ (ςυντάξεισ, 

μιςκοφσ δθμοςίων υπαλλιλων) λόγω του γεγονότοσ ότι δε μποροφςε να δανειςτεί με 6,5% 

επιτόκιο (ςε αυτό το φψοσ είχε φτάςει τθν άνοιξθ του 2010). Σε εκείνο το ςθμείο θ χϊρα 

ζφταςε ζνα βιμα πριν τθ πτϊχευςθ, όμωσ μπροςτά ςτο φόβο του ότι ωσ χϊρα τθσ 

Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ κα ςυμπαρζςυρε μαηί τθσ και άλλεσ χϊρεσ με δθμοςιονομικά 

προβλιματα και κα διζλυε όλο το οικοδόμθμα τθσ ενωμζνθσ Ευρϊπθσ, δθμιουργικθκε 

ζνασ ςυναςπιςμόσ τθσ ευρωπαϊκισ κεντρικισ τράπεηασ , τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ και του 

διεκνοφσ νομιςματικοφ ταμείου για να δανείηουν ςτθ χϊρα με χαμθλότερο επιτόκιο για όςο 

χρόνο χρειαςτεί μζχρι να ορκοποδιςει. Αυτι θ ‘εξυπθρζτθςθ’ όμωσ είχε και απαιτιςεισ, οι 

οποίεσ είναι ςυνεχισ αυςτθρά οικονομικά μζτρα για των ελλθνικό λαό ζτςι ϊςτε τα 

επιτευχκεί ο μθδενιςμόσ του ελλείμματοσ τθσ χϊρασ και να αρχίςει το κράτοσ και πάλι να 

παράγει. Δυςτυχϊσ όμωσ το πολιτικό ςφςτθμα που υπάρχει μετά τθν μεταπολίτευςθ μζχρι  

και τϊρα με τισ τελευταίεσ κυβερνιςεισ δεν δείχνει ικανό να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ. 

Οποιοςδιποτε οικονομικόσ ςτόχοσ και αν τεκεί από τθν κυβζρνθςθ αποτυγχάνει λόγω των 

λανκαςμζνων πολιτικϊν που χρθςιμοποιοφνται και του ςυςτιματοσ που δε μπορεί να 

προςπελαςτεί. 

 Κάπου εδϊ ξεκινάει και το πρόβλθμα με τθν ςκζψθ τθσ επζνδυςισ μασ. Θ Ελλάδα 

με τισ τελευταίεσ πολιτικζσ εξελίξεισ είναι υπό κακεςτϊσ κυβζρνθςθσ εκνικισ ενότθτασ με 

πρωκυπουργό επιλογισ τθσ πλειοψθφίασ του κοινοβουλίου. Αυτό ζγινε υπό το φόβο μιασ 

ανεξζλεγκτθσ χρεοκοπίασ λόγω τθσ εξαγγελίασ δθμοψθφίςματοσ από τον τζωσ 
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πρωκυπουργό Γεϊργιο Α. Ραπανδρζου μετά τθν διαγραφι του 50% του χρζουσ που 

επιτεφχκθκε τθν 27θ Οκτωβρίου του 2011 (ςτθν ουςία μια ελεγχόμενθ χρεοκοπία που 

κινοφταν ςτα όρια του να μθν προκαλζςει πιςτωτικό γεγονόσ). Οι πολιτικζσ εξζλιξθσ ςτθν 

Ελλάδα είναι ραγδαίεσ και επθρεάηουν όλθ τθν υφιλιο, τισ οικονομίεσ και τα 

χρθματιςτιρια. Θ κοινωνία είναι οργιςμζνθ λόγω τθσ αφερεγγυότθτασ των πολιτικϊν 

κομμάτων , τθσ ανεργίασ και του κλιματοσ αναςφάλειασ που επικρατεί. Κάτω υπό τζτοιεσ 

ςυνκικεσ οποιαδιποτε νζα επιχείρθςθ ξεκινιςει να λειτουργεί είναι ςαν να ςτθρίηει να 

κεμζλια τθσ ςε κινοφμενθ άμμο. Τα ζτθ 2011 & 2012 βρίςκονται ςτο μάτι του κυκλϊνα ενόσ 

τυφϊνα παγκόςμιων πολιτικοοικονομικϊν εξελίξεων με αφετθρία τθν Ελλάδα. 

