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1. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1 Βασική ιδέα και ιστορικό του προγράμματος 

 

 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σκοπιμότητα ίδρυσης μιας παραγωγικής μονάδας 

τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού στο Νομό Αχαΐας (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών). Οι 

βασικότεροι παράμετροι που οδήγησαν στην επιδίωξη του συγκεκριμένου επενδυτικού 

εγχειρήματος είναι η συνεχόμενη αύξηση της ζήτησης του παγωμένου γιαουρτιού, η 

πρόσφατη εμφάνιση του στην ελληνική αγορά, η έλλειψη του στα ράφια των σούπερ 

μάρκετ, η συνεχής αύξηση της ζήτησης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (ιδιαίτερα των 

προϊόντων παγωτού) και η στροφή των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια στον υγιεινό 

τρόπο διατροφής.  

 

Η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και ιδρυτές της 

πρόκειται να είναι ο Δ. Κανελλόπουλος και η Α. Ραυτοπούλου. Καθένας εξ αυτών θα 

κατέχει το 50% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας, ενώ νόμιμος εκπρόσωπός της 

θα οριστεί ο Δ. Κανελλόπουλος. Σχετικά με τη σύσταση της εταιρίας, αυτή πρόκειται να 

λάβει τη νομική μορφή και τα χαρακτηριστικά της Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.). 

 

Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας ανατέθηκε στην εταιρία Ερμής Μελετητική και 

συγκεκριμένα στο τμήμα που εξειδικεύεται στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, με 

προθεσμία παράδοσης τον Σεπτέμβριο του 2014. Η μελέτη υπολογίζεται για 6 μήνες 

εργασίας και το συνολικό κόστος εκπόνησής της, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος των 

προπαρασκευαστικών και υποστηρικτικών μελετών, υπολογίζεται πως θα ανέρχεται 

στα 17.200 €. 
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1.2 Ανάλυση της αγοράς και Μάρκετινγκ 

 

1.2.1 Ανάλυση της αγοράς 

 

 

Το προϊόν του παγωμένου γιαουρτιού ανήκει στον ευρύτερο κλάδο Τροφίμων και 

Ποτών και συγκεκριμένα στον κλάδο του παγωτού. Η εξέλιξη της αξίας της εγχώριας 

φαινομενικής κατανάλωσης παγωτού έχει παρουσιάσει αρκετές αυξομειώσεις τα 

τελευταία χρόνια, ενώ το 2012 διαμορφώθηκε στα € 225 – 230 εκ. Συγκεκριμένα την 

ίδια χρονιά ο τύπος των οικογενειακών παγωτών κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος τόσο 

του όγκου, όσο και της αξίας της συνολικής κατανάλωσης. Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς του παγωτού είναι πως βασίζεται κυρίως στις 

εισαγωγές από άλλες χώρες, με κυριότερες χώρες προέλευσης τη Γερμανία, το Βέλγιο 

και την Ιταλία.  

 

Όσον αφορά την εξέλιξη της αγοράς του παγωτού στην Ελλάδα θα πρέπει να 

σημειωθεί πως θεωρείται ιδιαίτερα «ώριμη», ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των επιχειρήσεων είναι αρκετά υψηλός. Έτσι παρά το γεγονός πως αρκετές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο του παγωτού, το μεγαλύτερο μέρος της 

εγχώριας αγοράς συγκεντρώνεται σε μόλις δυο εταιρίες (Nestle Ελλάς Α.Ε. και Ελαΐς – 

Unilever Ελλάς Α.Ε.). Με αυτό τον τρόπο οι μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχουν 

ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής, πραγματοποιούν σε υψηλό βαθμό προωθητικές 

ενέργειες, ενώ προβαίνουν σε στρατηγικές συμμαχίες και εξαγορές προκειμένου να 

αναπτυχθούν και να πετύχουν οικονομίες κλίμακας.  

 

Σχετικά με τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του 

παγωτού, φαίνεται να είναι οι εξής: η τιμή, το διαθέσιμο εισόδημα, η εποχικότητα, οι 

κλιματολογικές συνθήκες, οι διατροφικές συνήθειες και η διαφημιστική προβολή. Τέλος, 

με βάση τους προαναφερόμενους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης του 

παγωτού και συνυπολογίζοντας τις υπάρχουσες συνθήκες της ελληνικής αγοράς, 

διαπιστώνεται πως η ζήτηση στην εγχώρια αγορά παγωτού βαίνει αύξουσα για την 

επόμενη δεκαετία με μέση αύξηση 2,2%.  
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1.2.2 Σχέδιο Μάρκετινγκ 

 

 

Η εν λόγω μονάδα θα προσπαθήσει να εισχωρήσει στην αγορά του παγωμένου 

γιαουρτιού μέσα από την προσφορά του οικονομικότερου προϊόντος που κυκλοφορεί 

μέχρι σήμερα στην αγορά, το οποίο εν παραλλήλω δε θα υστερεί σε ποιότητα και 

ποικιλία γευστικών επιλογών. Συγκεκριμένα με το προϊόν αυτό η επιχείρηση θα 

προμηθεύει τον αποκλειστικό συνεργαζόμενο αγοραστή της (Βερόπουλο), ο οποίος με 

τη σειρά του θα το προωθεί στην εγχώρια αγορά μέσα από την premium κατηγορία 

προϊόντων ιδιωτικής επωνυμίας που διαθέτει.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα Μάρκετινγκ που διεξήχθη στην παρούσα μελέτη 

σκοπιμότητας, η πλειοψηφία των καταναλωτών είναι σε θέση να υποκαταστήσουν το 

παγωτό με το παγωμένο γιαούρτι, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό του καταναλωτικού κοινού 

φαίνεται να αντιδρά θετικά στην αγορά τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού μέσω 

των σουπερ μάρκετ. Συνυπολογίζοντας λοιπόν τόσο την αύξηση των πωλήσεων των 

προϊόντων ιδιωτικής επωνυμίας, όσο και τη μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα των 220 

υποκαταστημάτων Βερόπουλου, εκτιμάται πως η εξεταζόμενη παραγωγική μονάδα θα 

είναι σε θέση να καλύψει το 15% της αγοράς του τυποποιημένου παγωμένου 

γιαουρτιού που διατεθεί μέσω των σουπερ μάρκετ.  

 

Όσον αφορά το προϊόν το οποίο θα εμπορεύεται η υπό ίδρυση μονάδα, η επιχείρηση 

θα διαθέτει το προϊόν στο καταναλωτικό κοινό στις εξής γευστικές επιλογές: 

 

 Παγωμένο γιαούρτι με προσθήκη ζάχαρης 

 Παγωμένο γιαούρτι με κομμάτια σοκολάτας 

 Παγωμένο γιαούρτι με μπισκότο 

 Παγωμένο γιαούρτι με χρήση στέβιας αντί ζάχαρης 

 

Αναφορικά με τη συσκευασία που θα χρησιμοποιηθεί, η υπό εξέταση επιχείρηση 

σκοπεύει να συσκευάσει όλα τα ανωτέρω προϊόντα με χάρτινη συσκευασία η οποία θα 

κλείνει στο άνω μέρος με πλαστικό κούπωμα το οποίο θα περιέχει δημητριακά. Επίσης 
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σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρθηκε παραπάνω, η επιχείρηση έχει ως 

στόχο το πρώτο έτος λειτουργίας της να παράγει 720.811 κιλά παγωμένου γιαουρτιού, 

εκ των οποίων το 50% της ποσότητας θα το τοποθετεί σε συσκευασία 250 γραμμαρίων 

και το υπόλοιπο 50% σε συσκευασία 500 γραμμαρίων. Η διανομή των εν λόγω 

προϊόντων της εταιρίας στα υποκαταστήματα Βερόπουλου θα πραγματοποιείται από 

ειδική εταιρία σε θέματα εφοδιαστικής (Logistics). Όσον αφορά την τιμολογιακή 

πολιτική, η εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τιμολόγηση διείσδυσης 

(penetration pricing), ώστε θέτοντας μια χαμηλή τιμή να καταφέρει να διεισδύσει με 

μεγαλύτερη ταχύτητα στην αγορά του τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού. Τέλος η 

υπό εξέταση επιχείρηση ως παραγωγός προϊόντων ιδιωτικής επωνυμίας δε θα 

επωμιστεί κανένα κόστος προώθησης, διότι όλες τις προωθητικές ενέργειες θα τις 

αναλάβει εξ ολοκλήρου ο συνεργαζόμενος λιανοπωλητής (Βερόπουλος). 

 

Όπως προκύπτει από την καταγραφή εσόδων που στοχεύει να πετύχει η εταιρία, το 

συνολικό ύψος των εσόδων για το πρώτο έτος λειτουργίας της αναμένεται να 

διαμορφωθεί στα 5.406.090 €. Βάσει των εσόδων προκύπτει πως το συνολικό κόστος 

Μάρκετινγκ για την αντίστοιχη χρονική περίοδο αναμένεται να ανέλθει στα 108.122 €. 

Εν κατακλείδι η πραγματική δυναμικότητα της μονάδας υπολογίζεται πως θα ανέλθει 

στο 90% της ονομαστικής, καθώς είναι λογικό να προκύψουν κάποιες αναμενόμενες 

φθορές και απώλειες.  

1.3 Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια 

 

 

Η υπό ίδρυση εταιρία για την παραγωγή του παγωμένου γιαουρτιού θα χρησιμοποιήσει 

ως βασικές πρώτες ύλες το στραγγιστό γιαούρτι λιπαρών 2% και το αποβουτυρωμένο 

γάλα. Εκτός όμως από τις δυο προαναφερόμενες βασικές πρώτες ύλες, για την 

παρασκευή των τελικών προϊόντων θα χρησιμοποιήσει τα εξής επιπρόσθετα 

συστατικά: σκόνη γάλακτος, σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη άχνη, στέβια, σταθεροποιητές, 

γαλακτοματοποιητές, φυσικές αρωματικές ουσίες, δημητριακά, σοκολάτα και μπισκότο. 

Το τελικά παραγόμενα προϊόντα της παραγωγικής μονάδας θα περιέχουν κατά κύριο 

λόγο τα εξής συστατικά στοιχεία: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, διαιτητικές ίνες, 

βιταμίνες, νάτριο και αέρα.  
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Ανεξαρτήτως των πρώτων υλών, η παραγωγική μονάδα θα χρειαστεί κάποια 

επιπρόσθετα υλικά, όπως είναι τα υλικά συσκευασίας (χάρτινο κύπελλο, πλαστικό 

καπάκι, χαρτοκιβώτιο μεταφοράς και ετικέτα) και τα άλλα υλικά και άλλα εφόδια 

(ηλεκτρισμός, νερό, ανταλλακτικά, χημικά αναλώσιμα, στολές εργασίας και άλλα 

εφόδια). Για την  αγορά όλων των ανωτέρω πρώτων υλών και άλλων εφοδίων, η 

εταιρία έθεσε κάποιες βασικές προϋποθέσεις προτού προβεί στην τελική επιλογή των 

προμηθευτών της, όπως: η αξιοπιστία, η τιμολόγηση, η επιχειρηματική εμπειρία, η 

γεωγραφική θέση και η ικανότητα αντίδρασης.  

 

Με βάση τη λεπτομερή καταγραφή όλων των πρώτων υλών και άλλων εφοδίων που 

θα χρειαστεί η παραγωγική μονάδα, εκτιμάται πως το συνολικό κόστος για το πρώτο 

έτος λειτουργίας της θα ανέλθει στα 1.649.922 €. 

1.4 Μηχανολογικά και τεχνολογία 

 

1.4.1 Τεχνολογία και μηχανολογικά 

 

 

Ο βασικός στόχος της εταιρίας είναι η προμήθεια των τεχνολογικά κατάλληλων 

μηχανημάτων, ούτως ώστε αφενός να μπορεί να μεγιστοποιήσει την ποιότητα των 

παραγωγικών της διαδικασιών και αφετέρου να καλύπτει με επιτυχία το πρόγραμμα 

παραγωγής της. Επομένως βασικό κριτήριο επιλογής της τεχνολογίας και των 

μηχανημάτων είναι να μπορεί η εταιρία, βάση του προγράμματος παραγωγής της, να 

παράγει κατά μέσο όρο 2,88 τόνους παγωμένου γιαουρτιού σε καθημερινή βάση.  

 

Τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσει η μονάδα 

παραγωγής για την παρασκευή του παγωμένου γιαουρτιού είναι τα εξής: τροφοδοσία 

πρώτων υλών, ανάμιξη συστατικών του μίγματος, παστερίωση, ομογενοποίηση, ψύξη 

– ωρίμανση, προσθήκη φυσικών αρωματικών ουσιών, ταχεία κατάψυξη, προσθήκη 

σοκολάτας – μπισκότου, συσκευασία – προσθήκη δημητριακών, τοποθέτηση σε 

χαρτοκιβώτια – αποθήκευση σε βαθιά κατάψυξη. Η παραπάνω παραγωγική διαδικασία 

καθώς και η εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί με το 

μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος χωρίζεται στις εξής δυο κατηγορίες: α) τον κύριο 
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παραγωγικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα που συμμετέχουν 

στην παραγωγική διαδικασία και β) το βοηθητικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει 

όλα τα βοηθητικά μηχανήματα και τα μηχανήματα εξυπηρετήσεως που θα χρειαστεί η 

παραγωγική μονάδα. Εκτός από την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, η 

εταιρία έχει ως επιδίωξη να αναπτύξει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά πρότυπα ISO 9001 και ISO 22000. Τέλος το συνολικό κόστος που 

πρόκειται να καταβληθεί για την απόκτηση της τεχνολογίας και του μηχανολογικού 

εξοπλισμού υπολογίζεται στα 310.000 €.   

1.4.2 Έργα πολιτικού μηχανικού 

 

 

Σύμφωνα με την τεχνολογία, τον προμηθευόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις 

ανάγκες της εταιρίας, κρίνεται ιδανικό η παραγωγική μονάδα να ανεγερθεί μέσα σε 

οικόπεδο 5.500 m2, καταλαμβάνοντας περίπου το 1/6 της συνολικής έκτασης του 

οικοπέδου. Όλα τα έργα τα οποία υπόκεινται στις αρμοδιότητες του πολιτικού 

μηχανικού θα αναληφθούν από την τεχνική και κατασκευαστική εταιρία Βιοτέρ Α.Ε. Πιο 

συγκεκριμένα η Βιοτέρ Α.Ε. θα είναι υπεύθυνη για τα εξής:  

 

 Προετοιμασία και ανάπτυξη του χώρου εγκατάστασης 

 Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 

 Έργα εκτός του χώρου του εργοστασίου 

 Έργα ετήσιας συντήρησης 

 

Όσον αφορά το συνολικό κόστος των έργων του πολιτικού μηχανικού, εκτιμάται πως 

θα ανέλθει στα 340.000 €, ενώ το αντίστοιχο κόστος συντήρησης τους για το έτος 2015 

υπολογίζεται στα 6.000 €. 

1.5 Οργάνωση της μονάδας και γενικά έξοδα 

 

 

Η εξεταζόμενη παραγωγική μονάδα θα ακολουθήσει μια απλή οργανωσιακή δομή η 

οποία θα ταιριάζει στο μέγεθος της και στις λειτουργίες τις, ενώ παράλληλα θα είναι 

συμφέρουσα από άποψη κόστους. Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις της επιχείρησης σε 
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οργανωσιακές μονάδες θα ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Γενική 

Διεύθυνση, β) Γραμματειακή Υποστήριξη, γ) Οικονομική Διεύθυνση, δ) Διεύθυνση 

Παραγωγής και ε) Διεύθυνση Ποιότητας. Η κάθε μια από τις παραπάνω διευθύνσεις θα 

είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη από την άλλη και θα έχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

και στόχων που θα πρέπει να διεκπεραιώσει κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης ο 

Γενικός Διευθυντής θα είναι το άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και 

συντονισμό όλων των επιμέρους τμημάτων.  

 

Ο καθορισμός του οργανογράμματος της εταιρίας θα βοηθήσει εκτός από την 

κατανόηση της οργάνωσης της εταιρίας και στον προγραμματισμό και στον έλεγχο του 

κόστους, μέσω της διαίρεσης στα αντίστοιχα κέντρα κόστους. Τέτοια στοιχεία κόστους 

επιβαρύνουν τα γενικά έξοδα της επιχείρησης, τα οποία για το πρώτο έτος λειτουργίας 

της μονάδας υπολογίζεται πως θα ανέρχονται στα 31.400 €. 

1.6 Ανθρώπινοι πόροι 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος της εταιρίας σε συνδυασμό με την χρήση 

τεχνολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων που αυτοματοποιούν την παραγωγική 

διαδικασία, οι ανάγκες για επιτελικό και εργατικό προσωπικό δε θα είναι μεγάλες. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό πλήρωσης των θέσεων, υπολογίζεται πως 

θα χρειαστούν δεκαεπτά άτομα. Συγκεκριμένα θα υπάρχει ένας Γενικός Διευθυντής, 

επτά άτομα τα οποία θα εργάζονται στη Διεύθυνση Παραγωγής, τρία άτομα τα οποία 

θα απασχολούνται στην Διεύθυνση Ποιότητας, δυο άτομα τα οποία θα βρίσκονται στην 

Οικονομική Διεύθυνση, ένα άτομο το οποίο θα αναλάβει χρέη γραμματέα, δυο άτομα τα 

οποία θα εργάζονται ως αποθηκάριοι και ένας φύλακας. 

 

Κατά τη διάρκεια της προπαραγωγικής φάσης, η εταιρία θα προσλάβει άτομα τα οποία 

θα συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή τους τρεις βοηθητικούς εργάτες, 

τους δυο συσκευαστές, καθώς και το Διευθυντή Παραγωγής ο οποίος θα συντελέσει 

καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο και στο συντονισμό της παραγωγής. Η πρόσληψη των 

συγκεκριμένων έξι ατόμων υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί ένα μήνα πριν την 

έναρξη λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας. Σχετικά με την πρόσληψη του 

προσωπικού η υπό ίδρυση επιχείρηση θα ακολουθήσει τα εξής βήματα: α) 
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προσέλκυση υποψηφίων, β) επιλογή υποψηφίων και γ) πρόγραμμα εκπαίδευσης – 

κατάρτισης. Όσον αφορά την πολιτική αμοιβών, η εταιρία θα παρέχει στο ανθρώπινο 

δυναμικό της, τη βασική αμοιβή και όλες τις πρόσθετες αμοιβές και επιδόματα που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία. Βάσει αυτού, το συνολικό κόστος του ανθρώπινου 

δυναμικού της εταιρίας για το έτος 2015, υπολογίζεται πως θα ανέλθει στα 362.180 €. 

1.7 Τοποθεσία – Χώρος εγκατάστασης - Περιβάλλον 

 

 

Έπειτα από λεπτομερή μελέτη και αξιολόγηση εναλλακτικών περιοχών εγκατάστασης, 

κρίθηκε πως η πλέον κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης της υπό εξέταση μονάδας 

τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού είναι η ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (Νομός Αχαΐας). Ύστερα 

από λεπτομερή έρευνα αγοράς, εντοπίστηκε οικόπεδο το οποίο πληροί όλα τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά για την ικανοποίηση των αναγκών της παραγωγικής 

μονάδας, το οποίο είναι έκτασης 7.000 τ.μ. και απέχει 23 χιλιόμετρα από το κέντρο της 

Πάτρας.  

 

Σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου, φαίνεται πως 

τόσο κατά την περίοδο κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, όσο 

και κατά την περίοδο λειτουργίας της δεν αναμένεται να προκύψουν ζημιογόνες 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Φυσικά η πολιτική της νεοσύστατης εταιρίας θα 

συμβαδίζει με την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος και για τον λόγο αυτό η 

εταιρία θα προβεί στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης του 

Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα στην απόκτηση του διεθνούς προτύπου ISO 14001 

από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Τέλος το συνολικό κόστος 

επένδυσης που σχετίζεται με την αγορά οικοπέδου και με τα συναφή με την 

εκμετάλλευσή του έξοδα, αναμένεται να ανέλθει στα 368.000 €.   

1.8 Προγραμματισμός εκτέλεσης έργου 

 

 

Ως προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή 

που αποφασιστεί να τεθεί σε εφαρμογή το επενδυτικό σχέδιο, έως ότου αρχίσει να 

λειτουργεί η παραγωγική μονάδα. Στη σύσταση της ομάδας επίβλεψης και εκτέλεσης 
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του έργου θα συμμετέχουν, εκτός από τα μέλη που θα είναι επιφορτισμένα με 

εξειδικευμένες εργασίες, οι ιδρυτές της εταιρίας. Συγκεκριμένα ο Δ. Κανελλόπουλος θα 

είναι επόπτης ης προόδου των εργασιών και αρχηγός της επιτελικής ομάδας, ενώ η Α. 

Ραυτοπούλου θα αναλάβει υποστηρικτές αρμοδιότητες ανάλογα με τη φύση των 

ανακυπτόντων θεμάτων.  

 

Σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων που έχουν να 

κάνουν με τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να αναφερθεί πως οι 

δραστηριότητες αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν την 1 Απριλίου του 2014 και να 

ολοκληρωθούν στο τέλος του ίδιου έτους. Τέλος το συνολικό κόστος όλων των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου, 

υπολογίζεται να διαμορφωθεί στα 41.710 €. 

1.9 Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης 

 

 

Όπως είναι λογικό για να μπορέσει να υλοποιηθεί το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο θα 

πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί μια εκτενής χρηματοοικονομική 

αξιολόγηση, η οποία θα καθιστά την επένδυση οικονομικά βιώσιμη και ελκυστική. 

Βάσει της συγκεκριμένης τακτικής, υπολογίστηκε πως το συνολικό κόστος επένδυσης 

θα ανέρχεται στο ποσό των 2.175.880 €, από τα οποία τα 1.076.910 € αποτελούν το 

πάγιο ενεργητικό της επιχείρησης και τα υπόλοιπα 1.098.967 € τις ανάγκες της 

παραγωγικής μονάδας σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Το συγκεκριμένο συνολικό 

κόστος επένδυσης θα προέλθει από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: α) Ίδια κεφάλαια 

(σε ποσοστό 42,5 %), β) Κρατική επιχορήγηση (σε ποσοστό 41,5 %) και γ) Τραπεζικό 

δανεισμό (σε ποσοστό 16%). Όσον αφορά το συνολικό κόστος παραγωγής για το 

πρώτο έτος λειτουργίας της μονάδας αναμένεται να ανέλθει στα 2.228.515 €. 

 

Όλες οι προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας εμφάνισαν 

ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σχετικά με την κερδοφορία της και την προβλεπόμενη 

διάθεση των κερδών της. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κατάσταση των 

αποτελεσμάτων χρήσης, η εταιρία θα εμφανίσει κέρδη της τάξης των 2.542.060 € για 

το έτος 2015, ενώ εξίσου θετικά συμπεράσματα εξάγονται από την ανάλυση των 

υπόλοιπων λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, η ανάλυση <<νεκρού>> σημείου και η 
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ανάλυση ευαισθησίας καταδεικνύουν τον υψηλό βαθμό σταθερότητας του επενδυτικού 

σχεδίου, γεγονός το οποίο το καθιστά αυτομάτως ιδιαίτερα ελκυστικό. Τέλος, όσον 

αφορά τις επιπτώσεις του σχεδίου στην εθνική οικονομία, είναι πασιφανές πως θα 

συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας της τοπικής περιοχής όσο και στην 

τόνωση όλης της εγχώριας οικονομίας, σε μια περίοδο που τέτοιου είδους επενδυτικά 

εγχειρήματα αποτελούν την καλύτερη λύση για τη διέξοδο της Ελλάδας από την 

οικονομική ύφεση. 

1.10 Συμπέρασμα 

 

 

Η συγκεντρωτική εκτίμηση όλων των προαναφερθέντων οικονομικών και επιμέρους 

λειτουργικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, αποδεικνύει πως το εξεταζόμενο 

επενδυτικό πρόγραμμα συνίσταται και ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει άμεσα 

αποδεκτό. 
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2. ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

2.1 Περιγραφή της ιδέας του επενδυτικού σχεδίου 

 

 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σκοπιμότητα ίδρυσης μιας παραγωγικής μονάδας 

τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού ιδιωτικής επωνυμίας στο Νομό Αχαΐας και 

συγκεκριμένα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Οι κυριότεροι παράγοντες που λειτουργούν 

ενθαρρυντικά για την εξέταση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου είναι η συνεχόμενη 

αύξηση της ζήτησης του παγωμένου γιαουρτιού καθώς και το γεγονός πως το 

συγκεκριμένο προϊόν διατέθηκε στην ελληνική αγορά μόλις πριν τέσσερα χρόνια. 

Επίσης η γενικότερη αύξηση των προϊόντων ιδιωτικής επωνυμίας και ειδικότερα η 

ραγδαία αύξηση της ζήτησης των προϊόντων παγωτού της συγκεκριμένης κατηγορίας 

προϊόντων, αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα της παρούσας επένδυσης. Ένας ακόμη 

παράγοντας προς την ίδια κατεύθυνση, αποτελεί η πώληση του παγωμένου γιαουρτιού 

σχεδόν κατά αποκλειστικότητα από τα καταστήματα εστίασης (π.χ. ζαχαροπλαστεία) 

και συνεπώς η έλλειψη του συγκεκριμένου προϊόντος από τα ράφια των σούπερ 

μάρκετ. Επιπρόσθετα, η αύξηση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα αναγκάζει τους 

καταναλωτές να στραφούν  σε έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, κάτι το οποίο 

αποτελεί θετικό στοιχείο για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου τύπου επένδυσης. 

Προκειμένου λοιπόν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο να στεφθεί με επιτυχία, θα 

πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας με σκοπό να διαπιστωθεί 

αν η ίδρυση μιας παραγωγικής μονάδας παγωμένου γιαουρτιού θα είναι σε θέση να 

επιβιώσει και να μπορέσει να δημιουργήσει κέρδη. 

2.1.1 Ταυτότητα του επενδυτικού σχεδίου 

 

 

Σχετικά με τη σύσταση της επιχείρησης, αυτή πρόκειται να λάβει τη νομική μορφή και 

τα χαρακτηριστικά της Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.). Η Ομόρρυθμη εταιρία είναι η 

εταιρία την οποία ιδρύουν τουλάχιστον δυο εταίροι, οι οποίοι έχουν κοινό οικονομικό 
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συμφέρον και ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για όλες τις υποχρεώσεις της. 

Επομένως τα τρία βασικά γνωρίσματα μιας Ο.Ε. είναι τα εξής:            

                           

 Η από κοινού εμπορία, ασκούμενη από δυο τουλάχιστον πρόσωπα 

 Η κοινή επωνυμία 

 Το απεριόριστο και το αλληλέγγυο της ευθύνης όλων των εταίρων 

 

Το πρώτο από τα προηγούμενα τρία βασικά χαρακτηριστικά είναι το βασικό στοιχείο 

για να θεωρηθεί η σχετική δραστηριότητα ως εταιρική. Η επωνυμία μιας Ο.Ε. αποτελεί 

το όνομα το οποίο οι συμβαλλόμενοι εκδηλώνονται μαζί σαν μια ενιαία και αδιαίρετη 

οντότητα στις συναλλαγές τους, προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε 

η εταιρία. Όσον αφορά το απεριόριστο της ευθύνης των εταίρων, αναφέρεται στο 

γεγονός ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας με ολόκληρη 

την ατομική τους περιουσία και ως εκ τούτου οι δανειστές εφόσον αποκτήσουν 

εκτελεστό τίτλο, μπορούν να προχωρήσουν σε κατάσχεση οποιουδήποτε 

περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη το οποίο είναι δεκτικό κατασχέσεως και στην 

εκποίηση του με αναγκαστικό πλειστηριασμό.  Ως προς το αλληλέγγυο της ευθύνης 

σημαίνει ότι κάθε εταίρος ευθύνεται στο ακέραιο για όλες τις υποχρεώσεις που 

ανέλαβαν τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι εταίροι για λογαριασμό της εταιρίας. Με 

αυτό τον τρόπο οι πιστωτές της εταιρίας έχουν τη δυνατότητα να στραφούν αδιακρίτως 

εναντίον οποιοδήποτε εταίρου για να καλύψουν τις απαιτήσεις τους.  

 

Όσον αφορά τη σύσταση μιας Ο.Ε. απαιτούνται οι ακόλουθες διατυπώσεις: 

 Συμφωνία δύο ή περισσότερων προσώπων (φυσικών ή νομικών) που να έχουν 

ικανότητα για δικαιοπραξία και εμπορική ικανότητα. Επίσης για να επικυρωθεί η 

μεταξύ τους συμφωνία θα πρέπει να καταρτιστεί εταιρική σύμβαση. Βασικό 

στοιχείο κάθε εταιρικής σύμβασης είναι οι εισφορές των εταίρων, οι οποίες 

ενδέχεται να είναι εισφορές σε είδος (π.χ. μεταβίβαση στην εταιρία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου, προσωπική εργασία ενός εταίρου στην εταιρία κ.α.). Οι 

εισφορές με τη σειρά τους διακρίνονται στις εξής δυο κατηγορίες: α) στις 

αρχικές εισφορές, δηλαδή όσες προβλέπονται κατά την ίδρυση της εταιρίας και 

β) στις πρόσθετες και συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες είναι δυνατόν να 

καταβληθούν μεταγενέστερα, δηλαδή κατά τη λειτουργία της εταιρίας. Ένα 
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συχνό φαινόμενο είναι η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών όταν οι 

αρχικές εισφορές δεν επαρκούν για την κάλυψη των εταιρικών υποχρεώσεων. 

Πάντως θα πρέπει να αναφερθεί πως στο εταιρικό δίκαιο ισχύει η αρχή ότι οι 

εταίροι δεν υποχρεούνται από το νόμο σε πρόσθετες ή συμπληρωματικές 

εισφορές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό της εταιρίας. 

 

 Η σύνταξη του καταστατικού η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να καταρτισθεί 

εγγράφως. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν απαιτείται να συνταχθεί 

συμβολαιογραφικό εκτός εάν η εισφορά κάποιου εταίρου συνίσταται σε 

κοινοπραξία η οποία απαιτεί τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου. Όσον αφορά 

το περιεχόμενο του καταστατικού θα πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα με το 

νόμο τα ονόματα των εταίρων, τον εταιρικό σκοπό και την έδρα της εταιρίας.  

 

 

Τα δικαιώματα των εταίρων μιας Ο.Ε. είναι τα εξής ακόλουθα: 

 

 Να μετέχουν στις συνελεύσεις 

 Να μετέχουν στη διαχείριση της εταιρίας  

 Να μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση για την πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων 

 Να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου (βιβλίων, εγγράφων κ.α.) 

 Να συμμετέχουν στα οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) της εταιρίας 

ισόποσα, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό της εταιρίας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της 

επιχείρησης, η εταιρία θα λάβει την επωνυμία Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και θα έχει 

έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. 

2.1.2 Σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου 

 

 

Ο βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι η παραγωγή τυποποιημένου παγωμένου 

γιαουρτιού και η μετέπειτα διάθεση του στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα η 

επιχείρηση θα προμηθεύει την εγχώρια αγορά μέσα από όλα τα υποκαταστήματα 
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λιανικής πώλησης Βερόπουλου, παρέχοντας παγωμένο γιαούρτι σε τέσσερις 

διαφορετικές γευστικές επιλογές. Τα βασικότερα συστατικά παρασκευής του 

παγωμένου γιαουρτιού θα είναι το στραγγιστό γιαούρτι λιπαρών 2% και το 

αποβουτυρωμένο γάλα, ενώ θα διατίθεται σε συσκευασίες των 250 και των 500 

γραμμαρίων. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί πως την πλειοψηφία των συστατικών 

των τελικών προϊόντων, η εταιρία Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. θα την προμηθεύεται 

από το έτοιμο κανάλι προμήθειας με το οποίο συνεργάζεται η αλυσίδα των σούπερ 

μάρκετ Βερόπουλου. 

 

Η εταιρία Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. εκτιμάται πως θα ξεκινήσει την παραγωγική της 

δραστηριότητα μετά το πέρας του παρόντος έτους (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

του κεφαλαίου 9, η λειτουργική φάση της εταιρίας θα ξεκινήσει την 1.1.2015). Η 

εκτίμηση αυτή κρίνεται ρεαλιστική, συνυπολογίζοντας το γεγονός πως το επενδυτικό 

σχέδιο αφορά τη δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής παγωμένου γιαουρτιού μικρής 

σχετικά εμβέλειας. 

 

Η απόφαση ίδρυσης μιας μονάδας παραγωγής παγωμένου γιαουρτιού βασίστηκε στο 

γεγονός ότι το γιαούρτι το οποίο είναι το βασικότερο συστατικό του τελικού προϊόντος 

διάθεσης, αποτελεί μια από τις πλουσιότερες σε θρεπτικά αξία τροφές που υπάρχουν. 

Επιπρόσθετα ένα ακόμα στοιχείο το οποίο ενθαρρύνει τη συγκεκριμένη επιλογή είναι 

πως το παγωμένο γιαούρτι το οποίο ανήκει στον κλάδο του παγωτού αποτελεί στις 

μέρες μας ένα από τα δημοφιλέστερα επιδόρπια, καθώς συνδυάζει με απόλυτη 

επιτυχία τη γευστικότητα και τον υγιεινό τρόπο διατροφής.    

2.1.3 Πολιτικές που υποστηρίζουν το επενδυτικό σχέδιο 

 

 

Το παρόν επενδυτικό σχέδιο θα βασιστεί στο Ν.3908/2011, ο οποίος έχει ως σκοπό 

της προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων 

ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η 

τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή 

συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των 

διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

Συγκεκριμένα η δημιουργία της παραγωγικής μονάδας του παγωμένου γιαουρτιού 
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συγκαταλέγεται στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 

νόμου και συνεπώς δικαιούται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

 Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 

φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα 

οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής 

υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο 

αφορολόγητο αποθεματικό 

 

 Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 

ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών 

 

 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το 

Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που 

εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

αναφερθεί πως η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δε μπορεί να 

υπερβαίνει τα επτά έτη. 

 

Το ποσοστό της επιχορήγησης που θα δοθεί στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο 

εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την περιοχή εγκατάστασής της. 

Όσον αφορά το μέγεθος, η επιχείρηση συγκαταλέγεται στην κατηγορία των μικρών 

επιχειρήσεων καθώς πρόκειται σε πρώτη φάση να απασχολήσει 17 άτομα (κεφάλαιο 

7), ενώ ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να είναι 5.400.000 € περίπου (κεφάλαιο 3). 

Σχετικά με την περιοχή εγκατάστασης, σύμφωνα με την ανάλυση της τοποθεσίας του 

κεφαλαίου 8, η επιχείρηση θα εγκατασταθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Σύμφωνα λοιπόν με το 

Ν.3908/2011, το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται στο 50%, όσο δηλαδή είναι το 

ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Νομό 

Αχαΐας. Τέλος υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις αξιολόγησης του επενδυτικού 

σχεδίου, οι οποίες αν δεν πληρούνται τότε οι ιδρυτές της επιχείρησης  δε θα έχουν το 

δικαίωμα λήψης της κρατικής επιχορήγησης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής: 
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 Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους 

του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου 

 

 Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται: 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

 Η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε 

προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα κατά 

την τελευταία δεκαετία 

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση 

  Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής 

αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση 

 

 Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την 

κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται 

από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις 

τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις 

2.2 Ιδρυτές και ιστορικό του επενδυτικού σχεδίου 

 

2.2.1 Ιδρυτές του επενδυτικού σχεδίου 

 

 

Οι κύριοι υποστηρικτές του παρόντος επιχειρηματικού εγχειρήματος πρόκειται να είναι 

ο Δημήτριος Κανελλόπουλος και η Αθηνά Ραυτοπούλου, οι οποίοι θέλουν να 

εισχωρήσουν δυναμικά στον κλάδο του παγωτού δημιουργώντας μια παραγωγική 

μονάδα που θα παρασκευάζει τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι. Ο Δ. Κανελλόπουλος 

θα πρέπει να αναφερθεί πως είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και είναι γνωστός στον επιχειρηματικό 

κόσμο για τις επιτυχημένες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ενώ η Α. 

Ραυτοπούλου είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.), 

διαθέτοντας μακρόχρονη πείρα καθώς κατείχε μέχρι πρότινος διευθυντική θέση σε 

εταιρία που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο του παγωτού. Εν κατακλείδι καθένας 
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εξ’αυτών θα κατέχει ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ενώ ο Δ. 

Κανελλόπουλος θα οριστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της. 

 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου 

 

 

Το ενδιαφέρον πρώτη φορά παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2013, όταν ήρθαν πρώτη 

φορά σε επαφή οι υποψήφιοι ιδρυτές και οι μελετητές. Το ενδιαφέρον όμως άρχισε να 

μετουσιώνεται σιγά σιγά σε πράξη όταν τον Ιανουάριο του 2014 ο Δ. Κανελλόπουλος 

μέσα από τον ευρύ κύκλο επαφών του στον επιχειρηματικό κόσμο διαπίστωσε το 

ενδιαφέρον της επιχείρησης Βερόπουλοι Αδερφοί Α.Ε.Β.Ε. να εισάγει στη σειρά 

προϊόντων ιδιωτικής της επωνυμίας (spar), το προϊόν του τυποποιημένου παγωμένου 

γιαουρτιού. Συγκεκριμένα το Φεβρουάριο του 2014 επήλθε συμφωνία μεταξύ των 

ιδρυτών της εξεταζόμενης παραγωγικής μονάδας παγωμένου γιαουρτιού και του 

Γενικού Διευθυντή του Βερόπουλοι Αδερφοί Α.Ε.Β.Ε., Δ. Ευαγγελίδη. Η συγκεκριμένη 

συμφωνία όριζε πως από τη στιγμή που παρθεί η τελική απόφαση για τη δημιουργία 

της παραγωγικής μονάδας παγωμένου γιαουρτιού, η εταιρία Κανελλόπουλος & ΣΙΑ 

Ο.Ε. θα προμηθεύει κατά αποκλειστικότητα τα 220 υποκαταστήματα Βερόπουλου σε 

όλη την ελληνική επικράτεια. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία θα εξασφαλίσει τη σιγουριά 

και την ασφάλεια των πωλήσεων με αντάλλαγμα την ενδεχόμενη θυσία επιπρόσθετων 

πωλήσεων, κάτι το οποίο παρουσιάζεται θετικό μέσα στο αβέβαιο οικονομικό κλίμα 

που επικρατεί στον χώρο της ελληνικής αγοράς. Στις αρχές του Μαρτίου του 2014 η 

παρούσα μελέτη ανατέθηκε επισήμως σε αρμόδιο γραφείο μελετών, με χρονική 

προθεσμία παράδοσης το Σεπτέμβριο του 2014. 

2.3 Μελέτη σκοπιμότητας 

 

2.3.1 Φορέας εκπόνησης της μελέτης 

 

 

Την εν λόγω μελέτη σκοπιμότητας ανέλαβε να φέρει εις πέρας η εταιρία ΕΡΜΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών 

μελετών πάσης φύσεως. Συγκεκριμένα τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης θα την 

αναλάβει η ειδική ομάδα του τμήματος Τροφίμων και Ποτών της εταιρίας. 
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 2.3.2 Φορέας που παρήγγειλε τη μελέτη 

 

 

Η παραγγελία εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης δόθηκε από το Δ. Κανελλόπουλο 

και την Α. Ραυτοπούλου, προκειμένου να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα και κατ’ επέκταση 

η βιωσιμότητα της εν λόγω επένδυσης. 

 2.4 Κόστος εκπόνησης της μελέτης και των σχετικών ερευνών 

 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης 

σκοπιμότητας, υπολογίζεται πως η διεκπεραίωση αυτής θα χρειαστεί 6 μήνες εργασίας 

και το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 17.200 € . Φυσικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι το 

κόστος εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης ακολουθείται από επιμέρους έξοδα 

όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.1.  

 

Πίνακας 2.1 Κόστος Προεπενδυτικών Μελετών και 
Ερευνών 

Περιγραφή Κόστος (€) 

Μελέτη Σκοπιμότητας 12.000 

Έρευνες αγοράς - Ταξίδια 2.500 

Υποστηρικτικές Μελέτες 1.500 

Λοιπά έξοδα 1.200 

Σύνολο 17.200 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

3.1 Ορισμός της αγοράς και ανάλυση της δομής της  

 

 

 Ευρύτερος κλάδος τροφίμων και ποτών 

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του 

δευτερογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας. Επίσης παρά την οικονομική κρίση 

που πλήττει την χώρα μας από το 2009 ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί έναν από 

τους δυνατότερους και πιο ανεπτυγμένους κλάδους μεταποίησης. Ο κλάδος τροφίμων 

και ποτών αντιστοιχεί στο 25% των εσόδων, στο 24% της συνολικής απασχόλησης και 

στο 25% του συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου της Ελλάδας. Θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί πως στον υπό μελέτη κλάδο βασίζονται αρκετές εξαγωγικές 

δραστηριότητες της χώρας, ενώ τα συνολικά έσοδα του κλάδου ξεπερνούν ετησίως τα 

2 δις. ευρώ. 

 

Μέρος της δύναμης του κλάδου τροφίμων και ποτών οφείλεται στο εκτεταμένο δίκτυο 

διανομής και πωλήσεων που διαθέτουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις κυρίως στο 

γεωγραφικό μέρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα πως 

μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων και 

κυρίως σε προϊόντα που σχετίζονται με τη μεσογειακή διατροφή όπως τα 

γαλακτοκομικά, το μέλι, το ελαιόλαδο κ.α. Μερικά από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει ο κλάδος στους ενδιαφερόμενους επενδυτές είναι: η 

ευκολία εύρεσης πρώτων υλών, ο υψηλός όγκος διάθεσης πρώτων υλών, το χαμηλό 

λειτουργικό κόστος, η τάση για στροφή στην υγιεινή διατροφή, η προσβασιμότητα στην 

ενδιαφέρουσα αγορά των Βαλκανίων, η σύνδεση της ελληνικής παραγωγής με το 

ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, η ευκολία εύρεσης εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού κ.α. 
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 Κλάδος παγωτού 

 

Το παγωτό είναι ένα προϊόν το οποίο τουλάχιστον στην ελληνική αγορά έχει εποχιακή 

ζήτηση. Φυσικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση διαφοροποίησης σε σχέση με το 

παρελθόν σχετικά με το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν καταναλώνουν παγωτό αυστηρά 

μόνο την εποχή του καλοκαιριού. Επίσης υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι 

συνηγορούν στην άποψη ότι ο κλάδος του παγωτού θα αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό στο μέλλον όπως: η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, η αύξηση των 

καταστημάτων πώλησης παγωτού, η ανάπτυξη του franchising όσον αφορά το θέμα 

της μαζικής εστίασης κ.α.  

 

Ο κλάδος του παγωτού στην Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε 

μικρό αριθμό επιχειρήσεων παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Αυτό το γεγονός αποτελεί από μόνο του 

εμπόδιο για την είσοδο νέων επιχειρήσεων, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια 

κατάσταση ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού. Στον υπό μελέτη κλάδο υπάρχουν τόσο 

παραγωγικές όσο και εισαγωγικές επιχειρήσεις, μόνο που οι πρώτες ελέγχουν το 

μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και κατέχουν τα υψηλότερα μερίδια αγοράς. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως  οι περισσότερες εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου 

ασχολούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους με τον ευρύτερο κλάδο τροφίμων και ποτών 

και όχι κατά αποκλειστικότητα με το παγωτό. 

 

Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι ασχολείται με επιχειρήσεις οι 

οποίες παράγουν ή εμπορεύονται τόσο το τυποποιημένο παγωτό το οποίο μπορεί να 

είναι υπό τη μορφή ατομικού ή οικογενειακού όσο και του μη τυποποιημένου (χύμα) 

παγωτού. Όσον αφορά την αγορά του παγωτού στην Ελλάδα πρέπει να τονιστεί ότι 

βρίσκεται στο στάδιο της ωρίμανσης, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στην 

εποχικότητα που παρουσιάζει το παγωτό ως είδος διατροφής. Με αυτό τον τρόπο 

μπορεί εύκολα να κατανοηθεί η ύπαρξη υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να διασφαλίσουν την επιβίωσή και την ανάπτυξή 

τους συνεχώς με νέες στρατηγικές και καινοτόμες ιδέες. 
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3.1.1 Προϊόντα  

 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα παγωτά ορίζονται ως τα προϊόντα τα 

οποία παρασκευάζονται από την πρόσμιξη νωπού γάλακτος ή χυμού φρούτων με 

φυσικές γλυκαντικές ουσίες ή άλλες ουσίες, έπειτα από την ψύξης της 

ομογενοποιημένης μάζας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα παγωτά είναι 

προϊόντα τα οποία έχουν ως κύριο συστατικό το γάλα (πλήρες ή συμπυκνωμένο), 

υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα παγωτά δεν περιέχουν γάλα αλλά χυμούς με 

γεύσεις κυρίως φρούτων (γρανίτες, shorbets κ.λπ.). Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών υπάρχουν καθορισμένα συστατικά γάλακτος τα οποία θεωρούνται 

επιτρεπτά. Επίσης με βάση το συγκεκριμένο Κώδικα, τα παγωτά οφείλουν να 

αναγράφουν την ποσοστιαία περιεκτικότητα των συστατικών τους. Επιπλέον θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι τα παγωτά χωρίζονται σε κάποιες βασικές κατηγορίες, οι οποίες είναι 

οι εξής: 

 

 Παγωτά γάλακτος 

 Παγωτά κρεμώδη 

 Παγωτά καϊμάκι 

 Παγωτά γρανίτες 

 Παγωτά ειδικού τύπου (κασσάτα, παρφέ κ.τ.λ.) 

 Παγωτά στιγμιαίας παρασκευής τα οποία σερβίρονται στον καταναλωτή τη 

στιγμή της παρασκευής τους (χωνάκι) 

 Παγωτά σε ξυλάκια ή σε πλαστικά στηρίγματα 

 Παγωτά σε ζαχαρούχα δίπυρα (sandwich κ.τ.λ.)       

 

Μια βασική κατηγοριοποίηση του παγωτού ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

συσκευάζεται είναι η εξής: 

 

 Τυποποιημένα παγωτά: Τυποποιημένα παγωτά θεωρούνται είτε τα ατομικά 

παγωτά υπό τη μορφή: ξυλάκι, πύραυλος, κύπελλο και ειδικού τύπου, είτε τα 

οικογενειακά παγωτά σε πολυσυσκευασίες ή δοχεία 
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 Επαγγελματικά παγωτά (χύμα): Επαγγελματικά είναι τα παγωτά τα οποία έχουν 

ως σκοπό να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική χρήση (π.χ. παγωτά 

μηχανής τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση) 

Τα παγωτά μπορούν ακόμα να κατηγοριοποιηθούν με βάση την περιεκτικότητα λίπους 

την οποία περιέχουν στις εξής κατηγορίες: 

 

 Παγωτά χαμηλών λιπαρών, τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 25% λιγότερα 

λιπαρά σε σχέση με ένα κανονικό παγωτό 

 Παγωτά Light, τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 50% λιγότερα λιπαρά σε σχέση 

με ένα κανονικό παγωτό ή 33% λιγότερες θερμίδες 

 Παγωτά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, τα οποία περιέχουν λιγότερο από 

3 γραμμάρια λίπους ανά ποσότητα σερβιρίσματος 

 Παγωτά nonfat, τα οποία περιέχουν λιγότερο από 0,5 γραμμάρια λίπους ανά 

ποσότητα σερβιρίσματος 

 

Μια τελευταία κατηγοριοποίηση η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από τον τομέα του 

Marketing και των πωλήσεων είναι η εξής: 

 

 Παγωτά Super Premium, τα οποία περιέχουν υψηλή ποσότητα λίπους, πολύ 

χαμηλή περιεκτικότητα σε αέρα, ενώ περιέχουν τα ποιοτικότερα συστατικά 

 Παγωτά Premium, τα οποία περιέχουν υψηλότερη περιεκτικότητα λίπους από 

τα κανονικά παγωτά, χαμηλή περιεκτικότητα σε αέρα, ενώ περιέχουν ποιοτικά 

συστατικά 

 Κανονικά παγωτά, τα οποία έχουν με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα παγωτού 

μια συγκεκριμένη ποσότητα αέρα (overrun) 

 Οικονομικά παγωτά, τα οποία πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές από τα 

κανονικά παγωτά, ενώ τηρούν παράλληλα τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

 

Στο παρόν σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε τα βασικά βήματα της 

παραγωγικής διαδικασίας του παγωτού, τα οποία είναι κατά ακόλουθη σειρά τα εξής: 
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i. Ανάμειξη συστατικών: Αρχικά ελέγχονται όλες οι πρώτες ύλες και τα 

συστατικά ως προς την καταλληλότητά τους και τη συμμόρφωσή τους απέναντι 

στην ισχύουσα νομοθεσία. Έπειτα τα συστατικά τοποθετούνται στο αντίστοιχο 

μηχάνημα αναμείξεως, όπου τοποθετούνται πρώτα τα υγρά συστατικά (γάλα, 

νερό κ.λπ.) και σε μεταγενέστερη φάση τα στερεά συστατικά (ζάχαρη, 

σταθεροποιητής, διάφορες σκόνες κτλ.).  Στη δεξαμενή ανάμειξης θα πρέπει να 

τοποθετηθούν με μεγάλη προσοχή τα συστατικά  έτσι ώστε να διανεμηθούν στο 

μίγμα με ομοιομορφία. Κύριος στόχος είναι η πλήρης διάλυση των συστατικών 

προτού επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία για την παστερίωση. 

 

ii. Παστερίωση: Η παστερίωση είναι μια διαδικασία θέρμανσης η οποία έχει ως 

στόχο την εξάλειψη των μικροβίων και των παθογόνων μικροοργανισμών. Οι 

δυο βασικές μέθοδοι παστερίωσης είναι η παστερίωση με την ασυνεχή μέθοδο 

και η παστερίωση με τη συνεχή μέθοδο. Στην πρώτη περίπτωση η απαιτούμενη 

θερμοκρασία κυμαίνεται από 61 -    C για μισό λεπτό, ενώ στη δεύτερη η 

θερμοκρασία αγγίζει τους    C για 25 δευτερόλεπτα. Φυσικά υπάρχουν και 

χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι παστερίωσης όπως η υπερπαστερίωση 

(UHT), όπου το μίγμα του παγωτού θερμαίνεται στους     C για ένα λεπτό. 

 

iii.  Ομογενοποίηση: Η ομογενοποίηση μπορεί να γίνει πριν ή μετά τη διαδικασία 

παστερίωσης του παγωτού. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να 

μπορέσει να διαμεριστεί το λίπος σε όλη τη μάζα του παγωτού, ενώ παράλληλα 

επιτυγχάνεται βελτίωση στον τρόπο μίξης των συστατικών. Επίσης ο χρόνος 

ωρίμανσης πέφτει σε χαμηλότερα επίπεδα και η υγρή μορφή του μίγματος του 

παγωτού συγκρατείται πιο σταθερά. 

 

iv. Ωρίμανση: Εφόσον πρώτα ψυχθεί το μίγμα, θα πρέπει να αφεθεί για 6 - 24 

ώρες σε θερμοκρασία κοντά στους   C για να αρχίσει η διαδικασία της 

ωρίμανσης. Εδώ κύριος στόχος είναι να αποκτήσει το παγωτό πιο λεία μορφή, 

εφόσον μέσα από την ενυδάτωση των πρωτεϊνών και τη διόγκωση των 

διαφόρων υδροκολλοειδών επιτυγχάνεται η αποκρυστάλλωση του λίπους. Σε 

αυτή τη φάση το παγωτό γίνεται πιο ανθεκτικό στο λιώσιμο, ενώ βελτιώνεται η 

ποιότητά του μέσα από την ικανότητα εναέρωσης. Μέσα από τη διαδικασία της 

εναέρωσης το παγωτό αποκτά την απαραίτητη υφή και δομή. 
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v. Προσθήκη γευστικών - αρωματικών ουσιών: Έπειτα από το στάδιο της 

ωρίμανσης προστίθενται οι ανάλογες χρωστικές και αρωματικές ουσίες (κακάο, 

βανίλια, ξηροί καρποί, καφές, φρούτα κ.α.). 

 

 

vi. Γέμιση-Μορφοποίηση: Στο συγκεκριμένο στάδιο και εφόσον το παγωτό 

γεμιστεί με τα ανάλογα συστατικά ανά περίπτωση, μορφοποιείται σε μορφές 

του τύπου: ξυλάκι, κύπελλο κ.λπ. 

 

vii. Κατάψυξη: Το παγωτό σε αυτή τη φάση μεταφέρεται σε ειδικούς καταψύκτες 

στους οποίους διεισδύει αέρας και εξέρχεται στους -   C. Αυτό έχεις ως 

αποτέλεσμα τη διόγκωση του μίγματος του παγωτού ακόμα και στο ποσοστό 

του 120% της προγενέστερης μορφής του. Τέλος επειδή ενδέχεται σε αυτό το 

στάδιο να συμβεί αερογενής μόλυνση του παγωτού θα πρέπει ο ειδικός  

καταψύκτης να διαθέτει σύστημα διηθήσεως του αέρα και απομάκρυνσης των 

παθογόνων μικροοργανισμών. 

 

 

viii. Συσκευασία: Σε αυτό το στάδιο το παγωτό τοποθετείται στην ανάλογη 

συσκευασία για την οποία προορίζεται. 

 

ix. Ταχεία κατάψυξη: Το συσκευασμένο παγωτό μεταφέρεται σε ψυγεία τα οποία 

έχουν θερμοκρασία που αγγίζει τους -    C. Η μεταφορά στους εν λόγω 

καταψύκτες πραγματοποιείται με σκοπό τη δημιουργία κρυστάλλων λακτόζης 

και παγοκρυστάλλων. 

 

 

x. Αποθήκευση: Στο τελικό στάδιο της αποθήκευσης το παγωτό θα πρέπει να 

διατηρηθεί σε θερμοκρασία  εύρους -    C έως -    C πριν προσφερθεί για 

τελική κατανάλωση.  
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Διάγραμμα 3.1 Διάγραμμα ροής παρασκευής παγωτού 
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3.1.2 Πελάτες 

 

Το μέγεθος της αγοράς του παγωτού είναι πάρα πολύ μεγάλο καθώς η βιομηχανία 

παραγωγής παγωτού απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό χωρίς να κάνει 

κάποιες ιδιαίτερες εξαιρέσεις. Επομένως σαν πελάτες της αγοράς παγωτού μπορούν 

να θεωρηθούν όλα τα άτομα ανεξαρτήτου φύλου, φυλής, ηλικίας, βιοτικού και 

μορφωτικού επιπέδου. Φυσικά κάποια τμήματα του πληθυσμού συγκεντρώνουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον κυρίως λόγω της σταθερής και διαχρονικής αυξημένης 

κατανάλωσης παγωτού. Αυτά τα τμήματα είναι τα εξής: 

 

 Παιδιά: Για τα παιδιά το παγωτό αποτελεί μια ευχάριστη, νόστιμη και άκρως 

δελεαστική επιλογή. Κατά κοινή ομολογία το παγωτό και η σοκολάτα αποτελούν 

για τα παιδιά τις δυο τροφές με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Επίσης το παγωτό 

περιέχει στην πλειονότητα των περιπτώσεων γάλα και με αυτό τον τρόπο 

συμβάλλει άμεσα στην παροχή ασβεστίου, το οποίο είναι απαραίτητο συστατικό 

για τη σωστή διατροφή και ανάπτυξη ενός παιδιού. Επιπρόσθετα εκτός του 

ασβεστίου το παγωτό παρέχει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, 

υδατάνθρακες και βιταμίνες, γεγονός το οποίο το καθιστούν μια από τις βασικές 

τροφές που επιλέγουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Εν κατακλείδι παρατηρείται 

πως πολλές εταιρίες παραγωγής παγωτού στρέφουν την προσοχή τους στην 

προσέλκυση ατόμων μικρής ηλικίας με διάφορους τρόπους όπως: με τις ειδικές 

συσκευασίες παγωτών για παιδιά, με τη διαφήμιση παγωτών μέσω 

αγαπημένων παιδικών ηρώων κ.α.      

 

 Οικογένειες: Οι οικογένειες επιλέγουν κυρίως να αγοράσουν παγωτό ώστε να 

το καταναλώσουν ως επιδόρπιο μετά τα γεύματα. Ένας από τους βασικότερους 

λόγους όμως αγοράς παγωτού είναι ότι αποτελεί ένα από τα πιο δελεαστικά 

γλυκίσματα για τα μικρότερα μέλη της οικογένειας. Τέλος δεν είναι τυχαίο πως η 

βιομηχανία παραγωγής παγωτού έχει στραφεί στην παραγωγή ειδικής 

συσκευασίας παγωτού για οικογένειες, το λεγόμενο οικογενειακό παγωτό.  

 

 

 Τουρίστες: Ο τουρισμός αποτελεί βασικό στυλοβάτη για την ελληνική οικονομία 

και ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια. Την τελευταία δεκαετία ο τουρισμός 

αυξάνεται συνεχώς, ενώ μέσα την επόμενη πενταετία αναμένεται να αγγίξει τα 
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20.000.000. Βασικό στοιχείο είναι πως ο μεγαλύτερος όγκος αφίξεων τουριστών 

γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, εποχή που το παγωτό παρουσιάζει πολύ 

αυξημένη ζήτηση. Ένα ακόμα στοιχείο που ενισχύει την αύξηση της ζήτησης 

του παγωτού από τους τουρίστες είναι πως τα παγωτά που παράγονται από 

ελληνικό φρέσκο γάλα θεωρούνται ιδιαίτερα γευστικά και αποτελούν μια από τις 

κύριες επιλογές των τουριστών. 

 

 Χώροι μαζικής εστίασης: Τα παγωτά προσφέρονται με μεγάλη ευκολία και σε 

χώρους μαζικής εστίασης. Χώροι όπως: ζαχαροπλαστεία, delicatessens, 

εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα πώλησης χύμα παγωτού κ.α. αποτελούν 

εστίες προσέλκυσης μεγάλου όγκου πελατών με σκοπό την κατανάλωση 

παγωτού. 

 

 

Μια ακόμα κατηγοριοποίηση που μπορεί να γίνει στους καταναλωτές παγωτού είναι 

σε τελικούς και ενδιάμεσους καταναλωτές. 

 

 Τελικοί καταναλωτές: Τελικοί καταναλωτές είναι όλοι οι άνθρωποι οι 

οποίοι καταναλώνουν παγωτό είτε για να καλύψουν τις διατροφικές τους 

ανάγκες είτε για λόγους απόλαυσης. 

 

 Ενδιάμεσοι καταναλωτές: Ενδιάμεσοι καταναλωτές είναι οι επιχειρήσεις 

που αγοράζουν βασικά ημικατεργασμένα ή τελικά συστατικά για την 

παραγωγή παγωτού με σκοπό την παραγωγή του παγωτού και τη 

διάθεσή του σε τελικούς χρήστες. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν: τα 

εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, τα σούπερ μάρκετ με την παραγωγή 

παγωτών ιδιωτικής ετικέτας κ.α. 

3.1.3 Προμηθευτές 

 

 

Στον κλάδο του παγωτού η βασική πρώτη ύλη στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

είναι το γάλα. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί πως υπάρχουν και άλλες πρώτες ύλες 

που χρησιμοποιούνται όπως ζάχαρη, αμυλοσιρόπι, αποξηραμένα φρούτα, χρωστικές 
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ουσίες, αβγά και προϊόντα αβγών (κυρίως σε μορφή σκόνης), κακάο κ.α. Για όλα τα 

παραπάνω υπάρχουν προμηθευτές που έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύουν τις 

επιχειρήσεις παγωτού ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το πιο συνηθισμένο φαινόμενο 

είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά του παγωτού να κλείνουν 

ετήσιες συμφωνίες με τους προμηθευτές τους ως προς τις απαιτήσεις τους στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών και ως προς την τιμή. Η επιλογή του 

προμηθευτή από την πλευρά της επιχείρησης θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη 

προσοχή καθώς τα υλικά και τα συστατικά που θα προμηθευτούν θα επηρεάσουν σε 

μεγάλη κλίμακα την ποιότητα του προϊόντος που θα διατεθεί για τελική χρήση. Τέλος 

θα πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες 

χρησιμοποιούν πρώτες ύλες για την παραγωγή παγωτού τις οποίες παράγουν οι ίδιες 

και με αυτό τον τρόπο δημιουργούν ένα πλεονέκτημα ισχύος σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τους που τις προμηθεύονται. 