 Με τα παραπάνω δεδομζνα οδθγοφμαςτε ςτθ ςκζψθ το ςχζδιο του 

πολυκαταςτιματοσ να τθριςει μια ςτάςθ αναμονισ για ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα ζωσ 

ότου μπορζςει να ςτακεροποιθκεί θ πολιτικι κατάςταςθ ςτθ χϊρα και να προχωριςουν οι 

εξελίξεισ. Λςτορικά αν παρατθριςουμε τθν παγκόςμια οικονομία μποροφμε να τθν 

χαρακτθρίςουμε ωσ κφκλο. Υπάρχουν ανά διαςτιματα περίοδοι ευρωςτίασ, αλλά και 

βακιάσ φφεςθσ. Τθ τελευταία τριετία θ παγκόςμια οικονομία ζχει μπει ςε περίοδο φφεςθσ 

και γίνεται προςπάκεια να μπουν τα ςωςτά κεμζλια ζτςι ϊςτε να αρχίςει να ανακάμπτει. 

  Κατά τθ γνϊμθ μου πρζπει να αναηθτθκεί το διάςτθμα που θ οικονομία ςτθ χϊρα 

ζχει φτάςει ςτο πάτο τθσ φφεςθσ όμωσ ζχουν ςτακεροποιθκεί οι πολιτικζσ ςυνκικεσ για να 

ξεκινιςει θ ανάπτυξθ, ςε αυτό λοιπόν το διάςτθμα κα πρζπει να αρχίςουν οι διαδικαςίεσ 

και το πρόγραμμα για τθν ανζγερςθ του πολυκαταςτιματοσ ςτον νομό Βοιωτίασ. Σε αυτό το 

διάςτθμα κα αρχίςει να ανακάμπτει θ αγορά και θ ψυχολογία των Ελλινων πολιτϊν με 

αποτζλεςμα το πολυκατάςτθμα να καταφζρει πολφ γριγορα να αποκτιςει μια ιςχυρι 

κζςθ. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ - ΠΗΓΕ 
 

Καρβοφνθσ Σ., Οικονομοτεχνικζσ Μελζτεσ: Μεκοδολογία–Τεχνικζσ–Κεωρία, εκδ. 
Σταμοφλθσ, Ακινα, 2000 
 
Καρβοφνθσ Σ. και Γεωργακζλλοσ Δ., Διαχείριςθ του Ρεριβάλλοντοσ: Επιχειριςεισ και 
Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, εκδ. Σταμοφλθσ, Ακινα, 2003 

Αρτίκθσ Γ., Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ: Ανάλυςθ και Ρρογραμματιςμόσ, εκδ. 
Interbooks, Ακινα 2003 
 
Αρτίκθσ Γ., Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ: Αποφάςεισ Επενδφςεων, εκδ. Interbooks, 
Ακινα 2002 

Κυριακάτικθ Ελευκεροτυπία –  Άρκρο του Νίκου Κοτηιά, ‘ Θ Κρίςθ ςτθν ευρωηϊνθ’ 

 

ICAP Group 

Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδοσ (Ε.Σ.Υ.Ε.) 

Στατιςτικι υπθρεςία Λιβαδειάσ 

Εμπορικόσ Σφλλογοσ Λιβαδειάσ 

Εμπορικόσ ςφλλογοσ Ορχομενοφ 

Εμπορικό επιμελθτιριο Βοιωτίασ 

Υπουργείο Οικονομίασ  Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ 

Υπουργείο Ανάπτυξθσ 

Ξενοδοχειακό επιμελθτιριο Αράχοβασ - Δελφϊν 

Ελλθνικι Αςτυνομία, Τμιμα Λιβαδειάσ 

Χιονοδρομικό κζντρο Ραρναςςοφ 

 

http://www.capital.gr 

http://www.skai.gr 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

http://www.greekfashion.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.21   Ομάδεσ Κλάδων Οικονομικήσ Δραςτηριότητασ 

 

 

                  Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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9.2.2 Διάγραμμα Gantt  
 

 

137 



Κεφάλαιο 9                                                                                                                                           Σχεδιαςμόσ εκτέλεςησ του  προγράμματοσ και προώπολογιςμόσ 2011 
 
 



Κεφάλαιο 10                                                                                                                                              Χρηματοοικονομική ανάλυςη και αξιολόγηςη τησ επένδυςησ                                                                                                                                             2011 
 



Κεφάλαιο 10                                                                                                                                              Χρηματοοικονομική ανάλυςη και αξιολόγηςη τησ επένδυςησ                                                                                                                                             2011 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ VIIΙ   Κατάςταςη αποτελεςμάτων χρήςησ (Κ.Α.Χ.) 