3.1.4  Κανάλια διανομής   

 

 

Το μέγεθος και η οικονομική ισχύς που έχει μια επιχείρηση του κλάδου (παραγωγική ή 

εισαγωγική), επηρεάζει κατά ένα μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να 

διανείμει τα προϊόντα της. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν δικό τους 

δίκτυο διανομής με το οποίο εξυπηρετούν τους πελάτες τους, ενώ για τις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές χρησιμοποιούν αντιπροσώπους. Οι πιο μικρές σε μέγεθος 

επιχειρήσεις συνεργάζονται με αντιπροσώπους, χονδρέμπορους και με διάφορους 

άλλους τύπους μεσαζόντων.  

 

Η διανομή μεταξύ τυποποιημένου και μη τυποποιημένου παγωτού διαφέρει. Το 

τυποποιημένο παγωτό διατίθεται συνήθως μέσα από το κανάλι CTN (περίπτερα, 

φούρνοι, ψιλικατζίδικα, βενζινάδικα, γαλακτοπωλεία,κ.α.) και το κανάλι FOOD 

(supermarkets, minimarkets κ.α.). Το μη τυποποιημένο παγωτό διατίθεται μέσα από 

καταστήματα λιανικής πώλησης παγωτού, χώρους μαζικής εστίασης, εταιρείες 

catering, εστιατόρια, καφετέριες κ.α. Επομένως οι βασικότεροι δίαυλοι διανομής 

παγωτού είναι οι εξής: 
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 Κανάλι CTN: Το κανάλι CTN αποτελεί το βασικότερο κανάλι διανομής παγωτού 

καθώς είναι υπεύθυνο για τη μισή περίπου εγχώρια πώληση παγωτού στην 

Ελλάδα. Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός για το συγκεκριμένο δίκτυο διανομής 

είναι ότι αποτελεί τον κυριότερο δίαυλο πώλησης των ατομικών παγωτών, τα 

οποία αγοράζονται κυρίως λόγω του αυθορμητισμού των καταναλωτών. 

 

 Κανάλι FOOD: Το συγκεκριμένο κανάλι διανομής περιλαμβάνει τα σούπερ 

μάρκετ τα οποία σύμφωνα με έρευνα είναι υπεύθυνα για το 35% των 

πωλήσεων παγωτού. Τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει τελευταία τις πωλήσεις 

παγωτού κυρίως λόγω της ανάπτυξης των προϊόντων ιδιωτικής επωνυμίας. 

Τέλος το κανάλι FOOD αποτελεί το υπ’αριθμόν ένα κανάλι πώλησης 

οικογενειακού παγωτού. 

 

 Gelateria – Cafe: Το μερίδιο συμμετοχής του συγκεκριμένου καναλιού 

διανομής στην συνολική πώληση παγωτού ανέρχεται στο 13% - 15%. Τα 

περισσότερα καταστήματα του τύπου gelateria – cafe πωλούν επώνυμες 

μάρκες παγωτού, ενώ έχουν δεχθεί μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια λόγω 

κυρίως της ανάπτυξης του θεσμού του franchising.  

 

 Επαγγελματικό: Το συγκεκριμένο κανάλι διανομής περιλαμβάνει τη διανομή 

παγωτού μέσω χώρων μαζικής εστίασης (π.χ. εστιατόρια) και μονάδων 

catering. Στο επαγγελματικό κανάλι διανομής, το παγωτό το οποίο πωλείται 

στους τελικούς χρήστες μπορεί να είναι χύμα, βιοτεχνικής προέλευσης ή ακόμα 

να προέρχεται από γνωστές βιομηχανίες του κλάδου. Εν κατακλείδι είναι 

δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι πωλήσεις από το συγκεκριμένο 

δίαυλο διανομής. 

3.2 Ανάλυση εγχώριας αγοράς 

 

3.2.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς παγωτών 

 

 

Στον πίνακα 3.1 παρατίθεται η εκτιμώμενη εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής 

κατανάλωσης παγωτού για το χρονικό διάστημα 1994-2012. Τα συγκεκριμένα 
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δεδομένα του πίνακα προήλθαν μέσα από επεξεργασία στοιχείων πρωτογενούς 

έρευνας σε επιχειρήσεις του κλάδου σε συνδυασμό με εκτιμήσεις που αφορούν την 

αγορά παγωτού. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 3.1, η εγχώρια 

φαινομενική κατανάλωση κατά την πάροδο των χρόνων παρουσίασε αυξομειώσεις. Το 

ανώτερο σημείο της φαινομενικής κατανάλωσης παρατηρείται το 2007, ενώ το 

χαμηλότερο σημείο της το έτος 1997. Όσον αφορά την τελευταία τριετία φαίνεται να 

εμφανίζει μια φθίνουσα τάση, με συνέπεια το 2012 να διαμορφωθεί σε 39 χιλ. τόνους. 

Εστιάζοντας στα έτη 2010-2012 παρατηρείται ότι η κατανάλωση παγωτού παρουσίασε 

μια απότομη μείωση το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος η οποία άγγιξε το -

8,6%, ενώ το 2012 αυξήθηκε σε σχέση με το 2011 κατά 4,6%. Τέλος στο διάγραμμα 

3.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης για το χρονικό 

διάστημα 1994 – 2012. 

Πίνακας 3.1 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης παγωτού (1994-2012) 

Έτος Παραγωγή 

(τόνοι) 

Εισαγωγές 

(τόνοι) 

Εξαγωγές 

(τόνοι) 

Φαινομενική 

κατανάλωση (τόνοι) 

1994 39.900 3.200 6.050 37.050 

1995 39.300 4.250 6.650 36.900 

1996 36.900 4.400 3.150 38.150 

1997 34.100 4.900 2.500 36.500 

1998 36.300 5.650 4.150 37.800 

1999 38.400 3.950 3.500 38.850 

2000 33.000 9.500 3.000 39.500 

2001 32.600 10.300 3.000 39.900 

2002 32.500 10.500 3.300 39.700 

2003 34.000 11.000 3.400 41.600 

2004 33.700 11.000 3.500 41.200 

2005 34.500 9.200 3.300 40.400 

2006 35.200 9.400 3.300 41.300 

2007 36.600 10.700 4.600 42.700 

2008 37.100 11.600 6.800 41.900 

2009 33.000 13.500 7.000 39.500 

2010 32.800 14.000 6.000 40.800 

2011 30.000 12.000 4.700 37.300 

2012 31.600 12.500 5.100 39.000 

Πηγή: ICAP Group Α.Ε. – Εκτιμήσεις αγοράς 
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Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης (1994 – 2012) 

 

Στον πίνακα 3.2 παρουσιάζεται η εκτιμώμενη εξέλιξη της αξίας της ελληνικής αγοράς 

παγωτού σε τιμές χονδρικής για την χρονική περίοδο 1997-2012. Κατά το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρατηρούνται αρκετές αυξομειώσεις στο μέγεθος της 

αγοράς, ενώ το έτος 2012 το μέγεθος της αγοράς διαμορφώθηκε μεταξύ €225-230 εκ.  

Πίνακας 3.2 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς παγωτού (1997-2012) 

Έτος Μέγεθος αγοράς (€) 

1997 167-173 

1998 185-193 

1999 205-214 

2000 219-224 

2001 225-228 

2002 227-230 

2003 245-250 

2004 247-250 

2005 228-230 

2006 240-245 

2007 275-280 

2008 235-240 

2009 225-230 

2010 235-240 

2011 216-219 

2012 225-230 

Πηγή: ICAP Group Α.Ε. – Εκτιμήσεις αγοράς 
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3.2.2 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς ανά κύρια κατηγορία προϊόντων 

(2012) 

 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των παγωτών κατευθύνεται για κατανάλωση από τα νοικοκυριά 

μέσω των λιανικών καταστημάτων, και κατά δεύτερο λόγο διατίθεται για επαγγελματική 

χρήση σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) και σε χώρους μαζικής εστίασης. Όσον 

αφορά την εγχώρια αγορά παγωτού σημειώνεται πως ο τύπος των οικογενειακών 

παγωτών κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της συνολικής κατανάλωσης του 

2012 με ποσοστό της τάξης του 50% (19.500 τόνοι). Περαιτέρω, τα ατομικά παγωτά 

κάλυψαν το 42% (16380 τόνοι) της συνολικής κατανάλωσης του 2012, ενώ οι 

πολυσυσκευασίες απέσπασαν μερίδιο της τάξης του 8% (3.120 τόνοι). Στο διάγραμμα 

3.3 διακρίνεται η διάρθρωση της εγχώριας αγοράς του παγωτού με βάση τον όγκο για 

το έτος 2012.  

 

Διάγραμμα 3.3 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς παγωτού με βάση τον όγκο (2012) 

                                       Πηγή: ICAP Group Α.Ε. – Εκτιμήσεις αγοράς 

 

Όσον αφορά τη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς παγωτού με βάση την αξία, τα 

οικογενειακά παγωτά κατέχουν την πρώτη θέση με ένα ποσοστό της τάξης του 64%, 

ενώ ακολουθούν τα ατομικά παγωτά κατέχοντας το 28% της αγοράς  και οι 

πολυσυσκευασίες με 8%. Τα παραπάνω συνοψίζονται στο διάγραμμα 3.4. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να αναφερθεί αφενός η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για οικογενειακά 
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8% 
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παγωτά το 2012 και αφετέρου το γεγονός πως διάφοροι παράγοντες του κλάδου 

(χαμηλές τιμές, υψηλή προώθηση κ.α.) οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της 

κατανάλωσης παγωτών ιδιωτικής ετικέτας (αύξηση της τάξης του 20% - 25%). 

 

Διάγραμμα 3.4 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς παγωτού με βάση την αξία (2012) 

                                              Πηγή: ICAP Group Α.Ε. – Εκτιμήσεις αγοράς 

 

Αναφορικά με τη διάρθρωση του ατομικού παγωτού ανά κατηγορία, σύμφωνα με 

στοιχεία που αντλήθηκαν από τις μεγαλύτερες εταιρείες που εκτελούν δραστηριότητα 

στον κλάδο, διαφαίνεται ότι το ξυλάκι κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο επί των συνολικών 

πωλήσεων ατομικών παγωτών το 2012, με ένα ποσοστό της τάξης του  35%. Οι 

κατηγορίες ατομικού παγωτού που ακολουθούν σύμφωνα με το μερίδιο που αποσπούν 

από την εγχώρια αγορά είναι οι εξής: πύραυλος (33%), κύπελλο (25%) και ειδικού 

τύπου (7%). Συνοπτικά η διάρθρωση του ατομικού παγωτού ανά κατηγορία για το 

2012 διαφαίνεται στο διάγραμμα 3.5. 
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Διάγραμμα 3.5 Διάρθρωση ατομικού παγωτού ανά κατηγορία (2012) 

         Πηγή: ICAP Group Α.Ε. – Εκτιμήσεις αγοράς 

3.2.3 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής παγωτών 

 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής 

παγωτού. Τα στοιχεία αποτελούν εκτιμήσεις για το παγωτό το οποίο διατίθεται τόσο σε 

τυποποιημένη όσο και σε μη τυποποιημένη μορφή από βιομηχανίες και βιοτεχνίες για 

19 συναπτά έτη (1994 – 2012). Δυστυχώς είναι αδύνατο να υπολογιστεί ή να 

προσδιοριστεί η παραγωγή παγωτού από μεμονωμένα ζαχαροπλαστεία, η οποία 

πραγματοποιείται κατά μη τακτά χρονικά διαστήματα και διατίθεται μέσω των 

καταστημάτων τους λόγω έλλειψης στοιχείων.  

Παρατηρώντας τον πίνακα 3.3 και το διάγραμμα 3.6 συμπεραίνεται ότι η εγχώρια 

βιομηχανική παραγωγή παγωτού δεν ήταν σταθερή και παρουσίασε αρκετές 

διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια. Από το 1994 έως το 2002 παρουσιάστηκαν αρκετές 

αυξομειώσεις, ενώ από το 2003 μέχρι και το 2008 σημειώθηκε ανάκαμψη της εγχώριας 

παραγωγής παγωτού. Την τελευταία τετραετία παρατηρήθηκε μείωση με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 1,5% περίπου. Εν τέλει το 2012 η παραγωγή παγωτού στην Ελλάδα 

διαμορφώθηκε σε 31.600 τόνους. 
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Πίνακας 3.3 Εγχώρια παραγωγή παγωτού (1994 – 2012) 

Έτος Παραγωγή (τόνοι) Ρυθμός μεταβολής (%) 

1994 39.900 - 

1995 39.300 -1,5 

1996 36.900 -6,1 

1997 34.100 -7,6 

1998 36.300 6,5 

1999 38.400 5,8 

2000 33.000 -14,1 

2001 32.600 -1,2 

2002 32.500 -0,3 

2003 34.000 4,6 

2004 33.700 -0,9 

2005 34.500 2,4 

2006 35.200 2% 

2007 36.600 4% 

2008 37.100 1,4 

2009 33.000 -11,1 

2010 32.800 -0,6 

2011 30.000 -8,5 

2012 31.600 5,3 

Πηγή: ICAP Group Α.Ε. – Εκτιμήσεις αγοράς 

 

Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής παγωτού (1994 – 2012) 

                                                    Πηγή: ICAP Group Α.Ε. – Εκτιμήσεις αγοράς 
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Παρά το γεγονός πως αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ασχολείται με την 

παραγωγή παγωτού, το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής συγκεντρώνεται 

στις εταιρείες  Nestlé  Ελλάς Α.Ε. και Ελαΐς – Unilever Hellas Α.Ε. ( η οποία πρόσφατα 

πήρε στην κατοχή της τα brand παγωτού και το δίκτυο διανομής της ΕΒΓΑ Α.Ε.). Οι 

δυο προαναφερόμενες εταιρείες κατέχουν από κοινού ποσοστό της τάξης του 60% επί 

της εγχώριας παραγωγής παγωτού, ενώ η εταιρία Κρι – Κρι Βιομηχανία Γάλακτος 

Α.Β.Ε.Ε. κατέλαβε μερίδιο της τάξης του 17,5% . 

3.3 Εξωτερικό εμπόριο παγωτού  

 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύεται το εξωτερικό εμπόριο παγωτού και γίνεται 

παρουσίαση των κυριότερων χωρών προέλευσης και προορισμού παγωτού για την 

χρονική περίοδο 2007 – 2011. Οι εισαγωγές παρουσιάζονται τόσο κατά κατηγορία 

προϊόντος (δηλαδή ανάλογα με την περιεκτικότητα λιπαρών ουσιών στο γάλα που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή των παγωτών), όσο και κατά χώρα.  

3.3.1 Εξέλιξη των εισαγωγών παγωτού – Κυριότερες χώρες προέλευσης 

 

 

Στον διάγραμμα 3.7 παρουσιάζεται η εξέλιξη ποσότητας εισαγωγών παγωτού για την 

χρονική περίοδο 2007 – 2011. Από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι η ποσότητα των 

εισαγωγών από το 2007 έως το 2010 είναι ανοδική αγγίζοντας τους 19.000 τόνους, 

ενώ το 2011 η ποσότητα των εισαγωγών μειώνεται στους 17.800 τόνους ( μια πτώση 

περίπου της τάξης του 6,4%).  
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Διάγραμμα 3.7 Εξέλιξη της ποσότητας εισαγωγών παγωτού (2007 – 2011) 

                                                                                                         Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Στο διάγραμμα 3.8 εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών του 

παγωτού για την πενταετία 2007 – 2011. Μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

παρουσιάζονται συνεχείς αυξομειώσεις, καταλήγοντας στο έτος 2011 όπου η συνολική 

αξία των εισαγωγών ανήλθε σε € 35,2 εκ. Συνολικά το χρονικό διάστημα 2007 – 2011 ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εισαγωγών ήταν 10,1% σε όρους ποσότητας και 

1% σε όρους αξίας. 

 

 

Διάγραμμα 3.8 Εξέλιξη της αξίας εισαγωγών παγωτού (2007 – 2011) 

                                                                                                            Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
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Στο παρελθόν η πλειοψηφία της ποσότητας των εισαγωγών καλυπτόταν από παγωτά 

με περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 7% σε λιπαρές ουσίες μέχρι και το 2008. Ωστόσο, 

από το 2009 ξεκινά να εμφανίζεται ραγδαία αύξηση των εισαγόμενων παγωτών με 

περιεκτικότητα λιπαρών ουσιών κάτω του 3%, καλύπτοντας κοντά το 79,3% του 

συνόλου των εισαγομένων ποσοτήτων. Όσον αφορά τις κυριότερες χώρες προέλευσης 

των παγωτών για τα έτη 2007 – 2011, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Γερμανία με 

ποσοστό της τάξης του 36,8%, ακολουθεί το Βέλγιο με 18,6% και η Ιταλία με 17%. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο των εισαγωγών παγωτού (σε όρους 

ποσότητας) προέρχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.3.2 Εξέλιξη των εξαγωγών παγωτού – Κυριότερες χώρες προορισμού 

 

 

Στο διάγραμμα 3.9 παρουσιάζεται η εξέλιξη της ποσότητας των εξαγωγών του 

παγωτού για την πενταετία 2007 – 2011. Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία, οι 

εξαγωγές παγωτού ήταν γενικά ανοδικές μέχρι το 2010, όμως το 2011 μειώθηκαν κατά 

11% και διαμορφώθηκαν σε 4,3 χιλ. τόνους. 

 

 

Διάγραμμα 3.9 Εξέλιξη της ποσότητας εξαγωγών παγωτού (2007 – 2011) 

                                                                                                                 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
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 Στο διάγραμμα 3.10 παρουσιάζεται η εξέλιξη της αξίας των εξαγωγών του παγωτού 

για τα έτη 2007 – 2011. Μέσα από το συγκεκριμένο διάγραμμα  παρατηρείται πως σε 

αξία πωλήσεων οι εξαγωγές παγωτού την χρονική περίοδο 2007 - 2010 σημείωσαν 

ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,4%, αλλά εμφάνισαν πτώση της 

τάξης του 19,5% το 2011. 

 

 

Διάγραμμα 3.10 Εξέλιξη της αξίας εξαγωγών παγωτού (2007 – 2011) 

                                                                                          Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Το έτος 2011 ο κύριος όγκος των εξαγωγών αφορά παγωτά με περιεκτικότητα λίπους 

μικρότερη του 3% κατ’όγκο. Η συγκεκριμένη κατηγορία παγωτών αποτέλεσε το 60% 

περίπου του συνόλου των εξαγωγών, ενώ η κατηγορία παγωτών με περιεκτικότητα 

λίπους μεγαλύτερη από 7% κατέλαβαν μερίδιο της τάξης του 27,6% επί της συνολικής 

εξαγόμενης ποσότητας. Όσον αφορά τις κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών, 

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατείχαν καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

πενταετίας ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 81%. Πιο συγκεκριμένα η βασικότερη 

χώρα – προορισμός των εξαγωγών ήταν η Κύπρος, η οποία απορρόφησε το 32% των 

συνολικών εξαγωγών το 2011. Περαιτέρω, η Γερμανία ακολούθησε την Κύπρο με 

ποσοστό 18% και τρίτη σε διαδοχική σειρά χώρα ήρθε η Ρουμανία με ποσοστό της 

τάξης του 13%. 
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Η μεγάλη διαφορά των εισαγόμενων ποσοτήτων σε σχέση με των εξαγόμενων 

αποτυπώνεται για την πενταετία 2007-2011 με μεγαλύτερη σαφήνεια από το 

διάγραμμα 3.11. 

 

 

Διάγραμμα 3.11 Επίπεδα εισαγωγών – εξαγωγών παγωτού (2007 – 2011) 

 

3.3.3 Δείκτης ανταγωνιστικότητας παγωτού – Εμπορικό ισοζύγιο 

 

 

Για να εξεταστεί το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας του παγωτού υπολογίζεται ο 

δείκτης Balassa, ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση: [(Χ-Μ)] / (Χ+Μ)], όπου Χ = 

Εξαγωγές και Μ = Εισαγωγές. Με λίγα λόγια ο συγκεκριμένος δείκτης ονομάζεται και 

δείκτης συγκριτικού πλεονεκτήματος και χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το σχετικό 

πλεονέκτημα ή μειονέκτημα μιας χώρας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων ή 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εμπορικές ροές. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 3.12 ο 

δείκτης Balassa για τα έτη 2007 – 2011 διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα, γεγονός 

το οποίο υποδεικνύει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας (μεγαλύτερος αριθμός εισαγωγών 

σε σχέση με τον αντίστοιχο των εξαγωγών). 
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Διάγραμμα 3.12 Δείκτης ανταγωνιστικότητας (Balassa) παγωτών (2007 – 2011) 

                                                                                                                  Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό καθ’όλη τη διάρκεια της πενταετίας 2007 

– 2011, διαμορφούμενο το 2011 σε – 21,7 εκ. € (πίνακας 3.4). 

Πίνακας 3.4 Εμπορικό ισοζύγιο παγωτών (2007 - 2011) 

Έτος Εξαγωγές (€) Εισαγωγές (€) Εμπορικό ισοζύγιο (€) 

2007 11.800.000 33.800.000 -   22.000.000 

2008 13.500.000 28.200.000 -   14.700.000 

2009 14.500.000 36.500.000 -    22.000.000 

2010 16.700.000 33.000.000 -    16.300.000 

2011 13.500.000 35.200.000 -    21.700.000 

Πηγή: ICAP Group Α.Ε. – Εκτιμήσεις αγοράς 
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του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα 

αναλυθεί το ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από ένα 

σύνολο παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων.  

3.4.1 Γενικές πληροφορίες για τους κύριους ανταγωνιστές 

 

 

Στο συγκεκριμένο σημείο κρίνεται απαραίτητη η παράθεση κάποιων βασικών 

πληροφοριών για τους κύριους ανταγωνιστές στον κλάδο του παγωτού. Ως 

ανταγωνιστές της υπό εξέταση παραγωγικής μονάδας μπορούν να θεωρηθούν τόσο 

παραγωγικές επιχειρήσεις, όσο και επιχειρήσεις που εισάγουν παγωτό. Πολλές από τις 

παρουσιαζόμενες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ασχολούνται εκτός από την παραγωγή 

παγωτού και με την παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής στα οποία 

χρησιμοποιείται ως βασικό προϊόν το παγωτό. 

 

Οι βασικότερες παραγωγικές επιχειρήσεις παγωτού είναι οι εξής: 

 

 NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. : Από το 1899 η εταιρία εισάγει τα προϊόντα της στην 

Ελλάδα από την Ελβετία, ενώ το 1914 εγκαθίσταται επισήμως στην Ελλάδα. 

Στην οργανωτική δομή της NESTLE στην Ελλάδα ανήκουν οι εξής 

εταιρείες:  Nestlé Ελλάς Α.Ε., Όμιλος Δημητριακών Ελλάδος Α.Ε., Nestlé 

Waters Direct Hellas Ύδατα Α.Ε. και Nespresso Ελλάς. Τα βασικά προϊόντα 

της εταιρίας στην ελληνική αγορά είναι: προϊόντα  βρεφικής διατροφής, καφέ, 

σοκολάτες, προϊόντα μαγειρικής, δημητριακά πρωινού, φυσικό μεταλλικό 

νερό, παγωτά, στιγμιαία σοκολατούχα ροφήματα, προϊόντα για επαγγελματική 

χρήση και προϊόντα διατροφής κατοικίδιων ζώων. Σημείο αναφοράς αποτελεί 

το έτος 2006 όπου η εταιρία εξαγόρασε τη ΔΕΛΤΑ. Τέλος ο όμιλος διαθέτει 

δέκα σημεία δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί πάνω από 

1000 άτομα ως μόνιμο προσωπικό. 

 

 HELLENIC CATERING Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1890, έχει ως έδρα τη 

Θεσσαλονίκη και δημιουργήθηκε ύστερα από μετατροπή της ομόρρυθμης 

εταιρίας Μαργαρίτης Ε.- Α. Φώλιας & Σία Ο.Ε. Φυσικά η παραγωγή και η 



Κεφάλαιο 3 
 

 
43 

πώληση παγωτού αποτελεί ένα μικρό μερίδιο των συνολικών πωλήσεων της 

εταιρίας. 

 

 ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.: Η συγκεκριμένη εταιρία ιδρύθηκε το 

2000 και ασχολούταν με  την παραγωγή  γαλακτοκομικών  και  τυροκομικών 

προϊόντων, παγωτού, χυμών φρούτων καθώς και με την εμφιάλωση φυσικού 

επιτραπέζιου νερού σε εγκαταστάσεις τρίτων. Σημείο αναφοράς αποτελεί το 

έτος 2013 όπου η εταιρία σταμάτησε τη δραστηριότητα του παγωτού. 

 

 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1994 

και προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας ΚΡΙ- ΚΡΙ Σπυρίδων 

Τσινάβος& Σία Ο.Ε. Η παραγωγή και πώληση παγωτού αποτελεί για την 

εταιρία βασική δραστηριότητα, καθώς αποτελεί το 55% περίπου του 

συνολικού κύκλου εργασιών της. Τέλος απασχολεί περίπου 250 άτομα, ενώ 

τη σεζόν 2007 – 2008 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €3 εκ., οι οποίες 

στόχευαν στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και στη 

βελτίωση του δικτύου διανομής. 

 

 TORRE Η.ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1990 και 

προήλθε από μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας Γκλατζούνης Ηλίας& Σία 

Ε.Ε. Το εργατικό της δυναμικό αποτελείται από 35 εργαζομένους, ενώ οι 

συνολικές πωλήσεις παγωτού αποσπούν το 30% του συνολικού της τζίρου. 

 

 

 ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Γ .Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το1981 και προήλθε από 

μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρίας Σαβοϊδάκης Γεώργιος Ν. & Σία 

Ο.Ε. Η επιχείρηση απασχολεί 350 άτομα ενώ η δραστηριότητα της 

παραγωγής και πώλησης παγωτού συνέβαλλε με ποσοστό της τάξης του 15% 

στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου εργασιών της. 

 

 ΔΩΔΩΝΗ ΠΑΓΩΤΑ Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε  το 1990 και  προήλθε  από 

μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας Βιοτεχνία Παγωτού Β. Μπλέτσος – Σ. 

Ξήτα – Κ. Μπέλλος Ο.Ε. Η συγκεκριμένη επιχείρηση ασχολείται με την 

παραγωγή, εμπορία και διάθεση παγωτού, ειδών ζαχαροπλαστικής και 

επιδορπίου, ειδών αναψυκτηρίου καθώς και παρεμφερών και βοηθητικών 

ειδών. Επίσης απασχολεί πάνω από 100 άτομα, ενώ οι συνολικές πωλήσεις 

παγωτού αποσπούν το 85% περίπου του συνολικών της πωλήσεων. Τέλος το 
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2008 και το 2013 πραγματοποίησε επενδύσεις που αθροιστικά ξεπέρασαν τα 

€4 εκ. 

 

 ΕΣΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.: Το 1961 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η αρτοποιία ΕΣΤΙΑ. Η 

συγκεκριμένη εταιρία αναπτυσσόταν διαρκώς ώσπου το 2005 μετατράπηκε σε 

ΕΣΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρία θα πρέπει να αναφερθεί ότι δραστηριοποιείται στους 

τομείς της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής, του παγωτού με το διακριτικό 

τίτλο gelo celo και του καφέ.  

 

 ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το1997 και προήλθε από μετατροπή 

της εταιρίας Ντάσιος Παν. & Σία Ο.Ε., η οποία είχε συσταθεί το 1982. Επίσης 

ασχολείται με την παραγωγή και το εμπόριο παγωτών, προϊόντων 

ζαχαροπλαστικής και σοκολάτας. Η εν λόγω επιχείρηση απασχολεί περίπου 

50 άτομα, ενώ η δραστηριότητα της παραγωγής και πώλησης παγωτού 

συνέβαλλε περίπου στο 20% του κύκλου εργασιών της. 

 

 

 ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003 και προήλθε 

ύστερα από μετατροπή της εταιρίας Αφοί Μιχαλόπουλοι. Η συγκεκριμένη 

επιχείρηση αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες βιομηχανίες στον χώρο 

παρασκευής παγωτού και γλυκού στην Πάτρα, ενώ η πώληση παγωτού 

ξεπερνάει το 50% του συνόλου των πωλήσεών της. 

 

 ΜΠΟΝΙΤΟ Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1976 με τη μορφή ομόρρυθμης 

εταιρίας (Αφοί Δρουγγάνη Ο.Ε.), ενώ μέσα από μια διαδικασία συνεχούς 

ανάπτυξης μετατράπηκε το 1993 σε ανώνυμη εταιρία (ΜΠΟΝΙΤΟ Α.Β.Ε.Ε.). 

Το 2004 πραγματοποίησε υψηλές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και 

ανθρώπινο δυναμικό, ενώ σήμερα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην 

αγορά «Παγωτίνια». 

 

 DS MILKA Α.Β.Ε.Ε.: Η εν λόγω επιχείρηση ιδρύθηκε  το 1992 και ασχολείται  

με  την  παραγωγή  ατομικών (κυπελλάκι,  χωνάκι,  ξυλάκι),  οικογενειακών  

και  χύμα  παγωτών. Επίσης το εργατικό της δυναμικό ξεπερνάει τα 50 άτομα. 
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 KAYAK Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 ύστερα από μετατροπή της 

νομικής μορφής της εταιρίας Κayak Ε.Π.Ε., η οποία είχε συσταθεί το 2000. Η 

Κayak Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται με την παραγωγή παγωτού και προϊόντων 

ζαχαροπλαστικής. Σημείο αναφοράς αποτελεί η παραγωγή και διάθεση 

βιολογικού παγωτού από το 2009. 

 

 ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε  το 2005 και προήλθε από  

μετατροπή της εταιρίας Στέλιος Δ.Πεπονόπουλος και Σία Ο.Ε. στο Πήλιο. 

Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί πως η εταιρία απασχολείται αποκλειστικά 

με την παραγωγή παγωτού, ενώ το 2008 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 

€1,2 εκ. για την επέκταση των αποθηκευτικών θαλάμων  κατάψυξης. 

 

 

 ΑΤΕΝ ΠΑΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1999 και προήλθε από 

μετατροπή της εταιρίας Αten Παπανάρετου Ο.Ε. Η παρούσα επιχείρηση 

ασχολείται με την παραγωγή παγωτών και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, ενώ 

η δραστηριοποίησή της με την παραγωγή παγωτού συμβάλλει στο 80% 

περίπου των συνολικών της εσόδων. Τέλος το διάστημα 2007-2008 

πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €600.000 για αγορά μηχανολογικού  

εξοπλισμού και ανακαίνιση εγκαταστάσεων. 

 

 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 και προήλθε από 

μετατροπή της Καλαμπόκης Φ. & Σία Ο.Ε., ιδρυθείσα το 1987. Η 

συγκεκριμένη επιχείρηση ασχολείται με την παραγωγή παγωτού,  

παραδοσιακών γλυκών Κρήτης και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. 

 

 ΑΛΦΑ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε.: Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1992  προερχόμενη από  

μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Αρχιτεκτονίδη Μιχαήλ, η οποία  

προϋπήρχε από το 1956 και αποτελούσε τη δεύτερη ιστορικά 

παγωτοβιομηχανία στην Ελλάδα. Άξιο αναφοράς είναι ότι ασχολείται 

αποκλειστικά με την παραγωγή και την πώληση παγωτού. 

 

 GABLER Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται με την 

παραγωγή και το εμπόριο παγωτού και γλυκού. Η παραγωγή παγωτού 

αποτελεί τη βασική της δραστηριότητα, ενώ το προσωπικό της αποτελείται 

από 5 άτομα. 
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 ΕΣΚΙΜΩ Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2007 ύστερα από μετατροπή της 

νομικής μορφής της επιχείρησης Χαράλαμπος Δοξάκης & Υιοί Ο.Ε., η οποία 

ιδρύθηκε το 2004 αναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

Δοξάκης Χαράλαμπος. Η δραστηριότητα της παραγωγής και πώλησης 

παγωτού καταλαμβάνει ποσοστό περίπου 70% επί του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της. 

 

 ΕΣΠΕΡΙΑ  Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το1997 και προήλθε από μετατροπή της 

εταιρίας Παγάνης Κ. & Σία Ο.Ε. Η παρούσα επιχείρηση ασχολείται με την 

παραγωγή παγωτού, προϊόντων ζαχαροπλαστικής και σοκολάτας, καθώς και 

με το εμπόριο ποτών. Αξίζει να αναφερθεί πως το μισό των συνολικών της 

πωλήσεων προέρχεται από την ενασχόλησή της με την παραγωγή και το 

εμπόριο παγωτού.   

 

 

 ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003 κατόπιν εισφοράς του κλάδου  

παραγωγής και εμπορίας παγωτών, χυμών, ζύμης και προϊόντων 

ζαχαροπλαστικής της εταιρίας ΕΒΓΑ Συμμετοχών  Α.Ε. Το 2011 μεταβίβασε 

το κομμάτι της εμπορίας, διανομής και προώθησης παγωτού στην εταιρία 

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER A.E. Η ΕΒΓΑ σήμερα  διατηρεί την παραγωγή παγωτού και 

παράγει προϊόντα παγωτού για την ΕΛΑΙΣ-UNILEVER A.E και για άλλες 

εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1982 σαν Α.Ε. με την 

επωνυμία Κυλινδρόμυλοι Παπαφίλη Α.Ε. Το 2002 η εταιρία άλλαξε την 

επωνυμία της σε Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού Α.Ε., ενώ το 2006 η επωνυμία 

της εταιρίας άλλαξε από Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού στη σημερινή, κατόπιν 

εξαγοράς της από τον όμιλο Nestlé. Εν τέλει, το 2011 η επιχείρηση 

απορροφήθηκε από τη Nestle Ελλάς Α.Ε. 

 

Στο παρόν σημείο κρίνεται χρήσιμη η αναφορά των βασικότερων εισαγωγικών 

επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

 ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2007 με την 

επωνυμία LIPOMA PROMOTIONS Α.Ε. Το 2009 η επωνυμία της άλλαξε σε 
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ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε. και παράλληλα απορρόφησε κλάδο της 

εταιρίας ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε., η οποία προϋπήρχε από το 

1960. Η εν λόγω εταιρία όσον αφορά τον τομέα του παγωτού εισάγει παγωτά 

από παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη (Γερμανία, Ιταλία και Ουγγαρία), ενώ 

εξάγει παγωτά στην Κύπρο. Το 2011 η εταιρία απέκτησε τα εμπορικά σήματα 

και το δίκτυο διανομής της ΕΒΓΑ. Τέλος δραστηριοποιείται σε διάφορους 

κλάδους παράγοντας απορρυπαντικά, είδη διατροφής κ.α., ενώ έχει ως μόνιμο 

προσωπικό 678 εργαζόμενους.  

 

 ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1960 με  έδρα 

την Αθήνα και την επωνυμία “ΕΒΑ” Ελληνική Βιομηχανία Απορρυπαντικών Α.Ε. 

Το 1971 απορρόφησε την εταιρία Βιοχημική Α.Ε. και  το 1975 τη Lever Hellas 

A.E. Το 1985 η επωνυμία της άλλαξε σε Lever Hellas A.E.Β.Ε. και το 1998 σε 

UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Από το 2008 σταμάτησε την εμπορία παγωτού, 

αφού η σχετική δραστηριότητα απορροφήθηκε από την εταιρία ΕΛΑΪΣ – 

UNILEVER HELLAS Α.Ε. 

 

 

 MARS HELLAS Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1983 με την επωνυμία Τροφεκλέκτ 

Α.Ε. Το 2002 άλλαξε την επωνυμία της σε Τροφεκλέκτ Masterfoods A.E., ενώ 

το 2007 άλλαξε η επωνυμία της στη σημερινή. Η εν λόγω εταιρία αποτελεί 

μέλος του ομίλου Mars Incorporation και δραστηριοποιείται με την εισαγωγή και 

εμπορία ζαχαρωδών προϊόντων, ειδών διατροφής και τροφών κατοικίδιων 

ζώων. 

 

 GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997 με την επωνυμία 

Pillsbury Ελλάς Α.Ε. και το 2002 την άλλαξε στη σημερινή. Η συγκεκριμένη 

επιχείρηση ασχολείται με την παραγωγή, την εισαγωγή και το εμπόριο 

προϊόντων ζύμης και ειδών διατροφής, ενώ από το 2000 ξεκίνησε να ασχολείται 

ενεργά με την εισαγωγή παγωτού. 
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3.4.2 Πωλήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου 

 

Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2007 - 2012) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2007 2008 2009 2010 2011    2012 

NESTLE ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε. 

-  - - - 424.987.980 Μ/Δ 

HELLENIC 

CATERING Α.Ε. 

76.677.428 79.691.973 84.300.258 79.745.000 72.396.000 62.000.000 

 ΑΓΝΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 

53.922.873 62.683.747 66.011.623 62.551.711 67.554.756 Μ/Δ 

ΚΡΙ-ΚΡΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

32.092.212 38.172.013 38.678.464 45.718.800 46.563.740 57.827.568 

TORRE 

Η.ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

15.698.746 17.791.506 17.853.999 17.557.285 18.053.468 20.448.000 

ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Γ 

.Α.Ε. 

15.995.437 17.195.965 17.344.273 15.998.087 16.810.257 Μ/Δ 

ΔΩΔΩΝΗ ΠΑΓΩΤΑ 

Α.Β.Ε.Ε. 

15.804.846 16.084.633 15.520.260 13.629.199 13.222.079 11.352.171 

ΕΣΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.513.018 4.324.888 5.015.495 5.768.511 6.898.469 7.400.000 

ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.568.273 5.192.879 5.345.934 4.759.374 4.885.101 4.800.000 

ΑΧΑΪΚΟ 

ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

4.482.003 4.439.281 5.156.618 5.040.815 4.697.909 4.850.000 

ΜΠΟΝΙΤΟ Α.Β.Ε.Ε. 4.131.844 4.124.326 4.138.352 4.047.672 3.731.344 3.700.000 

DS MILKA Α.Β.Ε.Ε. 4.775.699 4.949.776 4.562.135 4.056.962 3.721.067 Μ/Δ 

KAYAK Α.Β.Ε.Ε. 4.124.612 4.515.116 3.930.801 3.553.092 3.514.105 3.350.073 

ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 

2.645.003 3.084.836 3.292.271 3.258.554 3.039.954 3.250.000 

ΑΤΕΝ 

ΠΑΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

Α.Ε. 

1.833.944 2.126.043 2.147.260 2.221.000 2.268.217 2.370.000 
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Στο παρόν υποκεφάλαιο αναφέρονται οι πωλήσεις όλων των παραγωγικών 

επιχειρήσεων παγωτού. Στον πίνακα 3.5 παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών 

παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού, χωρίς να αναφέρονται επιχειρήσεις οι οποίες 

λόγω της νομικής τους μορφής δεν υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τις οικονομικές 

τους καταστάσεις (π.χ. ομόρρυθμες, ατομικές, ετερόρρυθμες). Επιπρόσθετα, 

διευκρινίζεται το γεγονός ότι οι πωλήσεις των συγκεκριμένων παραγωγικών 

επιχειρήσεων προέρχονται όχι μόνο από την πώληση παγωτού, αλλά από το σύνολο 

των δραστηριοτήτων τους. 

 

Βάση των στοιχείων του πίνακα 3.5 κατασκευάστηκε το διάγραμμα 3.13 στο οποίο 

απεικονίζονται διαγραμματικά οι πωλήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων του 

κλάδου του παγωτού. Παρατηρώντας το διάγραμμα 3.13 μπορεί να διαπιστωθεί πως 

από τις πιο σημαντικές παραγωγικές εταιρίες είναι η Nestle Ελλάς παγωτά Α.Ε., η Κρι-

κρι βιομηχανία γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. και η Hellenic catering Α.Ε. Επίσης σημαντική 

παρουσία στον κλάδο του παγωτού είχαν οι εταιρίες Έβγα Α.Β.Ε.Ε. και Αγνό 

βιομηχανία γάλακτος μέχρι και τα έτη 2010 και 2012 αντίστοιχα που 

δραστηριοποιούνταν στον κλάδο. Επομένως διαπιστώνεται πως υπάρχει τάση 

συγκέντρωσης στον κλάδο κατά το πέρασμα των ετών, παρά το γεγονός πως κάποιες 

άλλες μικρότερες επιχειρήσεις καταφέρνουν να διατηρούν σταθερές τις πωλήσεις τους 

διαχρονικά. Επιπρόσθετα δε θα πρέπει να παραλειφθεί πως για να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για τη συνεισφορά της εκάστοτε εταιρίας στον κλάδο του παγωτού, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά ποιό ποσοστό συμμετέχουν οι πωλήσεις των παγωτών 

της εταιρίας στο σύνολο του κύκλου εργασιών της. Τέλος, στο διάγραμμα 3.13 δεν 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Α.Ε. 2.039.188 1.944.576 1.753.414 1.792.920 1.331.385 1.000.000 

ΑΛΦΑ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε. 1.845.820 1.777.818 1.485.456 1.374.739 1.290.602 1.212.188 

GABLER Α.Ε. 931.912 884.398 844.941 806.832 980.017 1.000.000 

ΕΣΚΙΜΩ Α.Β.Ε.Ε. - 1.619.773 821.530 696.392 721.849 780.000 

ΕΣΠΕΡΙΑ  Α.Ε. 850.091 868.871 853.072 753.307 640.166 544.398 

ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε. 95.220.380 94.493.436 82.661.150 65.221.295 - - 

NESTLE ΕΛΛΑΣ 

ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε. 

74.337.000 79.556.000 71.019.000 63.108.000 - - 

Σύνολο 415.490.329 445.521.854 432.736.306 401.659.547 697.308.465 Μ/Δ 

                                                                                                     Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί - ICAP Group Α.Ε. 
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αναφέρονται οι πωλήσεις της εταιρίας Nestle Ελλάς Α.Ε., καθώς για την εν λόγω 

εταιρία υπάρχουν στοιχεία μόνο για το έτος 2011 (πίνακας 3.5).  

Διάγραμμα 3.13 Εξέλιξη πωλήσεων των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 

2012) 
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ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

KAYAK Α.Β.Ε.Ε. 

DS MILKA Α.Β.Ε.Ε. 

ΜΠΟΝΙΤΟ Α.Β.Ε.Ε. 

ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
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3.4.3 Πωλήσεις των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου 

 

 

Στο συγκεκριμένο σημείο θα αναφερθούν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων εισαγωγής 

παγωτού για τα έτη 2007 – 2011. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.6 οι εισαγωγικές 

επιχειρήσεις είναι λιγότερες από τις παραγωγικές, ενώ οι πωλήσεις παγωτού 

καλύπτουν μικρό μόνο μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών τους. Όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία του πίνακα 3.6 οι συνολικές πωλήσεις των υπό εξέταση επιχειρήσεων 

διαμορφώθηκαν σε €592,5 εκ. το 2011, αυξημένες κατά 26,5% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Επίσης αξιοσημείωτο είναι πως το 2009 η  Ελαΐς – Unilever  Hellas 

Α.Ε. εξαγόρασε την Ελαΐς – Unilever  Α.Ε.Β.Ε. 

 

Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής παγωτού (2007 - 2012) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΕΛΑΪΣ – 

UNILEVER 

HELLAS Α.Ε 

- - 438.193.128 385.832.087 512.195.147 Μ/Δ 

ΕΛΑΪΣ – 

UNILEVER 

HELLAS 

Α.Ε.Β.Ε. 

258.358.791 624.636.246 - - - - 

MARS 

HELLAS Α.Ε. 

44.265.292 51.671.390 48.459.528 46.135.909 42.568.551 Μ/Δ 

GENERAL 

MILLS ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε. 

33.940.789 37.216.921 37.023.642 36.230.388 37.760.410 32.000.000 

Σύνολο 336.564.872 713.524.557 523.676.298 468.198.384 592.524.108 Μ/Δ 

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί  -  ICAP Group Α.Ε.  

 

Βάση των στοιχείων του πίνακα 3.6 κατασκευάστηκε το διάγραμμα 3.14, στο οποίο 

απεικονίζονται διαγραμματικά οι πωλήσεις των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου 

του παγωτού. Όπως προκύπτει μέσα από το διάγραμμα 3.14 το 2011 οι εισαγωγικές 

επιχειρήσεις στον κλάδο του παγωτού ήταν οι εξής τρεις:  Ελαΐς – Unilever  Hellas 
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Α.Ε., η Mars Hellas Α.Ε. και η General Mills Ελλάς Α.Ε., με κυρίαρχη την Ελαΐς – 

Unilever  Hellas Α.Ε. η οποία σημείωσε κύκλο εργασιών €512.195.147.  

 

 

Διάγραμμα 3.14 Εξέλιξη πωλήσεων εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2012) 

 

3.4.4  Μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων του κλάδου 

 

 

Ο κλάδος του παγωτού χαρακτηρίζεται από συνθήκες ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού, 

καθώς το μεγαλύτερος μέρος της αγοράς ελέγχεται από μικρό αριθμό μεγάλων 

επιχειρήσεων. Στο διάγραμμα 3.15 φαίνεται η διάρθρωση της αγοράς παγωτού με 

βάση την ποσότητα για το έτος 2012. Η Ελαΐς – Unilever  Hellas Α.Ε. είναι η εταιρία η 

οποία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ενώ μαζί με την Nestle Ελλάς Α.Ε. 

κατέχουν πάνω από το 60% της αγοράς παγωτού. Σημαντική θέση στον κλάδο 

κατέχουν επίσης οι εταιρείες Κρι-Κρι Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. και Δωδώνη 

Παγωτά Α.Β.Ε.Ε., με ποσοστά 10% και 2% αντιστοίχως. Με βάση τα παραπάνω 

κατανοείται πως ο κλάδος του παγωτού έχει αρκετά υψηλή συγκέντρωση καθώς μόλις 

τέσσερις εταιρείες το 2012 κάλυψαν σχεδόν τα ¾ ολόκληρης της αγοράς.  
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Διάγραμμα 3.15 Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2012) 

3.4.5  Ανάλυση της δομής του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

 

Η αγορά παγωτού στην Ελλάδα θεωρείται <<ώριμη>> από πλευράς εξέλιξης, ενώ 

παράλληλα υπάρχει υψηλή συγκέντρωση του κλάδου σε λίγες μόνο επιχειρήσεις και 

αρκετά ισχυρός ανταγωνισμός. Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια να ωθούν τις 

μεγάλες εταιρείες του κλάδου σε κινήσεις εξαγορών ή στρατηγικών συμμαχιών έχοντας 

ως απώτερο σκοπό την αναδιανομή των μεριδίων αγοράς. Επομένως βασικό στοιχείο 

και ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του παρόντος επενδυτικού 

σχεδίου είναι η μελέτη ελκυστικότητας της αγοράς παγωτού. Ένας από τους 

δημοφιλέστερους και πιο ενδεδειγμένους τρόπους για την ανάλυση της ελκυστικότητας 

του κλάδου και της δομής του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος είναι οι Πέντε Δυνάμεις 

του Porter. Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Porter, η ένταση του ανταγωνισμού σε έναν 

κλάδο εξαρτάται από πέντε βασικές ανταγωνιστικές δυνάμεις (παράγοντες), όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα 3.16. Βάσει αυτού του υποδείγματος, όσο πιο έντονος είναι 

ο ανταγωνισμός στον κλάδο, τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στην κερδοφορία του και 

στην ελκυστικότητά του. 
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Διάγραμμα 3.16 Υπόδειγμα των Πέντε Δυνάμεων του Porter 

 

 Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων (Μέτρια) 

 

Η ενδεχόμενη είσοδος νέων επιχειρήσεων σε ένα κλάδο θα ασκήσει πίεση στους ήδη 

υφιστάμενους ανταγωνιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα προβούν σε ενέργειες ώστε 

να υπερασπιστούν τα μερίδια αγοράς τους. Φυσικά, η απειλή εισόδου νεο-

εισερχόμενων εξαρτάται από την ύπαρξη εμποδίων εισόδων, τα οποία είναι 

οικονομικές δυνάμεις που εμποδίζουν τις νέες επιχειρήσεις να εισχωρήσουν στον 

κλάδο. 

Αντιπαλότητα από τους 

ήδη υπάρχοντες 

ανταγωνιστές 

Απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών 

Διαπραγματευτική 

δύναμη προμηθευτών 

Απειλή από 

υποκατάστατα 

Διαπραγματευτική          

δύναμη  αγοραστών 
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Οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στον κλάδο του βιομηχανικού παγωτού (κυρίως 

τυποποιημένου) καλούνται να βρεθούν αντιμέτωπες με επιχειρήσεις που έχουν υψηλή 

αναγνωρισιμότητα και κατέχουν καθιερωμένα εμπορικά σήματα. Επίσης ένας από τους 

κρισιμότερους παράγοντες από τον οποίο εξαρτάται η επιτυχία εισόδου των νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο είναι το κατά πόσο θα μπορέσουν οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα επιτυχημένο δίκτυο διανομής ιδιαίτερα στον χώρο της 

αυθόρμητης αγοράς (περίπτερα, ψιλικατζίδικα κ.λπ.). Επιπλέον οι νεο-εισερχόμενες 

εταιρείες οφείλουν να επενδύσουν υψηλά ποσά για να λανσάρουν (κυρίως μέσω 

διαφημίσεων) το νέο εμπορικό τους σήμα, ώστε να μπορέσει να γίνει γνωστό και 

αποδεκτό από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Τέλος ευκολότερη κρίνεται η είσοδος νέων 

επιχειρήσεων στον τομέα παραγωγής επαγγελματικού παγωτού (χύμα παγωτό). 

 

 Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών (Χαμηλή) 

 

Όπως είναι γνωστό οι προμηθευτές αποτελούν έναν από τους βασικούς συνεργάτες 

της επιχείρησης, καθώς έχουν καθοριστική συμβολή στην ποιότητα και στην τιμή του 

τελικού προϊόντος. Επομένως όσο μεγαλύτερη δύναμη κατέχουν οι προμηθευτές 

(μικρός αριθμός προμηθευτών, δυνατότητα ολοκλήρωσης προς τα εμπρός κ.α.), τόσο 

μεγαλύτερη πίεση ασκείται στις  υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

Όσον αφορά τον κλάδο του παγωτού, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

αυτόν προμηθεύονται μια ποικιλία πρώτων υλών, με κυριότερα συστατικά το γάλα, τα 

αρωματικά, τη ζάχαρη, τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς κ.α. Προμηθευτές όλων 

αυτών των πρώτων υλών είναι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Επομένως συνυπολογίζοντας τον υψηλό αριθμό 

προμηθευτών και τον υψηλό βαθμό επάρκειας των απαιτούμενων πρώτων υλών, 

κατανοείται πως η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών έναντι των μεγάλων 

βιομηχανιών παγωτού είναι περιορισμένη. 
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 Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών (Μέτρια) 

 

Σε έναν κλάδο οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν τις τιμές 

των προϊόντων τους σε όσο το δυνατό υψηλότερα επίπεδα, ώστε να μεγιστοποιήσουν 

την αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων τους. Εν αντιθέσει, οι αγοραστές 

επιθυμούν να αγοράζουν τα προϊόντα τους σε όσο το δυνατό χαμηλότερη τιμή, κάτι το 

οποίο ασκεί πίεση στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Επομένως όσο 

υψηλότερη διαπραγματευτική δύναμη κατέχουν οι καταναλωτές (μικρός αριθμός 

αγοραστών, δυνατά σωματεία αγοραστών κ.α.), τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στα 

κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

Βασικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

αποτελεί το μέγεθος των επιχειρήσεων που αγοράζουν και μεταπωλούν τα παγωτά. 

Συνεπώς, τη μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών την κατέχουν οι 

αλυσίδες σούπερ μάρκετ (κανάλι FOOD) σε αντίθεση με τον κατακερματισμένο χώρο 

της «αυθόρμητης» αγοράς (κανάλι CTN). Επίσης, η διαπραγματευτική δύναμη των 

αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν πηγάζει μόνο από το μεγάλο όγκο προϊόντων που 

προμηθεύονται, αλλά και από το γεγονός πως συμβάλλουν με μοναδικό τρόπο στην 

αναγνωρισιμότητα των προϊόντων που εμπορεύονται. Επιπρόσθετα στον εξεταζόμενο 

κλάδο του παγωτού είναι συχνό φαινόμενο οι μεγάλες παραγωγικές και εισαγωγικές 

επιχειρήσεις να προσφέρουν στους αγοραστές τους διάφορες παροχές και κίνητρα 

(π.χ. εκπτώσεις), προκειμένου να διευρύνουν τα σημεία πώλησης και τα δίκτυα 

διανομής τους.  

 

 Ανταγωνισμός Μεταξύ Υφιστάμενων Επιχειρήσεων (Υψηλή) 

 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων σε έναν κλάδο μπορεί να 

αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την κερδοφορία του κλάδου και συνεπώς για την 

ελκυστικότητά του. Επομένως, όσο πιο χαμηλή ενδείκνυται να είναι η ένταση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, τόσο πιο υψηλά ενδέχεται να είναι τα 

περιθώρια κέρδους. Συνεπώς, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των υπαρχουσών 

επιχειρήσεων στον κλάδο συνιστά μια ισχυρή απειλή στη δυνατότητα επίτευξης της 

κερδοφορίας. 
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Όσον αφορά τον κλάδο του παγωτού, το πλειοψηφικό μερίδιο της αγοράς ελέγχεται 

από μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες εξασκούν έντονο ανταγωνισμό 

μεταξύ τους. Μέσα στο κλίμα του συνεχούς και έντονου ανταγωνισμού, οι μεγάλες 

εταιρείες του κλάδου προσπαθούν να υπερισχύσουν μέσα από τη δημιουργία νέων 

προϊόντων ή τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Επιπλέον, προκειμένου να αυξήσουν 

την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους πραγματοποιούν σε υψηλό βαθμό 

προωθητικές ενέργειες και κυρίως διαφημίσεις. Οι μεγάλες εταιρείες ελέγχουν 

ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής σε όλη την επικράτεια και συνάπτουν συνεργασίες με 

εμπορικούς αντιπροσώπους προκειμένου να προσεγγίσουν ακόμα και τις πιο 

απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές. Επιπρόσθετα προβαίνουν σε στρατηγικές 

συμμαχίες και εξαγορές προκειμένου να πετύχουν οικονομίες κλίμακας και να 

αναπτύξουν περαιτέρω το δίκτυο διανομής τους. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 

εξαγορών είναι η εξαγορά της Δέλτα Βιομηχανίας Παγωτού Α.Ε. από τον όμιλο Nestle 

το 2006 και η εξαγορά των εμπορικών σημάτων της ΕΒΓΑ από την Ελαΐς Unilever 

Ελλάς Α.Ε. το 2010. Ως συνέπεια των κινήσεων αυτών ήταν να τεθεί μεγάλο μέρος της 

εγχώριας αγοράς υπό τον έλεγχο πολυεθνικών ομίλων. 

 

 Απειλή Από Υποκατάστατα Προϊόντα (Υψηλή) 

 

 Όλες οι επιχειρήσεις ενός κλάδου ανταγωνίζονται με επιχειρήσεις διαφορετικών 

κλάδων οι οποίες παράγουν υποκατάστατα προϊόντα και ικανοποιούν παρεμφερείς 

ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Από τη στιγμή που τα υποκατάστατα προϊόντα 

είναι παρόμοιας ποιότητας με αυτά των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων, θέτουν σε 

αυτά μια ανώτατη τιμή πώλησης. Με λίγα λόγια αν αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων 

των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων, οι καταναλωτές θα αρχίσουν να στρέφουν τη 

ζήτησής τους προς τα υποκατάστατα αγαθά.  

 

Όσον αφορά τον κλάδο του παγωτού θα πρέπει να τονιστεί πως υπάρχει ευρεία 

υποκατάσταση των προϊόντων του από μια ευρεία ποικιλία άλλων προϊόντων. Μερικά 

από τα πιθανά προϊόντα υποκατάστασης είναι τα γλυκά και γενικότερα τα είδη 

ζαχαροπλαστικής, τα φρούτα, τα τυποποιημένα σνακ κ.α. Σε γενικότερο βαθμό 

υπάρχει μεγάλος βαθμός υποκατάστασης στην κατηγορία των επιδορπίων, στην οποία 

συγκαταλέγεται και το παγωτό. 
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3.5  Ανάλυση του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

 

 

Πέρα από την ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (task environment)  στον 

κλάδο των παγωτών, κρίνεται αναγκαία η ανάλυση του εξωτερικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος (societal environment). Το γενικευμένο ή μάκρο περιβάλλον όπως 

αλλιώς ονομάζεται το εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον περιλαμβάνει κάποιες 

δυνάμεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την υπό εξέταση παραγωγική μονάδα. 

Αυτές οι δυνάμεις είναι ικανές να επιφέρουν κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι δυνατόν 

να επηρεάσουν αρκετούς κλάδους και συνεπώς και τον εξεταζόμενο κλάδο του 

παγωτού. Αν και υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραγόντων ή δυνάμεων που είναι ικανοί να 

επηρεάσουν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, η παρούσα μελέτη θα εστιάσει 

στους βασικότερους τέσσερις που είναι οι εξής: Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί και 

Τεχνολογικοί.  

3.5.1 Πολιτικοί παράγοντες 

 

 

Το πολιτικό σύστημα που υπάρχει σε μια χώρα, καθώς και οι πολιτικές που 

ακολουθούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό ένα επενδυτικό σχέδιο. Τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί αρκετές 

ρυθμιστικές διατάξεις στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων και ποτών οι οποίες έχουν 

ιδιαίτερα αυστηρό χαρακτήρα και συνήθως έχουν να κάνουν με την προστασία του 

καταναλωτή. Επίσης έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι του κράτους για τυχόν 

παραβάσεις οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόστιμα. 

 

Όσον αφορά τον εξεταζόμενο κλάδο του παγωτού θα πρέπει να αναφερθεί πως το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προβεί σε διαρθρωτικά μέτρα 

προκειμένου τα παγωτά να παρασκευάζονται με ασφαλή τρόπο για χάρη των 

καταναλωτών. Μερικές από τις πιο σημαντικές ενέργειες τις οποίες έχει φροντίσει να 
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πάρει το Υπουργείο σχετικά με τον κλάδο του παγωτού και αφορούν το άρθρο 137 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) είναι: 

 

 Τα παγωτά πρέπει να παρασκευάζονται με τους όρους υγιεινής που 

καθορίζονται από την νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων. Ωστόσο όταν 

κατά την παρασκευή των παγωτών χρησιμοποιούνται μη μεταποιημένες 

πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης αυτές θα πρέπει να ακολουθούν τους ειδικούς 

κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Επιπλέον τα παγωτά θα 

πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα μικροβιολογικά κριτήρια. 

 

 Όλες οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες στην παραγωγή των παγωτών θα 

πρέπει να συμμορφώνονται ως προς τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 

επιμολυντών που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. 

 

 Όλα τα παγωτά υπάγονται στα ευαλλοίωτα τρόφιμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 

του Κ.Τ.Π. 

 

 

 Τα υλικά συσκευασίας των παγωτών πρέπει να πληρούν τους όρους που 

προβλέπονται στη νομοθεσία για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα του Κ.Τ.Π. και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Η επισήμανση των παγωτών πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

 

  Σε όλες τις κατηγορίες παγωτών και ειδικότερα στην περίπτωση παγωτών που 

προσφέρονται στην κατανάλωση με ονομασία πώλησης συνοδευόμενη από 

ένδειξη ενός ή περισσοτέρων συστατικών που χαρακτηρίζουν το προϊόν, 

εφαρμόζεται η υποχρέωση της ποσοτικής αναγραφής του συστατικού στον 

κατάλογο των συστατικών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 

 Η ένδειξη της αναγραφής της καθαρής ποσότητας εκφράζεται υποχρεωτικά σε 

μονάδες μάζας. 
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 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των παγωτών πρέπει να είναι άμεμπτοι και να 

μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών ή αλλοιωμένων 

πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

 

3.5.2 Οικονομικοί παράγοντες 

 

 

Η ανάλυση των οικονομικών παραγόντων στην χώρα υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου είναι ένας από τους παράγοντες που θα κρίνει την ενδεχόμενη επιτυχία ή 

αποτυχία του σχεδίου αυτού.  