 

 1ο έτοσ 2ο έτοσ 3ο έτοσ 4ο έτοσ 

Κύκλοσ εργαςιών 3.960.000 4.604.000 4.890.000 5.360.000 

- Κόςτοσ πωλήςεων 2.050.000 2.350.000 2.535.000 2.885.000 

 

Μικτό Κέρδοσ 
1.910.000 2.254.000 2.355.000 2.475.000 

- Διάφορα λειτουργικά 
έξοδα 

1.288.600 1.332.600 1.371.850 1.414.300 

- Χρηματοοικονομικέσ 
δαπάνεσ (τόκοι) 

Περίοδος χάριτος 180.000 148.000 116.000 

- Χρεολύςιο Περίοδος χάριτος 320.000 320.000 350.000 

- Αποςβέςεισ 105.150 105.150 105.150 105.150 

 
Κέρδοσ προ φόρων 

516.000 316.250 410.000 489.550 

 
EBITDA 

621.150 601.400 663.150 710.706 

Υόροσ Ειςοδήματοσ 
(25%) 

129.000 79.062 102.500 122.390 

 
Καθαρό κέρδοσ 

387.000 237.188 307.500 367.160 
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ΠΙΝΑΚΑΣ V   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 

 

 Χ Υ=360/Χ     

τοιχεία Ελάχιστός 
αριθμός 
ημερών 

Συντελεστή 
κφκλου 
εργασιών 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 

Ι. ΣΡΕΦΟΝ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

      

Α.  Λογαριαςμοί 
ειςπρακτέοι 

30 12 200.000 120.000 18.000 32.000 

Β.  Αποθέματα 60 6     

Υλικά 
ςυςκευαςίασ & 
ανταλλακτικά 

  9.600 9.600 9.600 9.600 

Εμπόρευμα   2.050.000  2.350.000 2.535.000 2.885.000 

Γ.  Μετρητά ςτο 
ταμείο  

20 18 150.000 97.000 20.000 20.000 

Δ. Τρέχον 
ενεργητικό 

  2.409.600 2.576.700 2.582.600 2.946.600 

       

ΙΙ. ΣΡΕΦΟΝ 
ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

      

Α. Λογαριαςμοί 
πληρωτέοι  

40 9 600.000 400.000 200.000 400.000 
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ΙΙΙ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΗ 

      

Α. Καθαρό 
κεφάλαιο 
κίνηςησ 

  1.809.600 2.176.700 2.382.600 2.546.600 

Β.  Αύξηςη 
κεφαλαίου 
κίνηςησ 

  - 367.100 205.900 164.000 

IV. ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 
ΠΩΛΗΕΩΝ 
προ: 
αποθεμάτων, 
αποςβέςεων 

  3.443.750 
- 
2.050.000 
9.600 
105.150 
 

3.967.750 
- 
2.350.000 
9.600 
105.150 
 

4.160.350 
- 
2.535.000 
9.600 
105.150 
 

4.520.450 
- 
2.885.000 
9.600 
105.150 
 

   1.279.000 1.503.000 1.510.600 1.519.700 

V. 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΕΣΡΗΣΑ  

  150.000 97.000 20.000 20.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IΧ   ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΣΟ 1Ο  έτοσ 2Ο  έτοσ 3Ο  έτοσ 4Ο  έτοσ 

Α. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ     

Ι. Πάγιο 1.451.500 1.394.050 1.283.600 1.173.150 

Προπ/γικέσ Δαπάνεσ  ( πίν Ιβ) 277.000    

Πάγιεσ επενδύςεισ (Πίν Ια) 1.174.500    

Αποςβέςεισ (δανείου) 110.450 110.450 110.450 110.450 

Αθροιστικά  Πάγιο 
ενεργητικό 

1.341.050 1.283.600 1.173.150 1.062.700 

ΙΙ. Κυκλοφορούν 3.261.800 2.823.800 2.926.650 3.058.800 

Αποθέματα 600.000 220.000 879.800 116.050 

Πελάτεσ 1.211.800 1.406.800 1.000.000 2.006.800 

Διαθέςιμα 1.450.000 1.197.000 1.046.850 1.020.000 

ΙΙΙ. Ιςοζύγιο Μετρητών 480.613 156.400 36.850 94.000 

IV. ύνολο ενεργητικό 
(Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 

5.083.463 4.263.800 4.059.800 4.299.550 

     