 

Όσον αφορά το οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα το 2013 είναι σαφώς 

βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ένας βασικός λόγος της βελτίωσης του 

κλίματος είναι η σταδιακή εξασθένιση της ύφεσης που αποτυπώνεται μέσα από τα 

μακροοικονομικά στοιχεία και αντικατοπτρίζει την άμβλυνση της απαισιοδοξίας που 

κυριαρχούσε στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των πολιτών. Φυσικά ακόμα δεν 

έχει επέλθει ένα κλίμα απόλυτης σταθεροποίησης καθώς φαντάζει μεγάλο πρόβλημα η 

διευθέτηση των πολλαπλών φορολογικών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας και την συνεχή πτώση της κατανάλωσης. Έτσι οι παραπάνω 

παράγοντες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν και  να αντισταθμιστούν από την επίτευξη 

πρωτογενούς πλεονάσματος ύστερα από πάρα πολλά έτη.  

 

Σύμφωνα με την Έκθεση Προϋπολογισμού του 2014 το Καθαρό Ισοζύγιο της Γενικής 

Κυβέρνησης σημείωσε πτώση το 2013 κατά 3,9% του ΑΕΠ σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Επίσης το Καθαρό Ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε 2,2% του ΑΕΠ, το 

οποίο είναι το χαμηλότερο των τελευταίων δεκαετιών. Το έλλειμμα του Καθαρού 

Ισοζυγίου θα πρέπει να σημειωθεί πως οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υψηλές τιμές 

του κρατικού ελλείμματος. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος έχει διαμορφωθεί σε 175,5% 

του ΑΕΠ το 2013, ενώ αναμένεται να είναι 174,8% του ΑΕΠ το 2014.   
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 Η εξασθένιση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και το 2013, καθώς το 

ΑΕΠ υπολειπόταν κατά 4% σε σχέση με το 2012, κατά το οποίο η μείωση ήταν σαφώς 

μεγαλύτερη αγγίζοντας το 6,5%. Τονωτικά στο ΑΕΠ επιδρά η μικρότερη μείωση των 

καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών, η άνοδος των εξαγωγών και ο γενικότερος 

σχηματισμός κεφαλαίου. Επιπλέον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2013 η άνοδος 

του τουρισμού άγγιξε τα διψήφια ποσοστά, ασκώντας με αυτό τον τρόπο θετικές 

επιδράσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στο ΑΕΠ. Η συνολική εγχώρια 

καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 7,3% το 2013 σε σχέση με το 2012. Όσον αφορά 

τις επενδύσεις βρέθηκαν σε ανοδική τροχιά για πρώτη φορά από το 2008 καθώς 

αυξήθηκαν με ένα ποσοστό της τάξης του 2,4%, όταν ένα χρόνο πριν σημείωναν 

κάθετη πτώση. Επιπρόσθετα νέα συρρίκνωση ελλείμματος σημειώνεται στο ισοζύγιο 

του εξωτερικού τομέα της οικονομίας, γεγονός το οποίο οφείλεται αφενός στην 

χαμηλότερη ζήτηση για εισαγωγές και αφετέρου στην αύξηση της εξαγωγικής ζήτησης. 

Στο διάγραμμα 3.17 εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικότερων 

μακροοικονομικών μεγεθών, έχοντας ως σταθερές τιμές αυτές του έτους 2005. 

 

 

Διάγραμμα 3.17 Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών (2001 – 2012) 

                                                                                     Πηγή: Έρευνα Ι.Ο.Β.Ε. (2014)  
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Όσον αφορά την ανεργία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 27,2% το 2013, αυξημένη 

περίπου 3% σε σχέση με το 2012. Χαρακτηριστικό είναι πως η Ελλάδα από το τέλος 

του 2012 συνεχίζει να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη, 

ακολουθούμενη από την Ισπανία (26,6%). Σε ότι αφορά τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

της αγοράς εργασίας, η ανεργία πλήττει σε εντονότερο βαθμό τις γυναίκες σε σχέση με 

τους άντρες, ενώ από τη σκοπιά της ηλικιακής διάρθρωσης τα ποσοστά ανεργίας είναι 

υψηλότερα σε άτομα νεότερης ηλικίας. Σε επίπεδο κύριων οικονομικών τομέων, η 

μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης σημειώθηκε στο δευτερογενή τομέα παραγωγής, 

γεγονός το οποίο απορρέει από τη γενική αποβιομηχανοποίηση της χώρας. Στο 

διάγραμμα 3.18 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα από το 

1998 έως το 2013. Για το έτος 2014 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μείωση της 

ανεργίας κατά 1%-1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, για πρώτη φορά από το 

2008. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στην τόνωση της επενδυτικής 

δραστηριότητας και στην αύξηση των εξαγωγών. Τέλος προβλέπεται συνέχιση της 

πτώσης των τιμών και αποπληθωρισμός κατά -0,3%  έναντι του -0,9% που ήταν το 

2013.   

 

 

Διάγραμμα 3.18 Διαχρονική εξέλιξη ανεργίας (1998 – 2013) 

                                                         Πηγή: Έρευνα Ι.Ο.Β.Ε. (2014)  
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οικονομική κρίση (2009) υπήρχε μια σταθερά πτωτική τάση της επιχειρηματικότητας 

ανάγκης, έκτοτε όμως το ποσοστό της επιχειρηματικότητας ανάγκης εκτοξεύτηκε στο 

30% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο το ποσοστό των ατόμων 

που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά έχοντας ως κίνητρο πραγματικές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά την παρατεταμένη 

οικονομική ύφεση. Το 2012 τα μισά περίπου επιχειρηματικά εγχειρήματα αφορούσαν 

τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή. Εν κατακλείδι παρά την 

οικονομική κρίση αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των νέων εγχειρημάτων που 

προσφέρουν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, γεγονός από το οποίο συμπεραίνεται ότι 

η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι σε φάση αναδιάρθρωσης. 

3.5.3 Κοινωνικοί παράγοντες 

 

 

Καθώς η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα έχει ως σκοπό να δραστηριοποιηθεί στον 

κλάδο των τροφίμων και ποτών θα πρέπει να λάβει υπ’όψιν όλους τους κοινωνικούς 

και πολιτιστικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την κατανάλωση των προϊόντων για 

τα οποία θα εμπορεύεται. Συνεπώς παίζει βασικό ρόλο η ανάλυση της συμπεριφοράς 

και των αντιλήψεων των καταναλωτών ως προς το τυποποιημένο παγωτό. 

 

Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί πως τα παγωτά έχουν μεγάλη ενεργειακή και θρεπτική 

αξία για τους καταναλωτές καθώς είναι ικανά να καλύψουν πολλές καθημερινές 

ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. Συγκεκριμένα οι Έλληνες θεωρούν το παγωτό 

από τα γευστικότερα επιδόρπια και δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα τυποποιημένα 

ατομικά και οικογενειακά παγωτά. Το γεγονός πως η αγορά του συσκευασμένου 

παγωτού είναι πολύ ενισχυμένη οφείλεται στο γεγονός πως τα παιδιά και γενικότερα οι 

νέοι αφιερώνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους μέσα στο σπίτι. 

Επίσης με το πέρασμα του χρόνου οι καταναλωτές δείχνουν να εμπιστεύονται όλο και 

περισσότερο να παγωτά ιδιωτικής ετικέτας (private label).   

 

Οι Έλληνες προτιμούν να καταναλώνουν παγωτό περισσότερο τους ζεστούς μήνες του 

καλοκαιριού, ενώ η ζήτηση του παγωτού αυξάνεται σε υψηλά επίπεδα το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα και από την έλευση μεγάλου όγκου τουριστών. Επιπλέον, η 

κατανάλωση παγωτού από τους Έλληνες φαίνεται να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 
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από τη διαφημιστική προβολή που κάνουν σε έντονο βαθμό οι μεγάλες εταιρείες 

έχοντας ως σκοπό να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους. Ωστόσο 

θα πρέπει να σημειωθεί πως με το πέρασμα των χρόνων οι καταναλωτές δεν 

επαναπαύονται στις ίδιες γεύσεις, αλλά δείχνουν διάθεση να πειραματιστούν με νέες 

ιδέες και νέες γευστικές επιλογές. Τέλος, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη τάση 

στροφής των καταναλωτών προς τα προϊόντα υγιεινής διατροφής, γεγονός το οποίο 

ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά παγωτού. 

3.5.4 Τεχνολογικοί παράγοντες 

 

 

Οι τεχνολογικοί παράγοντες στο γενικότερο κλάδο των τροφίμων και ποτών παίζουν 

τεράστιο ρόλο, καθώς είναι ικανοί να μειώσουν σε σημαντικό βαθμό τόσο το κόστος 

όσο και τον χρόνο της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης στο συγκεκριμένο κλάδο η 

χρήση της τεχνολογίας μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα και την 

αξιοπιστία του τελικού προϊόντος το οποίο διατίθεται για κατανάλωση. 

 

Όσον αφορά τον κλάδο του παγωτού, οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε 

αυτόν τον κλάδο οφείλουν να χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία και 

αυτοματοποιημένα μηχανήματα τόσο στην παραγωγή όσο και κατά τη διάρκεια του 

ποιοτικού ελέγχου, αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές. Σχετικά με την παραγωγική 

διαδικασία οι επιχειρήσεις επενδύουν υψηλά ποσά σε μηχανήματα όπως οι 

ομογενοποιητές, τα συστήματα συνεχούς ψύξης καθώς και σε προηγμένες τεχνολογικά 

κτιριακές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την απαραίτητη 

τεχνολογία προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα όρια υγιεινής κατά την 

επεξεργασία, την αποθήκευση και διάθεση των προϊόντων τους. Εκτός των 

προηγουμένων, οι εταιρείες οφείλουν να καλύπτουν τις προαπαιτούμενες 

προδιαγραφές σχετικά με την τελική διάθεση των προϊόντων τους (θέματα σύστασης, 

συσκευασίας κ.τ.λ.).  Επίσης ο παράγοντας της τεχνολογίας διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Συνεπώς πολλές βιομηχανίες του κλάδου 

έχοντας ως επιδίωξη το μέγιστο βαθμό ασφάλειας, χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους 

όπως το σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείου Ελέγχου (HACCP). 

Με αυτό το σύστημα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου όλων των σταδίων παραγωγής 

που θεωρούνται κρίσιμα για την εμφάνιση κινδύνων της υγιεινής και της ασφάλειας του 

τροφίμου.  
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3.6 Προσδιορισμός μελλοντικής ζήτησης 

 

 

Με βάση την ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα, κρίνεται αναγκαίο να 

εκτιμηθεί η συνολική ζήτηση του παγωτού για μελλοντικά έτη. Ο προσδιορισμός της 

μελλοντικής ζήτησης είναι καθοριστικός στην παρούσα μελέτη καθώς αποτελεί ένα 

βασικό στοιχείο προσδιορισμού των εσόδων της υπό εξέταση παραγωγικής μονάδας. 

Φυσικά, προτού πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης, ορθό είναι να 

εκτιμηθούν και να αναλυθούν κάποιοι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της 

τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης. 

3.6.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης 

 

 

Όσον αφορά στη ζήτηση παγωτού στην χώρα μας, υπάρχει ένα ευρύ σύνολο 

παραγόντων τόσο ποιοτικών, όσο και ποσοτικών, οι οποίοι είναι ικανοί να την 

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό. Στο σημείο αυτό αναλύονται οι βασικότεροι παράγοντες 

προσδιορισμού της ζήτησης, οι οποίοι είναι οι εξής: 

 

 Τιμή: Η τιμή αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα ζήτησης για την 

πλειοψηφία των καταναλωτικών αγαθών. Επομένως με την αύξηση της τιμής 

ενός καταναλωτικού αγαθού το πιθανότερο είναι να αρχίσει να μειώνεται η 

ζητούμενη ποσότητά του, ειδικότερα αν υπάρχουν αρκετά υποκατάστατα 

αγαθά. Στην περίπτωση του παγωτού υπάρχουν πολλά υποκατάστατα (π.χ. 

σνακς, φρούτα, γλυκά κ.α.), επομένως μια ενδεχόμενη αύξηση στην τιμή του 

προφανώς να οδηγούσε τους καταναλωτές να στραφούν στα υποκατάστατα 

αγαθά. Τέλος η τιμή ως προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης μπορεί να 

μελετηθεί καλύτερα σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. 

 

 Διαθέσιμο εισόδημα: Σε γενικές γραμμές η αύξηση του διαθέσιμου 

εισοδήματος θα επιφέρει αύξηση της ζήτησης των παγωτών. Συγκεκριμένα για 

τα τρόφιμα και τα ποτά η εισοδηματική ελαστικότητα είναι περίπου 0,4, το οποίο 

σημαίνει πως μια αύξηση του εισοδήματος κατά 1% θα επηρεάσει σε σημαντικό 

βαθμό τη ζήτηση των παγωτών. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
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της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2010 η μέση 

μηνιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό για αγορά παγωτού ανήλθε σε 2,55 €, 

καλύπτοντας το 0,77% των μηνιαίων αγορών για είδη διατροφής, ενώ η μέση 

μηνιαία ποσότητα παγωτού που καταναλώθηκε ήταν 386 γραμμάρια. 

 

 

 Εποχικότητα - Τουριστική κίνηση - Κλιματολογικές συνθήκες: Ένα από τα 

χαρακτηριστικότερα στοιχεία της ζήτησης παγωτού είναι η ύπαρξη έντονης 

εποχικότητας. Οι Έλληνες καταναλωτές καταναλώνουν παγωτά σε πολύ 

υψηλότερη συχνότητα την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών, κατατάσσοντας 

με αυτό τον τρόπο το παγωτό στα εποχιακά είδη διατροφής. Με αυτό τον τρόπο 

η κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 

χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες, στις οποίες το παγωτό 

θεωρείται βασικό επιδόρπιο. Επίσης γίνεται κατανοητό πως οι κλιματολογικές 

συνθήκες και ειδικότερα η ζέστη επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση του 

παγωτού. Επιπλέον, η αύξηση της ζήτησης του παγωτού στην Ελλάδα κατά 

τους θερινούς μήνες οφείλεται σε υψηλό ποσοστό στη μεγάλη προσέλευση 

τουριστών τη συγκεκριμένη περίοδο. Τέλος, όσον αφορά την τουριστική κίνηση 

στην Ελλάδα, οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών το 2011 αυξήθηκαν κατά 9,5% 

σε σχέση με το 2010, το 2012 μειώθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το 2011 και το 

2013 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

  

 Προτιμήσεις – Διατροφικές συνήθειες: Τόσο οι προτιμήσεις των 

καταναλωτών οι οποίες διαφέρουν με το πέρασμα των χρόνων, όσο και οι 

γενικότερες διατροφικές συνήθειες που έχουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων. Όσον αφορά τη ζήτηση παγωτού είναι 

ικανή να επηρεαστεί από αρκετές κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέτρους. Για 

παράδειγμα στην Ελλάδα οι καταναλωτές δεν καταναλώνουν το παγωτό μόνο 

ως επιδόρπιο αλλά και για λόγους απόλαυσης ή ψυχαγωγίας. 

 

 

 Διαφημιστική προβολή: Οι διαφημιστικές δαπάνες που πραγματοποιούν οι 

επιχειρήσεις στον κλάδο αποσκοπούν στην παρακίνηση του καταναλωτή για 

αγορά. Έτσι προκειμένου οι εταιρείες του κλάδου να υπενθυμίζουν στους 

καταναλωτές την ύπαρξη των εμπορικών τους σημάτων, επενδύουν υψηλά 

ποσά σε διαφημίσεις. Θα πρέπει να τονιστεί πως στις μέρες μας οι διαφημίσεις 

αποτελούν το ισχυρότερο μέσο προώθησης για τις εταιρείες κυρίως μέσω του 
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διαδικτύου, της τηλεόρασης, των περιοδικών, των εφημερίδων και του 

ραδιοφώνου. 

 

Όσον αφορά την κατανομή των διαφημιστικών δαπανών μεταξύ των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση απέσπασε το μεγαλύτερο μέρος της 

συνολικής δαπάνης για την προβολή των παγωτών, με ποσοστό συμμετοχής 

που κυμάνθηκε μεταξύ του 60% - 85%. Το 2012 η τηλεόραση συγκέντρωσε το 

85,5% της συνολικής δαπάνης για παγωτά. Τα περιοδικά αποτελούν το δεύτερο 

σε προτίμηση διαφημιστικό μέσο, με πολύ χαμηλότερα ποσοστά από την 

τηλεόραση. Συγκεκριμένα το ποσοστό συμμετοχής των παγωτών ανήλθε σε 

10,9% το 2012. Τέλος το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες αποτελούν τα λιγότερο 

χρησιμοποιούμενα μέσα από τις εταιρείες εμπορίας παγωτών. Στο διάγραμμα 

3.19 παρουσιάζεται η κατανομή των διαφημιστικών δαπανών μεταξύ των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας για την πενταετία 2008 - 2012, ενώ στο διάγραμμα 

3.20 φαίνεται το μέσο μερίδιο συμμετοχής των διαφημιστικών μέσων για την 

ίδια χρονική περίοδο. 

 

 

Διάγραμμα 3.19 Κατανομή των διαφημιστικών δαπανών μεταξύ των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας (2008 – 2012) 

                                                                                                     Πηγή: Media Services Α.Ε. 
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Διάγραμμα 3.20 Μέσο μερίδιο διαφημιστικών δαπανών στη συνολική δαπάνη (2008 – 

2012) 

                                                                                                          Πηγή: Media Services Α.Ε. 

 

Αναφορικά με τα μερίδια που απέσπασαν οι εταιρείες παγωτού για το 2012, τα 

πλέον διαφημιζόμενα εμπορικά σήματα ήταν της Algida (Unilever), έπονται τα 

σήματα της Έβγα (Unilever) και ακολουθούν της Nestle και της ΚΡΙ-ΚΡΙ. Το 

υπόλοιπο 10% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης μοιράζεται μεταξύ των 

εξής εμπορικών σημάτων: Haagen Dazs, Δωδώνη, Kayak, Ben&jerry’s και 

Poiaretti. Συγκεκριμένα το 2012 η Algida κατείχε το 29,9% επί της συνολικής 

διαφημιστικής δαπάνης, η Έβγα το 24,6%, η Nestle το 19,6% και τα εμπορικά 

σήματα της ΚΡΙ-ΚΡΙ το 16%. 

 

 Υγιεινή διατροφή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή των 

καταναλωτών προς την υγιεινή διατροφή. Τα παγωτά είναι γνωστό πως είναι 

πλούσια σε θερμίδες και λιπαρά και συνεπώς θεωρούνται παχυντικά, γεγονός 

το οποίο είναι ικανό να αποτρέψει την κατανάλωση τους από μερίδα του 

πληθυσμού που ενδιαφέρεται για την υγιεινή διατροφή. Επομένως πολλά άτομα 

στρέφονται σε παρόμοια προϊόντα με το παγωτό, τα οποία περιέχουν λιγότερα 

λιπαρά και θερμίδες όπως: τα φρούτα, το παγωμένο γιαούρτι κ.α. 
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3.6.2 Προσδιορισμός μελλοντικής ζήτησης 

 

Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και συνάμα 

πολυπλοκότερα ζητήματα που θα εξεταστούν στην παρούσα μελέτη σκοπιμότητας. Για 

να μπορέσει να επιτευχθεί η πρόβλεψη της ζήτησης του παγωτού για τα επόμενα 

χρόνια θα πρέπει πρωτίστως να υπολογιστεί  η έως τώρα ζήτηση του παγωτού όπως 

φαίνεται στον πίνακα 3.7. 

Πίνακας 3.7 Υπολογισμός εγχώριας ζήτησης παγωτού (2002 - 2012) 

Έτος Παραγωγή 

(τόνοι) 

Εισαγωγές 

(τόνοι) 

Ζήτηση 

(τόνοι) 

2002 32.500 10.500 43.000 

2003 34.000 11.000 45.000 

2004 33.700 11.000 44.700 

2005 34.500 9.200 43.700 

2006 35.200 9.400 44.600 

2007 36.600 10.700 47.300 

2008 37.100 11.600 48.700 

2009 33.000 13.500 46.500 

2010 32.800 14.000 46.800 

2011 30.000 12.000 42.000 

2012 31.600 12.500 44.100 

 

Η μελλοντική ζήτηση παγωτού για τα έτη 2013 – 2023 υπολογίστηκε όπως φαίνεται και 

από το διάγραμμα 3.21 με τη μέθοδο προβολής της τάσης.  
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Διάγραμμα 3.21 Πρόβλεψη εγχώριας ζήτησης παγωτού 

 

Στον πίνακα 3.8 φαίνονται προσεγγιστικά οι τιμές της μελλοντικής ζήτησης για τα έτη 

2013 – 2023.  Τόσο από τον πίνακα 3.8 όσο και από το διάγραμμα 3.21, διαπιστώνεται 

πως η ζήτηση στην εγχώρια αγορά του παγωτού βαίνει ανοδική για τα επόμενα χρόνια 

με μέση αύξηση 2,2%.  Για να υπολογιστεί το προαναφερόμενο ποσοστό λήφθηκαν 

υπ’όψιν οι ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς καθώς 

και οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παγωτού οι οποίοι 

αναφέρθηκαν εκτενώς στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. 

Πίνακας 3.8 Πρόβλεψη εγχώριας ζήτησης παγωτού (2013 - 2023) 

Έτος Μελλοντική ζήτηση (τόνοι) 

2013 45.645 

2014 45.732 

2015 45.818 

2016 45.905 

2017 45.991 

2018 46.077 

2019 46.164 

2020 46.250 

2021 46.336 

2022 46.423 

2023 46.509 
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3.7 Έρευνα Μάρκετινγκ 

 

Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας 

καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε, σχετικά με τις αντιλήψεις που έχουν για το 

παγωτό και το παγωμένο γιαούρτι. Η προαναφερθείσα έρευνα έλαβε μέρος κυρίως στο 

διαδίκτυο και συμμετείχαν 200 τυχαίοι καταναλωτές. 

 

Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, το 52% ήταν άνδρες και το 

υπόλοιπο 48% γυναίκες. Επίσης το 80% του τυχαίου δείγματος προερχόταν από 

άτομα ανύπαντρα, ενώ το 77% των ατόμων προερχόταν από το ηλικιακό διάστημα 

μεταξύ 18 έως 35 ετών. Επιπρόσθετα το 49% του δείγματος προερχόταν από 

εργαζόμενους και το 31% από φοιτητές, ενώ το 70% ήταν άτομα της ανώτερης 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος το 85% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως είχαν 

μέσο μηνιαίο εισόδημα της κλίμακας από 0€ έως 1000€.  

 

Στο διάγραμμα 3.22 παρουσιάζεται η μέση μηνιαία κατανάλωση παγωτού. Όπως 

παρατηρείται το 64% του δείγματος δήλωσε πως δεν καταναλώνει περισσότερα από 5 

παγωτά το μήνα, κάτι το οποίο δικαιολογείται από το γεγονός ότι το παγωτό αποτελεί 

ένα εποχιακό είδος διατροφής. 

 

Διάγραμμα 3.22 Μέση μηνιαία κατανάλωση παγωτού 

                              Πηγή: Ερωτηματολόγιο παραρτήματος 
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Στο διάγραμμα 3.23 κατηγοριοποιούνται πέντε βασικοί λόγοι αγοράς παγωτού 

(επιδόρπιο, ψυχαγωγία, γευστικότητα, συσκευασία και μάρκα) και βαθμολογούνται από 

το δείγμα των καταναλωτών στο πεδίο της κλίμακας από 1 έως 5. Μέσα από την 

παρατήρηση των αποτελεσμάτων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δυο βασικότεροι 

λόγοι αγοράς ενός παγωτού είναι κατά πρώτο λόγο η γευστικότητα και κατά δεύτερο 

λόγο η αγορά του ως επιδόρπιο. 

 

 

Διάγραμμα 3.23 Βασικότεροι λόγοι αγοράς παγωτού 

                                                        Πηγή: Ερωτηματολόγιο παραρτήματος  

Στο διάγραμμα 3.24 καταγράφεται η συχνότητα αυθόρμητης αγοράς ενός παγωτού εκ 

μέρους των καταναλωτών. Με τον όρο αυθόρμητη αγορά εννοείται η αγορά η οποία 

προκύπτει κατά την επίσκεψη των καταναλωτών στα σημεία πώλησης και καθώς 

αγοράζουν άλλα προϊόντα. 
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Διάγραμμα 3.24 Συχνότητα αυθόρμητης αγοράς παγωτού 

                                                              Πηγή: Ερωτηματολόγιο παραρτήματος  

 

Όπως καταγράφεται στο διάγραμμα 3.25 το 55% των καταναλωτών ξοδεύει από 2,5€ 

έως 10€ σε μηνιαία βάση για κατανάλωση παγωτού, ενώ το 29% ξοδεύει λιγότερα από 

2€ το μήνα. 

 

Διάγραμμα 3.25 Μηνιαία ατομικά έξοδα για παγωτά 

                                                         Πηγή: Ερωτηματολόγιο παραρτήματος  
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Επίσης όταν το καταναλωτικό κοινό ρωτήθηκε ποιό είναι το κυρίαρχο συναίσθημα που 

νιώθει κατά την κατανάλωση ενός παγωτού, το 55% δήλωσε ότι αισθάνεται απόλαυση, 

το 27% ευχαρίστηση και μόλις το 10% τύψεις. Στο διάγραμμα 3.26 αποτυπώνεται σε 

ποιές περιπτώσεις οι καταναλωτές προβαίνουν συχνότερα σε μια αγορά παγωτού. 

 

 

Διάγραμμα 3.26 Λόγοι κατανάλωσης παγωτού 

                                                     Πηγή: Ερωτηματολόγιο παραρτήματος  

 

Όσον αφορά τον τρόπο που ενημερώνονται οι καταναλωτές για την ύπαρξη και την 

κυκλοφορία των παγωτών στην αγορά, το 33% δήλωσε από φίλους ή γνωστούς, το 

30% από τα ράφια των καταστημάτων και ένα 24% από διαφημίσεις. Επιπλέον το 73% 

των αγοραστών δήλωσε πως αγοράζει ένα παγωτό για τον ίδιο του τον εαυτό, το 22% 

για την οικογένειά του και μόλις ένα 5% για κάποιο φίλο του. Παρατηρώντας το 

διάγραμμα 3.27 διαπιστώνεται πως το κανάλι που αγοράζουν συχνότερα παγωτά οι 

καταναλωτές είναι τα καταστήματα εστίασης, ακολουθούν τα σούπερ μάρκετ και τα 

περίπτερα και στην τελευταία θέση έρχονται τα μίνι μάρκετ. 
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Διάγραμμα 3.27 Συχνότητα αγοράς παγωτού ανά κανάλι διανομής 

                                                                     Πηγή: Ερωτηματολόγιο παραρτήματος  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πως το 86% των καταναλωτών δήλωσαν 

πρόθυμοι να αλλάξουν μάρκα προτίμησης, αν η νέα μάρκα που τους προσφερόταν 

ήταν πιο οικονομική και εξίσου ποιοτική. Επίσης το 57% του καταναλωτικού κοινού 

δήλωσε πως θα επέλεγε το παγωμένο γιαούρτι ως υποκατάστατο του παγωτού. 

Επιπρόσθετα, στο διάγραμμα 3.28 φανερώνεται η πρόθεση των καταναλωτών να 

αγοράσουν παγωμένο γιαούρτι σε τυποποιημένη μορφή. 

 

Διάγραμμα 3.28 Πιθανότητα αγοράς τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού 

                                                                        Πηγή:  Ερωτηματολόγιο παραρτήματος  
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Τέλος με την παρατήρηση του διαγράμματος 3.29 συμπεραίνεται πως οι καταναλωτές 

δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα εστίασης ως 

κανάλια διανομής του τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού. 

 

 

Διάγραμμα 3.29 Κανάλι προτίμησης για τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι 

                                                                           Πηγή: Ερωτηματολόγιο παραρτήματος  

 

3.8 Σχέδιο Μάρκετινγκ 

 

 

Μια νέα επιχείρηση για να μπορέσει να επιβιώσει και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 

του σύγχρονου εξελισσόμενου περιβάλλοντος, οφείλει να αναπτύξει μια ξεκάθαρη 

στρατηγική Μάρκετινγκ η οποία θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα στοιχεία τα οποία 

προέκυψαν από την ανάλυση της εγχώριας αγοράς. Το σχέδιο Μάρκετινγκ είναι 

ουσιαστικά αυτό το οποίο θα καταγράψει τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει η υπό 

εξέταση παραγωγική μονάδα με κύριους σκοπούς την επιβίωση και την κερδοφορία. 

Με λίγα λόγια το συγκεκριμένο σχέδιο εντοπίζει τις ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν 

στην αγορά και προσπαθεί να τα καλύψει θέτοντας κατευθυντήριες γραμμές στο 

επενδυτικό σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο Μάρκετινγκ έχει τις εξής δυο 

διαστάσεις: 

6% 4% 

46% 

45% 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

MINI MARKET

SUPER MARKET

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
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 Στρατηγική διάσταση: η οποία σχετίζεται με τη διαχείριση του Μάρκετινγκ σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα (σκοποί – στόχοι, στοχοθέτηση, τοποθέτηση). 

 Λειτουργική διάσταση: η οποία σχετίζεται με τη διαχείριση του Μάρκετινγκ σε 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (προϊόν, προώθηση, διανομή, τιμολόγηση, έσοδα – 

κόστη Μάρκετινγκ) 

3.8.1 Στρατηγική διάσταση του σχεδίου Μάρκετινγκ 

 

3.8.1.1 Σκοποί και στόχοι της υπό ίδρυση μονάδας 

 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η καταγραφή των στόχων της υπό ίδρυση 

επιχείρησης, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την εύρυθμη 

λειτουργία της. Η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα έχει ως βασικό στόχο τη 

δημιουργία μιας επιτυχημένης σχέσης με το λιανοπωλητή τον οποίο θα συνεργαστεί 

(Βερόπουλος). Αν καταφέρει να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης μέσα από την 

προσφορά του νέου premium frozen yogurt, το πιθανότερο είναι να συνεργαστεί και με 

άλλους πελάτες σε μεταγενέστερο στάδιο, γεγονός το οποίο αποτελεί βασική επιδίωξη.  

 

Η εν λόγω μονάδα θα προσπαθήσει να εισχωρήσει στην αγορά του παγωμένου 

γιαουρτιού  μέσα από την προσφορά του οικονομικότερου παγωμένου γιαουρτιού που 

κυκλοφορεί, το οποίο παράλληλα δε θα υστερεί σε ποιότητα και ποικιλία γευστικών 

επιλογών. Τη σημερινή εποχή το παγωμένο γιαούρτι αποτελεί ένα καινούργιο και 

καινοτομικό προϊόν το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2010 και από τότε 

αναπτύσσεται με πολύ γοργούς ρυθμούς.  Όπως διαφαίνεται και από την έρευνα 

Μάρκετινγκ στο προηγούμενο κεφάλαιο, η πλειοψηφία των καταναλωτών είναι σε θέση 

να υποκαταστήσει το παγωτό με το παγωμένο γιαούρτι. Επίσης ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό του καταναλωτικού κοινού φαίνεται να αντιδρά θετικά στην κατανάλωση ενός 

τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού, ενώ το κανάλι διανομής που προτιμάται για 

ένα τέτοιο προϊόν είναι το σούπερ μάρκετ. Επομένως εάν συνυπολογιστεί η συνεχή 

ανάπτυξη που γνωρίζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (μερίδιο 21% επί των 

συνολικών πωλήσεων), η προσφορά ενός τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού 
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ιδιωτικής επωνυμίας στους καταναλωτές είναι μια επιχειρηματική κίνηση η οποία θα 

έχει σημαντικές προοπτικές επιτυχίας και κερδοφορίας.  

 

Στο υποκεφάλαιο 3.6.2 εκτιμήθηκε πως η ζήτηση παγωτού για το έτος 2015 θα αγγίζει 

τους 45.818 τόνους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως το 2015 θα θεωρηθεί 

το έτος έναρξης λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας παγωμένου γιαουρτιού. Για να 

καθοριστεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια η ετήσια ποσότητα παγωμένου 

γιαουρτιού που θα παράγει η υπό ίδρυση μονάδα, θα γίνει χρήση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας Μάρκετινγκ. Αρχικά αν πολλαπλασιαστεί η συνολική ζήτηση παγωτού για 

το 2015 (45.818 τόνοι) με το ποσοστό των ατόμων που είναι πρόθυμα να 

υποκαταστήσουν το παγωτό με το παγωμένο γιαούρτι (57%), έπειτα πολλαπλασιαστεί 

με το ποσοστό των καταναλωτών που είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τυποποιημένο 

παγωμένο γιαούρτι (περίπου 40%) και μετέπειτα πολλαπλασιαστεί με το ποσοστό των 

καταναλωτών που προθυμοποιούνται να αγοράσουν τυποποιημένο παγωμένο 

γιαούρτι από σούπερ μάρκετ (46%), θα βρεθεί πως η ποσότητα  τυποποιημένου 

παγωμένου γιαουρτιού που μπορεί να πωληθεί μέσω σούπερ μάρκετ είναι περίπου 

4.800 τόνοι. Φυσικά, με τη συγκεκριμένη λογική δεν υπολογίζεται ο αριθμός των 

ατόμων που θα αγόραζαν ούτως ή άλλως παγωμένο γιαούρτι, χωρίς να χρειαστεί να 

υποκαταστήσουν το παγωτό. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί πως στην παρούσα 

φάση στην αγορά τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού υπάρχει ως ανταγωνιστής 

μόνο η Nestle με το Nirvana yogurt καθώς και το γεγονός πως περίπου το ένα τρίτο 

των πωλήσεων παγωτού στα σούπερ μάρκετ προέρχονται από προϊόντα ιδιωτικής 

επωνυμίας. Συνυπολογίζοντας μαζί με όλα τα παραπάνω το γεγονός ότι η παραγωγική 

δυναμικότητα του Βερόπουλου είναι αρκετά μεγάλη καθώς διαθέτει 220 καταστήματα 

λιανικής πώλησης σε πανελλήνια εμβέλεια, η παραγωγική μονάδα θα θέσει ως στόχο 

να καλύψει το 15% της αγοράς του τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού που θα 

διατεθεί μέσω των σούπερ μάρκετ. Επομένως για το 2015 η υπό ίδρυση παραγωγική 

μονάδα θα χρειαστεί να παράγει περίπου 720 τόνους, το οποίο σημαίνει πως κατά 

μέσο όρο ένα υποκατάστημα Βερόπουλου θα πρέπει να πουλήσει περίπου 3,2 τόνους 

παγωμένου γιαουρτιού ετησίως. 

 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι ποσότητες παγωμένου γιαουρτιού που 

αναμένεται να παραχθούν για τα έτη 2015 – 2023, λαμβάνοντας υπ’όψιν πως ο μέσος 

ρυθμός αύξησης της ζήτησης της εγχώριας αγοράς είναι 2,2%. 
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Πίνακας 3.9 Πρόβλεψη εγχώριας ζήτησης παγωμένου 
γιαουρτιού (2015 - 2023) 

Έτος Προβλεπόμενη ζήτηση  
(τόνοι) 

Όγκος πωλήσεων 
(τόνοι) 

2015 45.818 720,812 

2016 45.905 722,170 

2017 45.991 723,529 

2018 46.077 724,888 

2019 46.164 726,246 

2020 46.250 727,605 

2021 46.336 728,964 

2022 46.423 730,322 

2023 46.509 731,681 

  

3.8.1.2 Στοχοθέτηση (Targeting) 

 

 

Το επόμενο στάδιο της στρατηγικής διάστασης του σχεδίου Μάρκετινγκ είναι η 

στοχοθέτηση. Με τη διαδικασία της στοχοθέτησης αποσκοπείτε η συγκέντρωση των 

ενεργειών του τμήματος Μάρκετινγκ σε ένα ή περισσότερα τμήματα της αγοράς. 

Ουσιαστικά το Μάρκετινγκ της εξεταζόμενης παραγωγικής μονάδας εντοπίζει το σημείο 

της αγοράς που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για το παραγόμενο προϊόν, έχοντας ως 

σκοπό να καλύψει το κενό της αγοράς μέσω της διάθεσης του συγκεκριμένου 

προϊόντος. 

Η υπό ίδρυση μονάδα θα προμηθεύει όλα τα υποκαταστήματα Βερόπουλου με 

ομώνυμο τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι σε τιμές χονδρικής. Το συγκεκριμένο 

προϊόν θα προσφέρεται σε μια σειρά γευστικών επιλογών ώστε να μπορεί να 

ικανοποιήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού. Ο βασικός 

στόχος της παραγωγικής μονάδας είναι να προσφέρει στους καταναλωτές ένα υψηλής 

ποιότητας παγωμένο γιαούρτι το οποίο ως προϊόν ιδιωτικής επωνυμίας θα είναι σε 

προσιτή τιμή και οικονομικότερο σε σχέση με τα επώνυμα. Με λίγα λόγια ο σκοπός της 

εταιρίας είναι το παγωμένο γιαούρτι που θα διαθέσει να αποτελέσει για τους 

καταναλωτές ένα value for money προϊόν το οποίο σε κάθε περίπτωση θα αξίζει την 

τιμή του. Επίσης το συγκεκριμένο προϊόν θα στοχεύει σε άτομα τα οποία θα βρίσκονται 

σε ηλικιακό επίπεδο που θα ξεπερνά τα 25 έτη και πηγαίνουν αρκετά συχνά σούπερ 
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μάρκετ σε σχέση με άτομα μικρότερης ηλικίας. Εκτός των προηγουμένων, μέσω του 

παραγόμενου παγωμένου γιαουρτιού θα στοχοποιούνται άτομα της μικρομεσαίας 

τάξης τα οποία δε διαθέτουν υψηλό εισόδημα και η ζήτησή τους είναι ευαίσθητη προς 

την τιμή. Επιπρόσθετα η εταιρία θα απευθύνεται κυρίως σε άτομα τα οποία νοιάζονται 

για την υγιεινή διατροφή και είναι διαθέσιμα να υποκαταστήσουν άλλα παχυντικά 

επιδόρπια (π.χ. παγωτά, σνακς κ.α.) με το παγωμένο γιαούρτι. Εν κατακλείδι, η εταιρία 

θα συγκεντρώσει τις προσπάθειες της στην ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων τα 

οποία είναι ήδη πιστά στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Βερόπουλου και είναι πρόθυμα 

να δοκιμάσουν ένα νέο προϊόν από την κατηγορία των premium προϊόντων ιδιωτικής 

επωνυμίας του εν λόγω καταστήματος. 

3.8.1.3 Τοποθέτηση (Positioning) 

 

 

Το τελευταίο στάδιο της στρατηγικής διάστασης του σχεδίου Μάρκετινγκ είναι η 

τοποθέτηση του προϊόντος. Ουσιαστικά πρόκειται για τον τρόπο που οι πελάτες 

αντιλαμβάνονται την επιχείρηση καθώς και το πως σκέφτονται και νιώθουν για το εν 

λόγω προϊόν σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστών. Επομένως 

πρόκειται για το συγκεκριμένο κομμάτι ιδιοκτησίας που επιδιώκεται να κατακτηθεί στο 

μυαλό ακόμα και στην καρδιά του δυνητικού καταναλωτή. (Czerniawski R., Maloney 

M.1999). Άρα η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες έτσι ώστε οι 

καταναλωτές να αντιστοιχούν το προϊόν το οποίο τους προσφέρεται με μια 

συγκεκριμένη εικόνα και ένα ξεκάθαρο όφελος. Με λίγα λόγια ο κάθε καταναλωτής θα 

πρέπει ανά πάση στιγμή να μπορεί να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα «για 

ποιόν/ποιούς λόγο/ους να αγοράσω το συγκεκριμένο προϊόν που μου προσφέρεται 

από τη συγκεκριμένη εταιρία;». Αν η πλειοψηφία του ενδιαφερόμενου καταναλωτικού 

κοινού έχει μια ξεκάθαρη και σαφή απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, σημαίνει 

πως η εταιρία έχει καταφέρει να κερδίσει μια θέση στο μυαλό των καταναλωτών. 

 

Σύμφωνα με τον Aaker (1982), η διαδικασία μιας πετυχημένης τοποθέτησης προϊόντος 

περιλαμβάνει έξι βήματα: 

 

 Αναγνώριση και εντοπισμός των ανταγωνιστών 
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 Κατανόηση του πώς ο τελικός καταναλωτής αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τους 

ανταγωνιστές 

 Προσδιορισμός της τοποθέτησης των ανταγωνιστικών προϊόντων 

 Ανάλυση δυνητικών πελατών / τμήματος αγοράς 

 Επιλογή τοποθέτησης του προϊόντος / υπηρεσίας στο μυαλό των καταναλωτών 

 Παρακολούθηση της τοποθέτησης και ανατροφοδότηση 

 

Στην περίπτωση της υπό ίδρυση μονάδας οι επιχειρήσεις που προσφέρουν παγωμένο 

γιαούρτι είναι η Nestle (Nirvana yogurt) και τα καταστήματα λιανικής πώλησης (π.χ. 

chillbox κ.α.). Στο διάγραμμα 3.30 γίνεται ξεκάθαρη η τοποθέτηση του προϊόντος της 

υπό εξέταση παραγωγικής μονάδας καθώς και των προϊόντων των ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων ως προς 3 βασικές παραμέτρους (τιμή, ποικιλία σερβιρίσματος, 

κατανάλωση θερμίδων). 

  

 

Διάγραμμα 3.30 Τοποθέτηση βασικών προϊόντων παγωμένου γιαουρτιού 
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Παρατηρώντας το διάγραμμα 3.30 φαίνεται πως το προϊόν της υπό ίδρυση μονάδας 

(Premium Spar frozen yogurt) είναι το πιο οικονομικό από όλα, ως προϊόν ιδιωτικής 

ετικέτας. Επίσης έχει περισσότερες επιλογές σερβιρίσματος από το Nirvana yogurt 

καθώς θα προσφέρεται σε περισσότερες γεύσεις και μικρότερη ποικιλία σερβιρίσματος 

από τα αντίστοιχα προϊόντα των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Τέλος, από άποψη 

θερμίδων θεωρείται πιο υγιεινό από τα υπόλοιπα καθώς θα προσφέρεται και σε 

συσκευασία που ως υποκατάστατο της ζάχαρης θα περιέχει στέβια.  

 

Η επιχείρηση όπως αναλύθηκε και πιο πάνω θα προσφέρει στην αγορά ένα προϊόν το 

οποίο θα είναι οικονομικότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών, επομένως 

η υπό εξέταση επιχείρηση θα ακολουθήσει ως στρατηγική Μάρκετινγκ αυτή της ηγεσίας 

κόστους. Επομένως η εταιρία θα έχει ως στόχο να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα με την επίτευξη χαμηλότερου κόστους κατά την παραγωγή του 

εξεταζόμενου προϊόντος. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση οφείλει να τοποθετήσει την αξία 

του Spar frozen yogurt, δεδομένου ότι οι πελάτες θέλουν να γνωρίζουν την αξία του 

προϊόντος που παίρνουν για το αντίτιμο το οποίο πληρώνουν. Έτσι προτείνεται στην 

υπό ίδρυση εταιρία να ακολουθήσει την τοποθέτηση αξίας: καλή σχέση ποιότητας – 

τιμής (value for money). Με αυτό τον τρόπο οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να 

καταλάβουν πως αξίζει να δώσουν τα χρήματά τους για να αγοράσουν το συγκεκριμένο 

προϊόν.  

 

Εν κατακλείδι, η πρόταση συνολικής αξίας του παραγόμενου προϊόντος αποτελεί το 

τελευταίο στάδιο τοποθέτησης του προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να γίνουν 

κατανοητά στο καταναλωτικό κοινό τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το εξεταζόμενο 

προϊόν σε αυτό. Στην παρούσα περίπτωση, η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα θα 

είναι σε θέση να προσφέρει το οικονομικότερο παγωμένο γιαούρτι της αγοράς, το 

οποίο δε θα υστερεί σε ποιότητα και ποικιλία γευστικών επιλογών. Τέλος, η επιχείρηση 

από τη στιγμή που πλασάρει το προϊόν της στην αγορά, θα πρέπει κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα να εξετάζει την τοποθέτηση του προϊόντος της στο μυαλό των 

καταναλωτών και σε περίπτωση αποκλίσεων από το στόχο της θα πρέπει να 

αναλαμβάνει διορθωτικές ενέργειες μέσω του συστήματος ελέγχου – 

ανατροφοδότησης. 
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3.8.2  Λειτουργική διάσταση του σχεδίου Μάρκετινγκ 

 

 

Έχοντας καθορίσει τις επιμέρους στρατηγικές Μάρκετινγκ της εταιρίας, θα πρέπει να 

καταγραφούν τα εργαλεία του Μάρκετινγκ τα οποία θα καθορίσουν το βραχυχρόνιο 

προσανατολισμό της υπό ίδρυσης μονάδας. Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχει θέσει η επιχείρηση θα πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή των εργαλείων 

Μάρκετινγκ, η οποία αποτελεί στην ουσία το λεγόμενο μίγμα Μάρκετινγκ. Επομένως 

σαν μίγμα μάρκετινγκ ορίζονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία στην βέλτιστη μίξη τους θα 

δώσουν στο προσφερόμενο προϊόν την καλύτερη δυνατή διείσδυση και αποδοχή από 

το αγοραστικό κοινό (target group). Αυτά τα στοιχεία  όπως φαίνεται και στην εικόνα 

3.1 είναι: το προϊόν (product), η τιμή (price), η διανομή (place) και η προώθηση 

(promotion), για αυτό τον λόγο έχει επικρατήσει και ο ορισμός των 4P. Αν η εταιρία 

καταφέρει και ορίσει με επιτυχία τα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ είναι πολύ πιθανό 

να ισχυροποιήσει τη θέση της και να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές της.  

 

Εικόνα 3.1 Τέσσερα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ 
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η ανάλυση των τεσσάρων στοιχείων του μίγματος 

Μάρκετινγκ: 

 

 Προϊόν 

 

Η υπό ίδρυση μονάδα θα έχει ως βασική δραστηριότητα την παραγωγή και διανομή 

παγωμένου γιαουρτιού σε όλα τα υποκαταστήματα Βερόπουλου. Εφόσον λοιπόν το 

παραγόμενο προϊόν ανήκει στην κατηγορία των συσκευασμένων τροφίμων θα πρέπει 

να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην τήρηση συγκεκριμένων κανόνων που 

σχετίζονται με τυπικές ποιοτικές προδιαγραφές τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής, 

όσο και κατά τη διάθεσής τους στην αγορά και στο μελλοντικό καταναλωτικό κοινό. Το 

να ακολουθηθούν με αυστηρό και σχολαστικό τρόπο τα παραπάνω θα διασφαλίσει την 

αποφυγή προβλημάτων από την κατανάλωση του εν λόγου προϊόντος και ως εκ 

τούτου θα δημιουργηθεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης από τη μεριά του καταναλωτικού 

κοινού.  

 

Η εταιρία μέσα από τη διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος θα δίνει στο 

καταναλωτικό κοινό τις εξής γευστικές επιλογές: 

 

 Frozen yogurt (δυνατότητα προσθήκης δημητριακών) 

 Frozen yogurt με κομμάτια σοκολάτας (δυνατότητα προσθήκης δημητριακών) 

 Frozen yogurt με μπισκότο (δυνατότητα προσθήκης δημητριακών) 

 Frozen yogurt με χρήση στέβιας αντί ζάχαρης (δυνατότητα προσθήκης 

δημητριακών) 

 

Όσον αφορά την ονομασία του παγωμένου γιαουρτιού, εφόσον πρόκειται για ένα 

προϊόν ιδιωτικής επωνυμίας θα ονομαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ονομασίας που 

έχει θέσει ο λιανοπωλητής για την ανάλογη προϊοντική κατηγορία. Το συγκεκριμένο 

προϊόν θα ανήκει στην κατηγορία των premium προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και θα 

ονομάζεται Spar Frozen Yogurt. Ο βασικός λόγος ένταξης του προϊόντος στην premium 

κατηγορία είναι πως παρόλο που πρόκειται για ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας δε θα 

υστερεί ποιοτικά από τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα της αγοράς.  
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως με το πέρασμα του χρόνου τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας γίνονται όλο και περισσότερο αποδεκτά από τους καταναλωτές, κάτι 

το οποίο ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την παρούσα επενδυτική μελέτη. Σύμφωνα 

με τους Pauwels και Shrinivasan (2003), τα προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας δίνουν 

περισσότερες εναλλακτικές επιλογές στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα προσφέρουν 

μια  πολύ καλή σχέση ποιότητας – τιμής. Πολλές φορές οι καταναλωτές θεωρούν πως 

πληρώνουν περισσότερα χρήματα από όσα θα έπρεπε για ένα προϊόν, όμως το 

αγοράζουν επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή. Τα προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας έχουν τη 

δυνατότητα να ικανοποιήσουν αυτή ακριβώς την ανάγκη των καταναλωτών. 

 

Αναφορικά με τη συσκευασία που θα χρησιμοποιηθεί, η υπό ίδρυση επιχείρηση 

σκοπεύει να συσκευάσει το παγωμένο γιαούρτι με χάρτινη συσκευασία η οποία θα 

κλείνει στο πάνω μέρος της με πλαστικό κούπωμα το οποίο θα περιέχει δημητριακά. Η 

συσκευασία αποτελεί βασικό μέρος του προϊόντος καθώς χρησιμοποιείται για να 

προστατεύσει το προϊόν, να διευκολύνει την αποθήκευση και την μεταφορά, αλλά και 

να προσελκύσει ή να ενημερώσει τον καταναλωτή για το ίδιο το προϊόν. Στη 

συσκευασία που θα χρησιμοποιηθεί θα αναφέρονται κάποια στοιχεία τα οποία 

επιβάλλονται από τη νομοθεσία όπως: η σύσταση του προϊόντος, οι αναλογίες, η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης, ο όγκος, το βάρος, το όνομα ή η εμπορική 

επωνυμία, η χώρα προέλευσης, οι θερμίδες κ.α. Επιπρόσθετα για την χρήση της 

καταλληλότερης συσκευασίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παράγοντες της 

εργονομίας και της λειτουργικότητας οι οποίοι είναι καταλυτικοί για τη μεταφορά και 

αποθήκευση του προϊόντος. Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει δυο ειδών συσκευασίες, 

μια 250 και μια 500 γραμμαρίων, ούτως ώστε να έχουν το δικαίωμα επιλογής οι 

καταναλωτές. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η προτεινόμενη συσκευασία για το 

δυνητικά παραγόμενο προϊόν.  
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Εικόνα 3.2 Προτεινόμενη συσκευασία προϊόντος 

 

Σύμφωνα με τους στόχους της επιχείρησης στο υποκεφάλαιο 3.8.1.1, η υπό ίδρυση 

μονάδα θα παράγει το πρώτο έτος λειτουργίας της 720.812 κιλά παγωμένου 

γιαουρτιού. Επίσης έχει αποφασιστεί πως το 50% του παραγόμενου προϊόντος θα 

διατίθεται σε συσκευασία των 250 γραμμαρίων και το υπόλοιπο 50% σε 

συσκευασία των 500 γραμμαρίων. Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα 3.10 η 

επιχείρηση θα παράγει το πρώτο έτος 1.441.624 τεμάχια παγωμένου γιαουρτιού 

250 γραμμαρίων και 720.812 τεμάχια παγωμένου γιαουρτιού 500 γραμμαρίων.  

Πίνακας 3.10 Υπολογισμός απαιτούμενων τεμαχίων (ανά μέγεθος συσκευασίας) 

Μέγεθος 
(gr) 

Ποσοστό(%) Συνολική ποσότητα  
(kg) 

Απαιτούμενη 
ποσότητα (kg) 

Αριθμός τεμαχίων 

250 50 720.812 360.406 1.441.624 

500 50 720.812 360.406 720.812 

 

 Τιμή 

 

Ως τιμή ορίζεται το ποσό που οφείλει να πληρώσει ο καταναλωτής για να αγοράσει 

το προϊόν και συγχρόνως καθορίζει την αξία που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής για 

το προϊόν το οποίο αγοράζει. Επομένως η τιμή θα πρέπει να καθορίζεται από την 
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έκταση των αναγκών που καλύπτει το προϊόν, τη διαφορετικότητα, την ποιότητα 

κ.α. 

 

Η τιμή είναι το μοναδικό εργαλείο του μίγματος Μάρκετινγκ το οποίο προσφέρει 

έσοδα στην επιχείρηση σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τα οποία δημιουργούν κόστη. 

Άρα η επιχείρηση θα πρέπει να διαλέξει την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική ώστε 

να έχει αυξημένα έσοδα και συνεπώς αυξημένα κέρδη. Η υπό ίδρυση μονάδα κατά 

την καταγραφή της τιμολογιακής της πολιτικής δε θα πρέπει να παραλείψει πως ο 

σκοπός της είναι να διαθέσει το πιο οικονομικό τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι 

μέσω του καναλιού Food, το οποίο θα είναι εξίσου γευστικό και ποιοτικό με τα 

υπόλοιπα. Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να πληρώσουν 

μικρότερο αντίτιμο σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα για να αγοράσουν το 

νέο value for money προϊόν. Συνεπώς η υπό ίδρυση μονάδα θα θέσει μια χαμηλή 

τιμή, ώστε να διεισδύσει με μεγάλη ταχύτητα στην αγορά του τυποποιημένου 

παγωμένου γιαουρτιού. Ο ορισμός μιας χαμηλής τιμής θα έχει ως σκοπό η 

επιχείρηση να πουλήσει μεγάλο όγκο ποσοτήτων και με αυτό τον τρόπο να 

καταφέρει να πετύχει τους ποσοτικούς της στόχους, οι οποίοι αναφέρονται στον 

πίνακα 3.10. Η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική ονομάζεται τιμολόγηση 

διείσδυσης (penetration pricing) και προτείνεται σε περιπτώσεις προϊόντων μαζικής 

αγοράς όπως είναι τα τρόφιμα. Φυσικά η επιχείρηση θα λάβει υπ’όψιν της την τιμή 

που έχει θέσει ο βασικός της ανταγωνιστής (Nestle), ώστε να θέσει μια τιμή 

χαμηλότερη από αυτή. Τέλος η εταιρία οφείλει να μελετήσει αρκετές παραμέτρους 

όπως τις οικονομικές συνθήκες, τις τάσεις της εποχής και την αγοραστική δύναμη 

των εν δυνάμει καταναλωτών.  

 

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, η επιχείρηση θα θέσει ως ενδεικτικές τιμές 

χονδρικής πώλησης στα καταστήματα Βερόπουλου τις εξής: 

 

Πίνακας 3.11 Ενδεικτική τιμολόγηση 

Προϊόν Ενδεικτική τιμή (€) 

Συσκευασία 250gr. 2 

Συσκευασία 500gr. 3,5 
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 Διανομή 

 

Ως διανομή ορίζεται το σύνολο των ενεργειών για την αποθήκευση, τη μεταφορά 

και τη διάθεση του προϊόντος προς το στοχευόμενο καταναλωτή. Επίσης κυρίαρχος 

στόχος είναι η διαθεσιμότητα του κατάλληλου προϊόντος, στο κατάλληλο μέρος την 

κατάλληλη χρονική στιγμή. 

 

Όπως είναι γνωστό, αρχικά τουλάχιστον η επιχείρηση θα συνεργάζεται 

αποκλειστικά με όλα τα εγχώρια υποκαταστήματα Βερόπουλου. Τα συγκεκριμένα 

υποκαταστήματα είναι 220 σε αριθμό και καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια. 

Τη φυσική διανομή των προϊόντων της εταιρίας στα υποκαταστήματα Βερόπουλου 

θα αναλάβει εξ ολοκλήρου εταιρία ειδική σε θέματα εφοδιαστικής (Logistics). 

Βασικός λόγος για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης είναι το μικρό μέγεθος 

της υπό ίδρυσης μονάδας, η οποία ουσιαστικά θα εμπορεύεται μόνο ένα προϊόν 

(frozen yogurt). Επιπλέον η παραγωγική μονάδα αρχικά δε θα βρίσκεται στην 

οικονομική θέση να συντηρεί δικά της οχήματα και ανάλογο προσωπικό για τη 

μεταφορά και συντήρηση των προϊόντων της. Εν αντίθεση μια εταιρία Logistics έχει 

την ανάλογη γνώση και εμπειρία ώστε να προγραμματίζει γρήγορα δρομολόγια, να 

κάνει γρήγορες παραλαβές και διανομές και να διαθέτει προϊόντα διαφορετικών 

επιχειρήσεων σε ίδιες ή κοντινές περιοχές μειώνοντας το κόστος. Επομένως με τη 

σύναψη συνεργασίας με μια έμπειρη εταιρία Logistics η υπό ίδρυση επιχείρηση θα 

εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. 

 

 Προώθηση 

 

Η προώθηση παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες που θα βοηθήσουν και θα 

παροτρύνουν τον καταναλωτή να πάρει την απόφαση για την αγορά του προϊόντος. 

Τα βασικά εργαλεία της προώθησης είναι: η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, οι 

προϊοντικές προσφορές και η προσωπική πώληση. 

 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα ενός παραγωγού προϊόντος ιδιωτικής 

επωνυμίας είναι το μηδαμινό κόστος προώθησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 
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λιανοπωλητής (Βερόπουλος) θα αναλάβει όλες τις προωθητικές ενέργειες του Spar 

Frozen Yogurt, οι οποίες θα είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες προωθητικές 

ενέργειες για τα προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας της premium κατηγορίας. Με αυτό 

τον τρόπο, το οικονομικό ρίσκο που θα αναλάβει η υπό ίδρυση παραγωγική 

μονάδα θα είναι μικρότερο ενώ οι πιθανότητες να καταφέρει να ανταπεξέλθει 

οικονομικά στις απαιτήσεις του εγχειρήματος μεγαλύτερες (Dunne, Narasimhan, 

1999). 

 

3.9 Ανάλυση εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

 

 

Η ανάλυση του εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την SWOT analysis, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να 

συγκεντρωθούν και να καταγραφούν οι δυνάμεις, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι 

απειλές μιας επιχείρησης. Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης 

προκύπτουν από τους εσωτερικούς της πόρους και αφορούν το εσωτερικό της 

περιβάλλον. Εν αντιθέσει οι ευκαιρίες και οι απειλές αποτελούν μεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος τις οποίες οφείλει να εντοπίσει η επιχείρηση και να τις 

διαχειριστεί εφόσον λάβει πρωτίστως υπ’όψιν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της.  

Δυνάμεις (Strengths) 

 

 Μοναδικότητα προϊόντος 

 

Η εταιρία θα παράγει τυποποιημένο ελληνικό παγωμένο γιαούρτι με την 

επωνυμία Spar Βερόπουλος. Με λίγα λόγια θα είναι η πρώτη εταιρία που θα 

παράγει τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι ιδιωτικής ετικέτας (private label) και 

η δεύτερη που θα παράγει τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι μετά τη Nestle 

(από το 2012 προσφέρει το Nirvana yogurt). Επομένως η υπό εξέταση 

παραγωγική μονάδα σκοπεύει να διαθέσει ένα πρωτοποριακό προϊόν σε μια 

αγορά συνεχούς ανάπτυξης όπως αυτή του παγωμένου γιαουρτιού. 
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 Χαμηλά έξοδα Μάρκετινγκ 

 

Το γεγονός πως η εταιρία θα παράγει ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας για ένα 

συγκεκριμένο λιανέμπορο σημαίνει πως απαλλάσσεται από δραστηριότητες 

υψηλού κόστους όπως οι προωθητικές ενέργειες και οι διαφημίσεις. Επίσης η 

εταιρία θα αποφύγει τα υψηλά κόστη branding και διανομής (Morris 1979) τα 

οποία είναι ικανά να τις συμπιέσουν σε υψηλό βαθμό τα κέρδη. Έτσι αν 

ληφθούν υπ’όψιν οι ισχυρές υπάρχουσες μάρκες και η απροθυμία των 

λιανέμπορων να τοποθετήσουν στο ράφι τους άγνωστα προϊόντα, η παραγωγή 

προϊόντων ιδιωτικής επωνυμίας αποτελεί μια από τις πιο ορθολογικές 

στρατηγικές εισόδου. 