Β. ΠΑΘΗΣΙΚΟ     

Ι. Βραχυπρόθεςμεσ 
Τποχρεώςεισ 

    

Προμηθευτέσ 590.500 400.000 200.000 400.000 

Τράπεζεσ 55.000 300.000 230.000 600.000 

ΙΙ. Μακροπρόθεςμεσ 
υποχρεώςεισ 

    

Τραπεζικό Δάνειο 1.800.000 1.480.000 1.160.000 810.000 

Γ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ     

Ίδια  κεφάλαια 1.586.800 1.806.800 1.811.800 1.806.800 

Επιχορήγηςη 800.000 200.000 125.000 - 

Αποθεματικό 100.000 10.000 333.000 382.750 

Μέριςμα 142.163 67.000 300.000 300.000 

ΠΑΘΗΣΗΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΗ (Β+Γ) 

5.083.463 4.263.800 4.059.800 4.299.550 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Χ  ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ 

 

ΕΣΟ Έτοσ καταςκευήσ 1Ο  έτοσ 2ο έτοσ 3ο έτοσ 4ο έτοσ 

Α. Φρηματικέσ 
ειςροέσ 

     

-Κεφάλαια 
Χρηματοδότηςησ 

4.500.000 - - - - 

-Έςοδα από 
πωλήςεισ 

- 3.960.000 4.604.000 4.890.000 5.360.000 

Β. Φρηματικέσ 
εκροέσ 

     

-Πάγιο ενεργητικό 1.451.500 - - - - 

-Κόςτοσ 
λειτουργίασ         
(προ αποςβέςεων, 
τόκων) 

- 3.338.600 3.682.600 3.907.200 4.299.300 

Φόροσ - 129.000 79.062 102.500 122.390 

Τοκοχρεολύςια - 500.000 468.000 466.000 471.000 

Αποθεματικό - 100.000 10.000 333.000 382.750 

Μέριςμα - 142.163 67.000 300.000 300.000 

      

Γ. Σαμειακή 
κατάςταςη 
(πλεόναςμα/ 
έλλειμμα) 

3.048.500 -249.763 297.338 -218.700 -215.440 

Δ.  Σαμειακό 
υπόλοιπο 

3.048.500 2.798.737 3.096.075 2.877.375 2.661.935 

 

 

 

 

151 



Κεφάλαιο 10                                                                                                                                              Χρηματοοικονομική ανάλυςη και αξιολόγηςη τησ επένδυςησ                                                                                                                                             2011 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧIΙ  ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ Κ.Σ.Ρ. +  ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΙΑ 

Έτοσ (τ) 1ο  2ο  3ο  4ο  5ο  6ο  7ο  8ο  9ο  Τπολειμματικ
ή αξία  
 (9Ο  έτοσ) 

ύνολο 
Παρούςασ 
αξίασ 

Κ.Σ.Ρ. 492.150 447.338 541.388 647.813 822.083 1.067.376 1.122.008 1.364.347 1.360.073 400.000  

Παρούςα Αξία 
[ΚΣΡτ/(1+ι)^τ] 

447.409 369.700 407.058 443.707 510.610 603.037 578.354 640.538 581.227 170.940 4.752.580 

            

            

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΙΑ ΜΕ  i=10,1% , 12% 

ΕΣΟ Κ.Σ.Ρ I( 1+10%,t) I (1+10,1%,t) I (1+12%,t) Π.Α(ι10%) Π.Α(ι 10,1%) Π.Α(ι 12%) 

1ο  492.150 1.1 1.101 1.12 447.409 447.002 439.419 

2ο  447.338 1.21 1.212 1.25 369.700 369.090 357.870 

3ο  541.388 1.33 1.334 1.4 407.058 405.838 386.705 

4ο  647.813 1.46 1.469 1.56 443.707 440.989 415.264 

5ο  822.083 1.61 1.618 1.75 510.610 508.085 469.761 

6ο  1.067.376 1.77 1.781 1.96 603.037 599.312 544.579 

7ο  1.122.008 1.94 1.961 2.20 578.354 572.161 510.003 

8ο  1.364.347 2.13 2.160 2.46 640.538 631.642 554.612 

9Ο  1.360.073 2.34 2.377 2.76 581.227 572.180 492.780 

Τπ. Αξία (9ο ) 400.000 2.34 2.377 2.76 170.940 168.279 144.927 

                                  ύνολο Παρούςασ αξίασ      (Π.ΑI,τ)  4.714.202 4.315.920 
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