 

 Μικρό μέγεθος – Χαμηλό λειτουργικό κόστος 

 

Η εν λόγω παραγωγική μονάδα εφόσον θα εκτελεί παραγγελίες ενός μοναδικού 

λιανέμπορου δεν χρειάζεται να έχει μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και 

συνεπώς θα έχει το πλεονέκτημα της ευελιξίας και του χαμηλού λειτουργικού 

κόστους. 

 Επωνυμία αγοραστή – Χαμηλό ρίσκο 

 

Ο Βερόπουλος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην 

ελληνική αγορά τόσο από άποψη μεγέθους όσο και από άποψη φήμης και 

ονόματος. Επίσης αποτελεί έναν όμιλο ο οποίος αναπτύσσεται συνεχώς καθώς 

ακολουθεί τις εξελίξεις της εποχής και τους νέους ρυθμούς ανάπτυξης στον 

χώρο του λιανεμπορίου. Υπό αυτές τις συνθήκες η υπό εξέταση παραγωγική 

μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει κάτω από την ασφάλεια της 

συνεργασίας με ένα επώνυμο και αξιόπιστο αγοραστή ελαχιστοποιώντας σε 

υψηλό βαθμό το ρίσκο που ενέχει μια επενδυτική απόφαση. 
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 Δυνατότητα αύξησης κερδών 

 

Από τη στιγμή που η παραγωγική μονάδα θα έχει  μειωμένα έξοδα παράγοντας 

ένα προϊόν ιδιωτικής επωνυμίας (χαμηλά κόστη διανομής και προώθησης, 

μικρό μέγεθος παραγωγικής μονάδας), θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει 

υψηλή κερδοφορία. Σύµφωνα µε τους Soberman και Perker (2006) η αύξηση 

των κερδών από την εισαγωγή ενός προϊόντος ιδιωτικής  επωνυμίας είναι 

συνήθως μεγαλύτερη για τον παραγωγό, παρά για το λιανέμπορο. 

      Αδυναμίες (Weaknesses) 

 

 Υψηλή διαπραγματευτική δύναμη αγοραστή 

 

Η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα θα παράγει προϊόντα για ένα μοναδικό 

λιανοπωλητή, γεγονός το οποίο συνεπάγεται πως η πορεία και η οικονομική 

κατάσταση της μονάδας θα εξαρτάται, αρχικά τουλάχιστον, αποκλειστικά από 

τη συνεργασία της με το συγκεκριμένο λιανοπωλητή. Επομένως ο 

λιανοπωλητής (Spar Βερόπουλος) βασιζόμενος στο γεγονός πως είναι ο 

βασικός πελάτης του παραγωγού, θα μπορεί να ορίζει όρους στη μεταξύ τους 

συνεργασία οι οποίοι θα ωφελούν αυτόν και θα πλήττουν τον παραγωγό (π.χ. 

περαιτέρω συμπίεση κόστους). 

 Ύπαρξη μεσάζοντα 

 

Η εταιρία θα διαθέτει τα προϊόντα της μέσω των σουπερ μάρκετ, γεγονός το 

οποίο της στερεί το πλεονέκτημα να τα διαθέτει αυτή απευθείας στον τελικό 

καταναλωτή. Το συγκεκριμένο γεγονός θα έχει ως συνέπεια να μειώνονται σε 

κάποιο βαθμό τα κέρδη της, καθώς θα ορίζει μια τιμή αρκετά χαμηλότερη σε 

σχέση με το να προσέφερε τα προϊόντα της απευθείας για τελική κατανάλωση. 

 Παραγωγή ενός μόνο προϊόντος 

 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας θα βασίζεται στην παραγωγή ενός 

μόνο προϊόντος, του παγωμένου γιαουρτιού. Το γεγονός αυτό ελλοχεύει 

πολλούς κινδύνους καθώς σε περίπτωση που το προϊόν της εταιρίας δε γίνει 
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αποδεκτό σε επιθυμητά επίπεδα από το καταναλωτικό κοινό η εταιρία θα έχει 

σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης. 

 Συμπίεση κερδοφορίας 

 

Η παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μπορεί να ζημιώσει την κερδοφορία 

του παραγωγού, καθώς η ευαισθησία για την τιμή είναι αρκετά υψηλή. Επίσης 

το γεγονός ότι η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα θα πρέπει να παράγει 

ποιοτικά προϊόντα σε σχετικά χαμηλές τιμές (premium κατηγορία ιδιωτικής 

ετικέτας), θα έχει ως συνέπεια να μη μπορεί να αποσπάσει υψηλά κέρδη. 

Ευκαιρίες (Opportunities)  

 

 Αύξηση της ζήτησης του παγωμένου γιαουρτιού 

 

Τη σημερινή εποχή παρατηρείται μια έξαρση στη ζήτηση του παγωμένου 

γιαουρτιού για λόγους όπως η στροφή των καταναλωτών προς την υγιεινή 

διατροφή, η αύξηση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά 50% σε σχέση με την 

προηγούμενη δεκαετία κ.α. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία θα έχει τη δυνατότητα 

να αδράξει την ευκαιρία της αυξανόμενης ζήτησης του παγωμένου γιαουρτιού, 

συγκεντρώνοντας όλες της τις προσπάθειες στην επιτυχημένη παραγωγή και 

διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος. 

 

 Διεύρυνση πελατειακής βάσης 

 

Από τη στιγμή που η παραγωγική μονάδα έχει μια ομαλή λειτουργία και 

καταφέρει να παράγει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, θα μπορεί να εξετάσει την 

πιθανή συνεργασία της και με άλλους λιανοπωλητές. Αν τελικά καταφέρει και 

συνάψει και άλλες συνεργασίες θα πρόκειται ουσιαστικά για μια επιχειρηματική 

επιτυχία καθώς θα είναι σε θέση να αυξήσει τα έσοδά της, να μειώσει το ρίσκο 

και να αυξήσει τη σημερινή μειωμένη διαπραγματευτική της δύναμη. 
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 Μελλοντική δυνατότητα λιανικής πώλησης 

 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα της εταιρίας έχουν μεγάλη απήχηση στο 

καταναλωτικό κοινό, η εταιρία μπορεί να αρχίζει να εξετάζει την επένδυση σε 

δικά της καταστήματα λιανικής ώστε να προμηθεύει απευθείας τα προϊόντα της 

στον τελικό καταναλωτή. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο 

γεγονός θα πρέπει η εταιρία από την πλευρά της να αποκτήσει φήμη και 

οικονομική ευρωστία.  

Απειλές (Threats) 

 

 Δυσμενής οικονομική κατάσταση αγοραστή 

 

Η αποκλειστική εξάρτηση αρχικά από ένα μόνο αγοραστή είναι ικανή να 

δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα στη μονάδα παραγωγής. Σε περίπτωση 

που ο συγκεκριμένος αγοραστής στο μέλλον αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα και αναγκαστεί να διακόψει τη συνεργασία, θα οδηγήσει την 

επιχείρηση σε δυσμενή θέση. 

 

 Είσοδος νέων ανταγωνιστών 

 

Η αύξηση της ζήτησης του παγωμένου γιαουρτιού και η ενδεχόμενη επιτυχία 

της υπό εξέταση παραγωγικής μονάδας πιθανώς να οδηγήσει μεγάλες εταιρείες 

του κλάδου να εισέλθουν στην αγορά με την παραγωγή ενός πανομοιότυπου 

προϊόντος. Επίσης το μέγεθος κάποιων εταιρειών (π.χ. Ελαΐς Unilever, Κρι-Κρι 

κ.α.) καθώς και η φήμη που τους διακατέχει τόσα χρόνια είναι ικανά να 

δημιουργήσουν προβλήματα στην παραγωγική μονάδα. Τέλος, οι μεγάλες 

εταιρείες του κλάδου μπορούν να διαχειριστούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τον 

αυξημένο όγκο παραγωγής και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις με 

μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με μια μικρή μονάδα παραγωγής. 
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     Διάγραμμα 3.31 SWOT Ανάλυση 

3.10 Πρόγραμμα παραγωγής 

 

3.10.1  Έσοδα από πωλήσεις 

 

 

Το πρόγραμμα παραγωγής σχετίζεται άμεσα με την πρόβλεψη της συνολικής ζήτησης 

και την πρόβλεψη των πωλήσεων. Στον πίνακα 3.12 υπολογίζονται τα έσοδα από τις 

πωλήσεις της υπό ίδρυση μονάδας για τα έτη 2015 – 2019. Επίσης, θα πρέπει να 

σημειωθεί πως το 2015 σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ προβλέπεται να 

διαμορφωθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο -1,4%, γεγονός το οποίο θα μειώσει σε 

χαμηλότερα επίπεδα τις τιμές. 
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Πίνακας 3.12 Εκτίμηση εσόδων από πωλήσεις ανά έτος 

Έτος Μέγεθος (gr) Αριθμός 

τεμαχίων 

Τιμή πώλησης 

(€/τεμ.) 

Έσοδα 

πωλήσεων (€) 

2
0
1
5
 

250 1.441.624 2 2.883.248 

500 720.812 3,5 2.522.842 

 

Σύνολο 

 

5.406.090 

2
0
1
6

 

250 1.444.340 1,972 2.848.238 

500 722.170 3,451 2.492.209 

 

Σύνολο 

 

5.340.447 

2
0
1
7
 

250 1.447.058 1,944 2.813.081 

500 723.529 3,402 2.461.446 

 

Σύνολο 

 

5.274.526 

2
0
1
8
 

250 1.449.776 1,916 2.777.771 

500 724.888 3,354 2.431.274 

 

Σύνολο 

 

5.209.045 

2
0
1
9
 

250 1.452.492 1,889 2.743.757 

500 726.246 3,307 2.401.696 

 

Σύνολο 

 

5.145.453 

 

Τέλος, η υπό ίδρυση μονάδα σκοπεύει να εγκαταστήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα πρότυπα της σειράς ISO, 

προδιαγράφοντας κάποιους βασικούς κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα 

τα στάδια της παραγωγής. 
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3.10.2  Κόστος Μάρκετινγκ 

 

 

Το κόστος της λειτουργίας του Μάρκετινγκ αποτελεί ένα από τα βασικά κόστη της υπό 

ίδρυση μονάδας και είναι ικανό να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα έσοδά της. 

Συγκεκριμένα το κόστος Μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πρόκειται να 

καταβάλλει η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα για τη διανομή και την προώθηση των 

προϊόντων της.  

 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα 

της υπό ίδρυση εταιρίας είναι πως θα έχει χαμηλά έξοδα Μάρκετινγκ, καθώς τις 

προωθητικές ενέργειες ενός προϊόντος ιδιωτικής επωνυμίας τις αναλαμβάνει εξ 

ολοκλήρου ο λιανοπωλητής. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία θα απαλλαχτεί πλήρως από 

τα έξοδα προώθησης και θα επιβαρυνθεί μόνο από τα έξοδα διανομής του προϊόντος. 

Επομένως ως κόστος Μάρκετινγκ θα θεωρηθεί μονάχα η αμοιβή που θα καταβάλλεται 

στην αρμόδια εταιρία Logistics, η οποία υπολογίζεται πως θα ανέρχεται στο 2% των 

συνολικών ετήσιων εσόδων της υπό ίδρυση μονάδας (πίνακας 3.13). Τέλος, η 

πραγματική δυναμικότητα της μονάδας υπολογίζεται πως θα ανέρχεται στο 90% της 

ονομαστικής, καθώς είναι λογικό να προκύψουν κάποιες αναμενόμενες φθορές και 

απώλειες. 

 

Πίνακας 3.13 Εκτίμηση κόστους Μάρκετινγκ ανά έτος 

Έτος Έσοδα 
πωλήσεων(€) 

Κόστος 
Μάρκετινγκ(€) 

2015 5.406.090 108.122 

2016 5.340.447 106.809 

2017 5.274.526 105.491 

2018 5.209.045 104.181 

2019 5.145.453 102.909 
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4. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ 
 

4.1 Χαρακτηριστικά των πρώτων υλών  

 

4.1.1  Πρώτες ύλες 

 

 

Καταρχάς η υπό ίδρυση μονάδα όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3, θα παράγει 

τέσσερα είδη παγωμένου γιαουρτιού (σκέτο, με κομμάτια σοκολάτας, με κομμάτια 

φράουλας και με στέβια αντί ζάχαρης). Φυσικά, το βασικό συστατικό για όλα τα 

παραγόμενα προϊόντα θα είναι το ελληνικό γιαούρτι, το οποίο σε σύγκριση με άλλα 

γιαούρτια περιέχει περίπου το διπλάσιο αριθμό πρωτεϊνών, το ήμισυ του νατρίου, το 

ήμισυ των υδατανθράκων, λιγότερη λακτόζη και πιο συμπυκνωμένη πηγή προβιοτικών. 

Το παγωμένο γιαούρτι αποτελεί ένα κατεψυγμένο επιδόρπιο το οποίο περιέχει ως 

βασικά συστατικά το γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ είναι πιο ρευστό 

από το παγωτό καθώς περιέχει γάλα αντί για κρέμα γάλακτος.  

 

Στο σημείο αυτό της μελέτης σκοπιμότητας κρίνεται χρήσιμο να αναλυθεί με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια το βασικότερο συστατικό του τελικού παραγόμενου προϊόντος 

που είναι το ελληνικό γιαούρτι. Αρχικά, το γιαούρτι θα πρέπει να αναφερθεί πως 

αποτελεί ένα προϊόν πηγμένου γάλακτος το οποίο προκύπτει από γαλακτική ζύμωση 

με την επίδραση καλοηθών βακτηρίων. Η φήμη του ελληνικού γιαουρτιού εξαπλώνεται 

με το πέρασμα των χρόνων καθώς εκτός από ένα γευστικό προϊόν, διαθέτει πολύτιμα 

θρεπτικά συστατικά υψηλής βιολογικής σημασίας όπως πρωτεΐνες, βιταμίνη A, 

βιταμίνη D, ασβέστιο κ.α. Επίσης η κατανάλωση γιαουρτιού  προσφέρει πολλά οφέλη 

στην ανθρώπινη υγεία. Χαρακτηριστικά έχει αποδεικτεί πως βοηθάει στην πρόληψη 

της οστεοπόρωσης, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην καλή 

λειτουργία του εντέρου, στην προστασία του νευρικού συστήματος και στην 

καταπολέμηση ιώσεων. Τέλος το γιαούρτι αποτελεί μια τροφή που λειτουργεί ως 

σύμμαχος για το αδυνάτισμα καθώς βοηθάει στη διάσπαση του λίπους και στην 

έρρυθμη λειτουργία του μεταβολισμού. 
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Τα διάφορα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του παγωμένου 

γιαουρτιού διαφέρουν πολλές φορές ανάλογα με τον παρασκευαστή. Η υπό εξέταση 

παραγωγική μονάδα θα έχει ως στόχο να παράγει ένα προϊόν το οποίο θα αποτελεί 

υγιεινή επιλογή για τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα θα είναι γευστικό έχοντας 

βελούδινη και κρεμώδη υφή. Αναλυτικά οι βασικότερες πρώτες ύλες που θα περιέχουν 

όλα τα είδη του Spar frozen yogurt είναι τα εξής: 

 

 Στραγγιστό γιαούρτι 2%: Γενικά το γιαούρτι είναι το προϊόν το οποίο 

προκύπτει μετά από την πήξη νωπού γάλακτος, με την επίδραση 

καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι’αυτό ζύμωση. Το στραγγιστό 

γιαούρτι παράγεται από αγελαδινό γάλα και προέρχεται ύστερα από 

διαδικασία απομάκρυνσης του ορρού του γάλακτος. Για να παρασκευαστεί 

ένα λίτρο στραγγιστού γιαουρτιού χρησιμοποιούνται περίπου τέσσερα λίτρα 

παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος. Τέλος η υπό ίδρυση μονάδα θα 

προμηθεύεται για την παραγωγή του παγωμένου γιαουρτιού, στραγγιστό 

γιαούρτι το οποίο θα περιέχει 2% λιπαρά. 

 

 Αποβουτυρωμένο γάλα: Το αποβουτυρωμένο γάλα είναι αυτό το οποίο 

παραμένει νωπό ύστερα από την αφαίρεση του λίπους, με μηχανική 

επεξεργασία και χωρίς καμία άλλη προσθήκη. Επίσης, το συγκεκριμένο 

είδος γάλακτος αποτελεί φορέα βιταμινών, πρωτεϊνών, λακτόζης, ενώ  οι 

λιπαρές ουσίες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 0,2%.   

 

 

 Σκόνη γάλακτος: Η σκόνη γάλακτος αποτελεί το προϊόν συμπύκνωσης του 

νωπού γάλακτος μέχρι να ξεραθεί και δεν πρέπει να έχει ποσοστό υγρασίας 

το οποίο να ξεπερνάει το 5% του βάρους του. Επιπλέον το λίπος της 

σκόνης η οποία θα προέρχεται από αποβουτυρωμένο γάλα δε θα πρέπει να 

ξεπερνάει το 1,5%. 

 

 Σιρόπι γλυκόζης: Το σιρόπι γλυκόζης αποτελεί ένα διάλυμα γλυκόζης σε 

νερό και παρασκευάζεται από ενζυμική υδρόλυση αμύλου, το οποίο είναι 

πολυμερές της γλυκόζης.  
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 Ζάχαρη άχνη: Η ζάχαρη άχνη αποτελεί είδος ζάχαρης με πολύ λεπτούς 

κόκκους που συνήθως περιέχει ένα 3% άμυλο αραβοσίτου ώστε να μην 

απορροφά υγρασία.  

 

 Στέβια: Η στέβια περιέχει μια ουσία η οποία ονομάζεται στεβιόζη ή 

στεβιόλη, η οποία έχει μεγαλύτερη γλυκαντική δύναμη από τη ζάχαρη. Σε 

αντίθεση με αρκετές άλλες γλυκαντικές ύλες, η στέβια είναι σταθερή, δεν 

αλλοιώνεται και δεν χάνει τη γλυκύτητά της, ακόμα και στην έκθεσή της σε 

πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης η στέβια περιέχει συστατικά όπως το 

χρώμιο, το μαγνήσιο, το κάλλιο κ.α., με συνέπεια να έχει αντιυπερτασική, 

αντιβακτηριδιακή, αντιοξειδωτική, καρδιοτονωτική, αδυνατιστική και 

χωνευτική δράση. Ως εκ τούτου, η υπό ίδρυση μονάδα θα χρησιμοποιήσει 

τη στέβια ως υποκατάστατο της ζάχαρης στο ένα από τα τέσσερα είδη 

προϊόντων που θα παράγει, ώστε να έχουν οι καταναλωτές μια ακόμα πιο 

υγιεινή επιλογή. 

 

 

 Σταθεροποιητές: Οι σταθεροποιητές είναι ουσίες οι οποίοι συμβάλλουν στη 

σταθεροποίηση του παγωμένου γιαουρτιού αλλά και στην απορρόφηση 

ποσότητας νερού από αυτό. Ουσιαστικά προσδίδουν μια πιο στερεή μορφή 

στο μίγμα, ισοκατανέμοντας τα κολλοειδή διαλύματα και τις άλλες ουσίες 

που είναι σε υγρή μορφή. Η ποσότητα του σταθεροποιητή που θα 

χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί το τελικό προϊόν θα πρέπει να κυμαίνεται 

από 0,15% - 0,5%. Ύστερα από μελέτη παραγωγής πανομοιότυπων 

προϊόντων (παγωμένα γιαούρτια, παγωτά κ.λπ.), οι σταθεροποιητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του Spar Frozen Yogurt θα είναι οι 

εξής: Ε407 (καραγενάνη), Ε410 (κόμμι χαρουπιών) και Ε412 (κόμμι 

γκουάρ). Οι τρεις προαναφερθέντες σταθεροποιητές που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγική διαδικασία αποτελούν φυσικούς 

πηκτικούς παράγοντες που θα βοηθήσουν να πάρει το μίγμα στερεή μορφή. 

Πιο αναλυτικά οι συγκεκριμένοι σταθεροποιητές θα βοηθήσουν στην αύξηση 

του ιξώδες του μίγματος, θα βελτιώσουν την υφή και τη δομή, θα 

αποτρέψουν την εμφάνιση παγοκρυστάλλων, θα βελτιώσουν την 

ενσωμάτωση αέρα και θα σταθεροποιήσουν τις πρωτεΐνες του μίγματος.  

 

 Γαλακτοματοποιητές: Οι γαλακτοματοποιητές αποτελούν ουσίες που 

βοηθούν στην ανάμειξη δυο ή περισσοτέρων συστατικών και η προσθήκη 
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τους σε τρόφιμα έχει ως αποτέλεσμα τη μη διάσπαση της υδάτινης φάσης 

από τη λιπαρή. Ουσιαστικά οι γαλακτοματοποιητές μετατρέπουν την μία 

από τις προς ανάμειξη ουσίες σε μικκύλια, διασπείροντας τα μικκύλια με 

τέτοιο τρόπο ώστε να σταθεροποιούν το μίγμα κρατώντας τα μικκύλια 

απομακρυσμένα. Οι γαλακτοματοποιητές παρασκευάζονται είτε από 

βιολογικά υλικά είτε συντίθεται από λιπαρά οξέα και παράγωγά τους. Κατά 

την παραγωγική διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο γαλακτοματοποιητής 

Ε471 (μόνο- και δι- γλυκερίδια των λιπαρών οξέων) και η ποσότητά του ως 

ποσοστό του τελικού προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 0,2%.  Όσον 

αφορά τη συνεισφορά του γαλακτοματοποιητή Ε471 στο τελικό προϊόν είναι 

αρκετά μεγάλη καθώς βοηθάει τις αντιδράσεις λίπους – πρωτεΐνης, 

προσφέρει ομοιογένεια στη μάζα του παγωμένου γιαουρτιού, συγκρατεί 

διάφορα υγρά, βελτιώνει την διασπορά των λιποσφαιρίων στο μίγμα, 

δυσχεραίνει την εμφάνιση παγοκρυστάλλων στο τελικό προϊόν και βοηθάει 

στην ενσωμάτωση του αέρα.  

 

 Φυσικές αρωματικές ουσίες 

 

 

 Δημητριακά: Το είδος των δημητριακών που θα τοποθετείται στο πάνω 

μέρος της συσκευασίας του παγωμένου γιαουρτιού είναι οι νιφάδες 

καλαμποκιού (corn flakes). 

 

 Σοκολάτα 

 

 

 Μπισκότο 

4.1.1.1  Κύρια συστατικά στοιχεία 

 

 

Το παγωμένο γιαούρτι όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως έχει ως κύρια 

συστατικά το γάλα και το γιαούρτι, τα οποία ως γνωστό έχουν πλούσια διατροφική 

αξία. Τα 65 γραμμάρια παγωμένου γιαουρτιού (μια ατομική μερίδα) περιέχουν περίπου 

120 – 150 θερμίδες, γεγονός το οποίο δηλώνει πως η θερμιδική του αξία δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλή. Επίσης έχοντας ως βασικό συστατικό το στραγγιστό γιαούρτι 2% 
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λιπαρών υποδηλώνει πως είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και ασβέστιο, ενώ είναι χαμηλής 

περιεκτικότητας σε νάτριο. Συγκριτικά με το παγωτό περιέχει λιγότερες θερμίδες και 

λιπαρά καθώς δεν χρησιμοποιείται κρέμα γάλακτος κατά την παρασκευή του. 

Επιπρόσθετα, το παγωμένο γιαούρτι λόγω των θρεπτικών συστατικών και των 

προβιοτικών που εμπεριέχει  αποκτά ανώτερη διατροφική αξία, ενώ παράλληλα ωφελεί 

το πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Εκτός των υπολοίπων, το παγωμένο 

γιαούρτι περιέχει ένζυμα τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία της πέψης και συνεπώς 

μπορεί να προτιμηθεί από άτομα τα οποία παρουσιάζουν δυσανεξία στη λακτόζη. 

Συγκεντρωτικά τα βασικότερα συστατικά στοιχεία τα οποία θα περιέχει το παραγόμενο 

παγωμένο γιαούρτι είναι τα εξής: 

 

 Πρωτεΐνες: Το παγωμένο γιαούρτι έχοντας ως βασικό συστατικό το στραγγιστό 

γιαούρτι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες. Επίσης οι πρωτεΐνες που περιέχονται στο 

γιαούρτι είναι σε μεγάλο βαθμό αφομοιώσιμες από τον ανθρώπινο οργανισμό 

σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες που περιέχονται σε άλλα τρόφιμα. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται αφενός στο ότι οι πρωτεΐνες έχουν περάσει από τη διαδικασία 

πρωτεόλυσης από μικροοργανισμούς κατά τη διάρκεια της επώασης και της 

αποθήκευσης και αφετέρου στο ότι οι πρωτεΐνες που εμπεριέχονται στο 

γιαούρτι βρίσκονται ήδη σε μορφή <<μαλακού πήγματος>> όταν εισχωρούν στο 

στομάχι και συνεπώς δε προκαλούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της πέψης. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι πρωτεΐνες έχουν μεγάλη σημασία για 

την παρασκευή του παγωμένου γιαουρτιού διότι δρουν σα γαλακτοματοποιητές 

προσδίδοντας ομοιογένεια και σταθερότητα. Οι πρωτεΐνες βοηθούν ακόμη στην 

εναέρωση του παγωμένου γιαουρτιού, προσφέρουν σταθερή δομή και έχουν 

υψηλή διατροφική αξία. 

 Υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες αποτελούν το σύνολο των σακχάρων ή 

αλλιώς των γλυκιδίων που υπάρχουν στο παγωμένο γιαούρτι. Το βασικότερο 

σάκχαρο που περιέχει το παγωμένο γιαούρτι είναι η λακτόζη, ενώ ενδέχεται να 

περιέχει μονο- και δι- σακχαρίτες.  Τα σάκχαρα προσδίδουν γλυκύτητα στο 

παγωμένο γιαούρτι, ενώ μειώνουν το σημείο πήξεως έτσι ώστε το μίγμα να 

παίρνει πιο σκληρή μορφή. Επίσης, με την παρουσία των σακχάρων 

αυξάνονται τα ολικά στερεά του μίγματος, βελτιώνοντας τη δομή του 

παραγόμενου προϊόντος. Εκτός των άλλων, τα σάκχαρα βοηθούν στη μείωση 

του ποσοστού της υδατικής φάσης, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το 

παγωμένο γιαούρτι να αποκτά μεγαλύτερη αντοχή στην απόδραση 

(βουτυροποίηση του λίπους). Τα σάκχαρα βοηθούν ακόμη να πάρει το 
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παγωμένο γιαούρτι αμμώδη υφή, ενώ είναι υπαίτιο για την αύξηση των 

συνολικών θερμίδων του προϊόντος. Εν κατακλείδι, οι υδατάνθρακες θα πρέπει 

να αποτελούν το 15% - 20% του τελικού προϊόντος. 

 

 Λιπαρά: Το ποσοστό των λιπαρών στο τελικό προϊόν κυμαίνεται από 7% - 

10%.  Η μεγαλύτερη ποσότητα λίπους μέσα στο παγωμένο γιαούρτι προέρχεται 

από το γάλα. Η παρουσία των λιπαρών στο τελικό προϊόν διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αύξηση του όγκου του και στο να μπορέσει να πάρει μια 

πιο μαλακή μορφή. Το μειονέκτημα των λιπαρών είναι πως αν βρεθούν σε 

μεγαλύτερη ποσότητα από τη φυσιολογική θα αλλοιώσουν τη γεύση του 

παγωμένου γιαουρτιού. Τέλος αν χρησιμοποιηθούν σε μίγματα τα οποία δεν 

υπόκεινται σε σωστή επεξεργασία είναι πιθανό να ξεχωρίσουν από το νερό και 

με αυτό τον τρόπο να γίνει διαχωρισμός της υδάτινης και της λιπαρής φάσης. 

 

 

 Διαιτητικές ίνες: Οι διαιτητικές ίνες ή φυτικές ίνες είναι συστατικά τροφών 

φυτικής προέλευσης τα οποία δεν αποδομούνται από τον ανθρώπινο 

οργανισμό. Το βασικό πλεονέκτημα των διαιτητικών ινών είναι πως βοηθούν 

στην καλή λειτουργία του εντέρου, ενώ ως μειονέκτημά τους μπορεί να 

χαρακτηριστεί το γεγονός ότι περιορίζουν τον χρόνο διέλευσης και 

απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών από τον ανθρώπινο οργανισμό. Το 

ποσοστό των διαιτητικών ινών στο παγωμένο γιαούρτι θα κυμαίνεται μεταξύ του 

3% - 4%. 

 

 Βιταμίνες: Το παγωμένο γιαούρτι εμπεριέχει λιποδιαλυτές βιταμίνες, με 

βασικότερες τις A, D και E.  Οι συγκεκριμένες βιταμίνες έχουν αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες, προστατεύουν το δέρμα, βοηθούν στην όραση κ.α. Το πρόβλημα 

όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι πως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η 

περιεκτικότητά τους στο τελικό προϊόν καθώς καταστρέφονται όσο το 

παγωμένο γιαούρτι παραμένει σε συνθήκες κατάψυξης. Η καταστροφή μεγάλου 

μέρους των βιταμινών κατά τη διαδικασία της κατάψυξης οφείλεται στο ότι οι 

βιταμίνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις χαμηλές θερμοκρασίες. 

 

 

 Νάτριο: Το ποσοστό συμμετοχής του νατρίου στο γιαούρτι είναι γύρω στο 3%. 

Το νάτριο είναι το βασικότερο συστατικό ρύθμισης της ποσότητας του νερού 

στο ανθρώπινο σώμα, ενώ η είσοδος και η έξοδος του νατρίου από ορισμένα 
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κύτταρα είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση βασικών λειτουργιών του 

σώματος. 

 

 Αέρας: Ο αέρας μπορεί να μην αποτελεί ένα ουσιώδες συστατικό, ωστόσο 

παίζει σημαντικό ρόλο στο να μπορέσει το παγωμένο γιαούρτι να διατηρήσει 

την κρεμώδη υφή του και να μην πάρει τη μορφή μιας συμπαγής μάζας. 

Επίσης, ο αέρας είναι εκείνο το συστατικό το οποίο μαλακώνει όσο κανένα άλλο 

τη δομή του παγωμένου γιαουρτιού και το βοηθάει να αντιστέκεται στις 

μεταβολές της θερμοκρασίας. 

4.1.2 Εφόδια εργοστασίου 

 

 

Εκτός των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του παγωμένου 

γιαουρτιού, η επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει τα εφόδια και τα βοηθητικά υλικά τα 

οποία θα χρειαστεί. Τα βασικότερα εφόδια που θα χρησιμοποιήσει η υπό εξέταση 

παραγωγική μονάδα για να πετύχει τους στόχους της είναι τα εξής: 

 Υλικά συσκευασίας 

 

Το παγωμένο γιαούρτι για να μπορέσει να φθάσει στα ράφια των σουπερ μάρκετ και να 

αγοραστεί από τους καταναλωτές θα πρέπει να έχει την κατάλληλη συσκευασία. Η 

συσκευασία όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο θα πρέπει να περιέχει 

ανάλογα με το μέγεθος (250 gr. ή 500 gr.), τα εξής συστατικά στοιχεία: 

 

 Χάρτινο κύπελλο: Το οποίο θα προμηθεύεται στα δυο ανάλογα μεγέθη. 

 Πλαστικό καπάκι: Το οποίο θα είναι σχεδιασμένο ώστε να κλείνει το χάρτινο 

κύπελλο και παράλληλα να λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος των 

δημητριακών. Όπως είναι λογικό θα υπάρχουν δυο διαφορετικά μεγέθη 

καπακιών για να εφάπτονται στις αντίστοιχες συσκευασίες. 

 Ετικέτα: Το κάθε κύπελλο παγωμένου γιαουρτιού θα έχει προσαρμοσμένη μια 

ετικέτα, η οποία θα αναγράφει τα συστατικά του προϊόντος, την επωνυμία του 

και άλλες απαραίτητες από τη νομοθεσία πληροφορίες. 
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 Χαρτοκιβώτιο μεταφοράς: Το οποίο θα χρησιμοποιείται για την ασφαλή 

μεταφορά των παγωμένων γιαουρτιών από την παραγωγική μονάδα στα 

καταστήματα Βερόπουλου. 

 

 Βοηθητικά υλικά και άλλα εφόδια 

 

Προκειμένου η υπό εξέταση επιχείρηση να έχει μια έρρυθμη λειτουργία κρίνεται 

αναγκαία η ύπαρξη κάποιων βοηθητικών υλικών και άλλων εφοδίων. Αναλυτικά τα 

βασικότερα βοηθητικά υλικά και άλλα εφόδια που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 

 Ηλεκτρισμός: Η εξεταζόμενη παραγωγική μονάδα έχει ανάγκη από συνεχή 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της λειτουργίας των μηχανημάτων. 

Εάν σταματήσει η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, θα διακοπεί η παραγωγική 

διαδικασία και ως εκ τούτου θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα. Εκτός των 

μηχανημάτων, η ηλεκτρική ενέργεια είναι αναγκαία και σε άλλους χώρους της 

παραγωγικής μονάδας (π.χ. γραφεία), ενώ είναι απαραίτητη για τη λειτουργία 

του κλιματιστικού συστήματος που σκοπεύετε να εγκατασταθεί. 

 

 Νερό: Το νερό αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την παραγωγική μονάδα, καθώς 

θα πρέπει να διατίθεται ανά πάση στιγμή για κοινή χρήση σε όλους τους 

εργαζομένους. Επίσης ποσότητες πόσιμου νερού θα χρησιμοποιούνται κατά 

την παραγωγική διαδικασία και γι’αυτό το λόγο θα πρέπει να εξεταστεί με 

μεγάλη προσοχή η ποιότητα του νερού στην τοποθεσία εγκατάστασης της 

παραγωγικής μονάδας. 

 

 

 Ανταλλακτικά: Έπειτα από το πέρασμα μιας χρονικής περιόδου ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός από συντήρηση είναι λογικό να χρειαστεί και 

κάποια τμηματική αντικατάσταση. Ως εκ τούτο, η επιχείρηση οφείλει να έχει 

στην κατοχή της ανταλλακτικά των μηχανικών εξαρτημάτων της σε περίπτωση 

που προκύψει κάποια μηχανική βλάβη. Τη διάθεση των ανταλλακτικών θα 

αναλάβει η εταιρία προμήθειας του μηχανολογικού εξοπλισμού.  

 

 Χημικά αναλώσιμα: Η παραγωγική μονάδα θα πρέπει να προμηθευτεί κάποιες 

ποσότητες απορρυπαντικών και απολυμαντικών για τον καθαρισμό των 

αιθουσών, των συσκευών και των μηχανημάτων παραγωγής. Με τον τρόπο 
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αυτό θα εξασφαλιστεί τόσο η υγιεινή του χώρου όσο και η ασφάλεια του 

ανθρωπίνου δυναμικού. 

 

 

 Στολές εργασίας: Το προσωπικό το οποίο θα συμμετέχει στη διαδικασία της 

παραγωγής θα πρέπει να είναι ενδεδυμένο με την ανάλογη στολή εργασίας 

ώστε να διασφαλίζεται αφενός η προστασία του και αφετέρου η υγιεινή των 

τελικών προϊόντων.  

 

 Άλλα εφόδια: Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπεριέχονται όλα τα εφόδια που 

χρειάζεται για να λειτουργήσει η μονάδα και δε σχετίζονται άμεσα με την 

παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα στη κατηγορία των άλλων εφοδίων 

συγκαταλέγονται τα εξής: ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός, γραφικές ύλες, 

αναλώσιμα κ.α. 

 

4.2 Περιγραφή δεδομένων επιλογής πρώτων υλών και εφοδίων 

 

4.2.1 Περιγραφή δεδομένων επιλογής πρώτων υλών 

 

 

Η επιτυχία της επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των πρώτων 

υλών που θα χρησιμοποιηθούν για να παρασκευαστεί το παγωμένο γιαούρτι. Συνεπώς 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πρώτες ύλες, καθώς και να βρεθεί το 

κατάλληλο ποσοστό συμμετοχής τους στο τελικό προϊόν. Οι πρώτες ύλες που έχουν 

καταλυτικό ρόλο στην ποιότητα του παραγόμενου παγωμένου γιαουρτιού είναι το 

γιαούρτι, το γάλα, η σοκολάτα, το μπισκότο και τα δημητριακά. Εκτός όμως των 

βασικών συστατικών θα χρησιμοποιηθούν και κάποια απαραίτητα συστατικά τα οποία 

θα έχουν μικρότερη συμμετοχή στο τελικό μίγμα όπως η ζάχαρη, οι σταθεροποιητές 

κ.α. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί πως θα διαφέρει το ποσοστό συμμετοχής των 

πρώτων υλών στο τελικό προϊόν ανάλογα με το ποιό από τα τέσσερα προϊόντα θα 

παράγεται. Αναλυτικότερα το ποσοστό συμμετοχής του κάθε συστατικού για κάθε είδος 

προϊόντος θα κατανεμηθεί ως εξής: 
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Πίνακας 4.1 Συμμετοχή πρώτων υλών στα τελικά προϊόντα 

Συστατικά Frozen yogurt 
(απλό) 

Frozen yogurt 
(σοκολάτα) 

Frozen yogurt  
(μπισκότο) 

Frozen yogurt 
(στέβια) 

Γιαούρτι 45% 45% 45% 45% 

Αποβουτυρωμένο 
γάλα 

25% 20% 20% 25% 

Σκόνη γάλακτος 7% 7% 7% 7% 

Γλυκόζη 2,5% 2,5% 2,5% 2.5% 

Σταθ. - Γαλακτ. 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Δημητριακά 10% 10% 10% 10% 

Ζάχαρη 10% 8% 8%  

Σοκολάτα  7%   

Μπισκότο   7%  

Στέβια    10% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 

 

Η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα από τη στιγμή που συνεργάζεται προς το παρόν 

αποκλειστικά με το Βερόπουλο έχει ως στόχο να εκμεταλλευτεί τις σχέσεις που έχει ο 

Βερόπουλος με κάποιους προμηθευτές. Έτσι η εταιρία θα προμηθευτεί βασικές 

πρώτες ύλες για να παρασκευάσει το Spar frozen yogurt από παραγωγικές μονάδες 

που προμηθεύουν το Βερόπουλο με προϊόντα της ιδιωτικής του επωνυμίας. Με αυτό 

τον τρόπο θα προμηθευτεί πρώτες ύλες που είναι ποιοτικές, οικονομικές και εγγυημένα 

αποδεκτές από το καταναλωτικό κοινό και συνεπώς θα μειωθεί ο κίνδυνος. 

Συγκεκριμένα τα προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας που θα προμηθευτεί η εξεταζόμενη 

επιχείρηση από γνώριμους προμηθευτές είναι το στραγγιστό γιαούρτι Spar 2%, τη 

σκόνη γάλακτος Spar, το αποβουτυρωμένο γάλα Spar και τα δημητριακά τύπου corn 

flakes Spar. Το στραγγιστό γιαούρτι Spar 2% η εταιρία θα το προμηθεύεται από την 

Βιομηχανία Γάλακτος Τυράς Α.Ε., ενώ το αποβουτυρωμένο γάλα κα τη σκόνη 

γάλακτος Spar από την αυστριακή εταιρία Berglandmilch η οποία είναι γνωστή για την 

ποιότητα των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Τα δημητριακά  τα οποία θα υπάρχουν 

στο πάνω μέρος της συσκευασίας όλων των ειδών του παγωμένου γιαουρτιού, η 

παραγωγική μονάδα θα τα προμηθεύεται από  την Introfex Ε.Π.Ε. Τη ζάχαρη άχνη, 

σιρόπι γλυκόζης, τη σοκολάτα και τα μπισκότα η εταιρία θα τα προμηθεύεται από την 

επιχείρηση Δημητριάδης Α. & Σια Ο.Ε., η οποία είναι εταιρία προμήθειας πρώτων υλών 

και ημιτελών προϊόντων που σχετίζονται με τη ζαχαροπλαστική. Όσον αφορά τη 

στέβια, η προμήθειά της θα γίνεται από την εταιρία Μορφέας Ελλάς Μονοπρόσωπη 

Ε.Π.Ε. Τέλος, η προμήθεια των σταθεροποιητών και των γαλακτοματοποιητών θα 

πραγματοποιείται από τη ρωσικής προέλευσης εταιρία Nordena. Η επιλογή των 
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ανωτέρω προμηθευτών έχει γίνει με γνώμονα την επιλογή ποιοτικών και οικονομικών 

πρώτων υλών και προήλθε ύστερα από προσεκτική και λεπτομερή έρευνα αγοράς. 

4.2.2 Περιγραφή δεδομένων επιλογής άλλων εισροών 

 

 

Η παραγωγική μονάδα εκτός από την επιλογή των πρώτων υλών που θα 

χρησιμοποιήσει κατά τη διαδικασία της παραγωγής, θα πρέπει να επιλέξει και κάποιες 

άλλες απαραίτητες εισροές. Τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία εισροών είναι τα εξής: 

 Υλικά συσκευασίας: Τα βασικότερα κριτήρια για την επιλογή των υλικών 

συσκευασίας είναι η ποιότητα κατασκευής, η εργονομία, η ανθεκτικότητα και η 

τιμή. Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω κριτήρια η εταιρία πήρε την απόφαση να 

προμηθεύεται τις χάρτινες συσκευασίες και τα χαρτοκιβώτια μεταφοράς από την 

επιχείρηση Αν.Βλ.Κολιόπουλος Α.Ε (Pako) και τα πλαστικά καπάκια και τις 

ετικέτες των συσκευασιών από την εταιρία Ikoplast Α.Ε. 

 

 Ανταλλακτικά: Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να έχουν υψηλή ποιότητα 

κατασκευής, να είναι συμβατά με τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό και να 

είναι ανθεκτικά στο πέρασμα του χρόνου. Η εταιρία θα προμηθευτεί τα 

ανταλλακτικά από τις επιχειρήσεις προμήθειας των αντίστοιχων μηχανημάτων 

(Κεφάλαιο 5). 

 

 

 Ηλεκτρική ενέργεια: Στη συγκεκριμένη εισροή δεν υπάρχουν κριτήρια 

επιλογής, καθώς η μοναδική εταιρία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι η 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). Συνεπώς, οι προδιαγραφές του 

ρεύματος θα ορίζονται από την εν λόγω επιχείρηση. 

 

 Νερό: Όπως και στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας έτσι και στην 

περίπτωση παροχής πόσιμου νερού, η εταιρία θα προμηθεύεται το νερό από 

την αρμόδια εταιρίας Ύδρευσης που υπάρχει στην περιοχή (Ε.Υ.Δ.Α.Π.). 

 

 

 Χημικά αναλώσιμα: Τα κριτήρια επιλογής των απορρυπαντικών και των 

απολυμαντικών είναι η ισχύς, η τιμή και το κατά πόσο θα είναι ασφαλή για την 
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υγεία του εργατικού προσωπικού. Η επιχείρηση που πληροί τις παραπάνω 

προδιαγραφές με τον καλύτερο τρόπο είναι η Καλογερόπουλος Χημικά Α.Ε. 

 

 Στολές εργασίας: Οι φόρμες εργασίας θα πρέπει να είναι λειτουργικές, 

προστατευτικές, ανθεκτικές και άνετες. Ομοίως τα γάντια, τα κεφαλοκαλλύματα 

και τα καλλύματα παπουτσιών, θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένα από 

ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον πλαστικό υλικό.  Με βάση τα 

παραπάνω κριτήρια η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα θα παραγγείλει τις 

φόρμες εργασίας από την εταιρία εξοπλισμού ενδυμάτων εργασίας 

Workmarket, ενώ τα γάντια, τα κεφαλοκαλλύματα, τις μάσκες και τα καλλύματα 

παπουτσιών θα τα παραγγείλει από την φαρμακευτική εταιρία Pharmacy4u. 

  4.3 Διαθεσιμότητα και προμήθεια  

 

4.3.1 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών 

 

 

Στον πίνακα 3.9 του προηγούμενου κεφαλαίου καταγράφονται τα κιλά που πρέπει να 

παράγει η εξεταζόμενη παραγωγική μονάδα τα έτη 2015 – 2023. Επίσης, θα πρέπει 

στο σημείο αυτό να επισημανθεί πως το 40% των πωλήσεων της επιχείρησης θα 

προέρχεται από το frozen yogurt (απλό) και τα υπόλοιπα τρία είδη προϊόντων θα 

μοιραστούν ισόποσα το υπόλοιπο 60%. Επομένως θα χρειαστεί να παρασκευαστούν 

576.650 συσκευασίες 250 γραμμαρίων και 288.325 συσκευασίες 500 γραμμαρίων 

προϊόντος  frozen yogurt (απλό), και από 288.325 συσκευασίες 250 γραμμαρίων και 

144.162 συσκευασίες 500 γραμμαρίων για τα εξής προϊόντα: frozen yogurt (σοκολάτα), 

frozen yogurt (μπισκότο) και frozen yogurt (στέβια). Σύμφωνα με τα μερίδια 

συμμετοχής των συστατικών των τελικών προϊόντων του πίνακα 4.1, οι ποσότητες των 

πρώτων υλών που θα χρειαστούν για να καλυφθούν επαρκώς οι παραγγελίες του 

πρώτου έτους λειτουργίας της επιχείρησης είναι οι εξής: 
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Πίνακας 4.2 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών 

Συστατικά Fr.yog. 
(απλό) 

Fr.yog. 
(σοκολάτα) 

Fr.yog. 
(μπισκότο) 

Fr.yog. 
(στέβια) 

Σύνολο 

Γιαούρτι(kg.) 129.746 64.873 64.873 64.873 324.365 

Αποβουτυρωμένο 
γάλα(kg.) 

72.081 28.832 28.832 36.041 165.786 

Σκόνη 
γάλακτος(kg.) 

20.183 10.091 10.091 10.091 50.456 

Γλυκόζη(kg.) 7.208 3.604 3.604 3.604 18.020 

Σταθ. - Γαλακτ.(kg.) 1.442 721 721 721 3.605 

Δημητριακά(kg.) 28.833 14.416 14.416 14.416 72.081 

Ζάχαρη(kg.) 28.833 11.533 11.533  51.899 

Σοκολάτα(kg.)  10.091   10.091 

Μπισκότο(kg.)   10.091  10.091 

Στέβια    14.416 14.416 

 

4.3.2 Απαιτούμενες ποσότητες εισροών 

 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα καθοριστούν οι ποσότητες των απαιτούμενων εισροών, 

εκτός των πρώτων υλών που χρειάζεται η παραγωγική μονάδα για να λειτουργήσει το 

έτος 2015. Οι απαιτούμενες εισροές ανά κατηγορία έχουν ως εξής: 

 

 Υλικά συσκευασίας: Έχοντας καθορίσει στο κεφάλαιο 3 τον αριθμό των 

συσκευασιών που θα χρειαστεί η παραγωγική μονάδα για να ικανοποιήσει τη 

ζήτηση, είναι εύκολο να καθοριστούν οι ανάγκες της σε υλικά συσκευασίας. 

Επομένως η επιχείρηση θα χρειαστεί περίπου 1.442.000 συσκευασίες των 250 

γραμμαρίων, 721.000 συσκευασίες των 500 γραμμαρίων, καθώς και αντίστοιχο 

αριθμό πλαστικών καπακιών και ετικετών. Επίσης, αν συνυπολογιστεί πως ένα 

χαρτοκιβώτιο μεταφοράς χωράει περίπου 40 συσκευασίες των 500 

γραμμαρίων, θα χρειαστεί η μονάδα παραγωγής περίπου 37.000 χαρτοκιβώτια. 

Τέλος, όλες οι προμήθειες έχουν υπολογιστεί να γίνουν σε λίγο μεγαλύτερο 

βαθμό από τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, καθώς υπάρχει το 

ενδεχόμενο να υπάρξουν φθορές κα απώλειες. 
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 Ανταλλακτικά: Η εταιρία θα χρειαστεί ανταλλακτικά για κάθε εξάρτημα του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει. 

 

 

 Ηλεκτρική ενέργεια: Η εταιρία υπολογίζεται πως θα χρειαστεί περίπου 

150.000 Kwh για να καλύψει τις ανάγκες της σε ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

 Νερό: Η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα θα χρειαστεί να προμηθεύεται από 

την εταιρία ύδρευσης της περιοχής περίπου 1.500 τόνους νερού ετησίως. 

 

 

 Χημικά αναλώσιμα: Η επιχείρηση θα χρειαστεί για την καθαριότητα της 

μονάδας περίπου 3.000 λίτρα απορρυπαντικών και απολυμαντικών. 

 

 Στολές εργασίας: Η επιχείρηση θα παραγγείλει 20 τεμάχια με φόρμες 

εργασίας, 1.000 κεφαλοκαλλύματα, 1.000 καλλύματα παπουτσιών, 1.500 

ζευγάρια γάντια και 1.500 μάσκες. 

 

4.4 Μάρκετινγκ προμηθειών – Πρόγραμμα προμηθειών 

 

4.4.1 Μάρκετινγκ προμηθειών 

 

 

Η λειτουργία των προμηθειών αποτελεί από τις βασικότερες λειτουργίες της 

επιχείρησης, καθώς αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο που είναι κρίσιμο για μια 

επιτυχημένη παραγωγική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η εταιρία οφείλει να σχεδιάσει με 

ιδιαίτερη προσοχή το μάρκετινγκ προμηθειών, καθώς αυτός είναι ο παράγοντας που 

θα καθορίσει κατά πόσο η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τις 

προγραμματισμένες εισροές με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Επομένως οι 

επιλεγμένοι προμηθευτές της επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής τρεις 

βασικές επιδιώξεις: 
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 Ελαχιστοποίηση κόστους 

 

Η εταιρία θα πρέπει να δώσει βαρύνουσα σημασία στο να μπορέσει να προμηθεύεται 

όσο το δυνατόν οικονομικότερα τις απαιτούμενες εισροές ώστε να μειώσει το συνολικό 

κόστος λειτουργίας της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επισύναψη μακροχρόνιων 

συμβολαίων συνεργασίας με τους προμηθευτές καθώς και με τη σωστή τοποθέτηση 

των παραγγελιών από άποψη συχνότητας και μεγέθους. 

 Αξιοπιστία προμηθευτών 

 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της νεοσύστατης επιχείρησης είναι πως θα μπορεί 

να είναι σίγουρη για την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και τη συνέπεια των 

προμηθευτών της, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου προμηθειών που θα 

χρησιμοποιήσει έχει ήδη αποδειχτεί αξιόπιστο από την πολυετή συνεργασία με τα 

καταστήματα Βερόπουλου. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία θα μειώσει την πιθανότητα να 

υπάρξουν φαινόμενα καθυστερημένης παραγγελιοληψίας, χαμηλής ποιότητας 

υπηρεσιών κ.α. 

 Καλλιέργεια σχέσεων με τους προμηθευτές 

 

Η επιχείρηση θα έχει ως στόχο να αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους 

συνεργαζόμενους προμηθευτές της. Αυτό θα μπορέσει να το πετύχει όντας συνεπής 

και φερέγγυα σε θέματα οφειλών και άλλων υποχρεώσεων απέναντι στα πρόσωπα 

των προμηθευτών της. Έτσι αν καταφέρει με το πέρασμα του χρόνου και δημιουργήσει 

φιλικές σχέσεις με τους προμηθευτές της, θα είναι σε θέση να απαιτήσει ευνοϊκότερους 

όρους στις μεταξύ τους συμφωνίες. 

 4.4.2 Πρόγραμμα προμηθειών 

 

Η εταιρία για να μπορέσει να εξασφαλίσει με βεβαιότητα τις απαιτούμενες εισροές για 

την παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει να έχει κάνει έναν ορθολογικό προγραμματισμό 

των προμηθειών της.  
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4.4.2.1 Επιλογή προμηθευτών 

 

Η επιχείρηση μελέτησε κάποια βασικά κριτήρια, προτού προβεί στην τελική επιλογή 

των προμηθευτών της. Τα κυριότερα κριτήρια που εξέτασε είναι τα εξής: 

 

 Αξιοπιστία: Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί με μεγάλη συνέπεια τις 

συμφωνίες που έχουν επισυναφθεί. Συγκεκριμένα, οφείλει να προμηθεύει τις 

εισροές στην κατάλληλη ποιότητα, στον κατάλληλο χρόνο και στην 

προσυμφωνημένη συχνότητα.  

 

 Τιμολόγηση: Η εταιρία εκτός από την εξέταση της ποιότητας των εισροών, 

οφείλει σα νεοσύστατη επιχείρηση να μελετήσει αν είναι συμφέρουσες οι τιμές 

στις οποίες τις προμηθεύεται. Επίσης σημαντικό κριτήριο είναι στις τιμές 

προμήθειας των εισροών να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς. 

 

 

 Γεωγραφική θέση: Η επιχείρηση πριν προβεί στην τελική επιλογή των 

προμηθευτών της, εξέτασε τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται. 

Συνεπώς η επιχείρηση προσπάθησε να έρθει σε συμφωνία με προμηθευτές 

που δε βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή εγκατάστασής της. 

 

 Ικανότητα αντίδρασης: Ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των 

προμηθευτών είναι η ικανότητα των προμηθευτών να προσαρμόζονται με 

ευκολία στις αλλαγές (π.χ. αυξημένος όγκος παραγγελιών, αλλαγή του χρόνου 

παράδοσης, αλλαγή στη συχνότητα λήψης των παραγγελιών κ.α.). 

 

 

 Επιχειρηματική εμπειρία: Κριτήριο επιλογής των τελικών προμηθευτών 

αποτέλεσε η ύπαρξη επιχειρηματικής τους εμπειρίας.  

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια επιλέχτηκαν οι προμηθευτές πρώτων υλών και 

άλλων εισροών της επιχείρησης. Στον πίνακα 4.3 καταγράφεται η βαθμολογία των 

τελικών προμηθευτών της επιχείρησης (Πολύ Καλή, Καλή, Μέτρια, Κακή, Πολύ 

Κακή) ως προς τα τέσσερα βασικότερα κριτήρια (Ποιότητα, Αξιοπιστία, Εμπειρία, 

Τιμολόγηση). 
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Πίνακας 4.3 Βασικοί προμηθευτές της επιχείρησης 

Εισροή Προμηθευτής Ποιότητα Αξιοπιστία Εμπειρία Τιμολόγηση 

Γιαούρτι Βιομηχανία Γάλακτος 
Τυράς Α.Ε. 

Καλή Καλή Μέτρια Πολύ Καλή 

Γάλα Berglandmilch Καλή Καλή Πολύ 
Καλή 

     Καλή 

Ζάχαρη-
Γλυκόζη-

Σοκολ.-Μπισκ. 

Δημητριάδης Α. & Σια Ο.Ε. Πολύ Καλή Καλή Μέτρια     Μέτρια 

Σταθ. - Γαλακτ. Nordena Πολύ Καλή Μέτρια Καλή      Καλή 

Δημητριακά Introfex Καλή Καλή Καλή      Καλή 

Στέβια Μορφέας Ελλάς 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

Πολύ Καλή Καλή Μέτρια     Μέτρια 

Συσκευασίες-
Χαρτοκιβώτια 

Αν. Βλ. Κολιόπουλος Α.Ε 
(Pako) 

Καλή Καλή Πολύ 
Καλή 

     Καλή 

Καπάκια-
Ετικέτες 

Ikoplast Α.Ε. Καλή Πολύ Καλή Καλή      Καλή 

Ανταλλακτικά Tetra pak Καλή Καλή Πολύ 
Καλή 

  Πολύ Καλή 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

Δ.Ε.Η. Μέτρια Μέτρια Πολύ 
Καλή 

     Κακή 

Νερό Ε.Υ.Δ.Α.Π. Καλή Καλή Πολύ 
Καλή 

    Μέτρια 

Χημικά 
αναλώσιμα 

Καλογερόπουλος Χημικά 
Α.Ε. 

Πολύ Καλή Καλή Μέτρια     Μέτρια 

Φόρμες 
εργασίας 

Workmarket Καλή Καλή Μέτρια   Πολύ Καλή 

Γάντια-
Μάσκες.-
Κεφαλ.-

Καλ.Παπ. 

Pharmacy4u Καλή Καλή Πολύ 
Καλή 

  Πολύ Καλή 

 

4.4.2.2 Περίοδος παραγγελιοληψίας   

 

 

Το παγωμένο γιαούρτι περιέχει πρώτες ύλες οι οποίες είναι ευαίσθητες, έχουν βραχεία 

ημερομηνία λήξης και συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Προκειμένου λοιπόν η επιχείρηση να έχει σίγουρα εξασφαλισμένη την καλή 

ποιότητα των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιήσει για την παρασκευή του 

παγωμένου γιαουρτιού, έχει προγραμματίσει να τις προμηθεύεται σε δυο δόσεις ανά 

ένα μήνα. Όσον αφορά τα υλικά συσκευασίας, η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα θα 

τα προμηθεύεται μια φορά το δίμηνο, ώστε να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον 

αποθηκευτικά έξοδα. Τέλος τις στολές εργασίας, τα χημικά αναλώσιμα και κάποιες 

άλλες εισροές (π.χ. ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός) η εταιρία σκοπεύει να τα 
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προμηθεύεται μια φορά ανά έτος. Με τον ανωτέρω χρονοπρογραμματισμό κρίνεται 

πως η εταιρία δε θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα προμήθειας των αναγκαίων 

εισροών. 

4.4.2.3 Τύποι συμφωνιών και διατάξεων 

 

 

Η υπό ίδρυση επιχείρηση θα έχει ως στόχο να συνάψει συμβόλαια μακροχρόνιας 

διάρκειας με τους προμηθευτές της προκειμένου να δημιουργήσει αμοιβαίες σχέσεις 

εμπιστοσύνης. Στα εν λόγω συμβόλαια θα αναφέρονται οι γενικοί όροι συμφωνιών, οι 

όροι πληρωμής, οι εγγυήσεις, η διάρκεια, ο τρόπος μεταφοράς και οτιδήποτε θα πρέπει 

να έχει αποσαφηνιστεί μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία θα 

δημιουργήσει ομαλές και ξεκάθαρες σχέσεις με τους προμηθευτές της, ενώ το 

πρόγραμμα προμηθειών της θα λειτουργεί χωρίς προβλήματα. 

 4.4.2.4 Τρόποι μεταφοράς 

 

 

Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων για την παραγωγή εισροών θα πραγματοποιείται 

με ευθύνη των αντίστοιχων προμηθευτών, ενώ συγχρόνως τα μεταφορικά έξοδα θα 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προμήθειας. Την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή 

ζημιάς μέρους των εισροών θα αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι προμηθευτές. Τέλος, σε 

περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση αποστολής κάποιων εισροών, πάλι οι 

προμηθευτές θα επωμίζονται την ευθύνη. 

4.4.2.5 Αποθήκευση 

 

 

Η υπό ίδρυση επιχείρηση θα δημιουργήσει τις αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις 

έχοντας λάβει υπόψη τη συχνότητα και τον όγκο λήψης των προμηθειών. Επίσης έχει 

ως σχέδιο να διαθέτει ξεχωριστούς χώρους για την αποθήκευση των πρώτων υλών, 

των υλικών συσκευασίας και των άλλων εφοδίων. Επιπλέον, οι αποθηκευτικοί χώροι 

της παραγωγικής μονάδας θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζουν την ποιότητα και την ακεραιότητα των εισροών. Η επιχείρηση θα πρέπει 
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να έχει ένα μεγάλο ψυκτικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα αποθηκεύει τα προϊόντα 

παγωμένου γιαουρτιού μέχρι να γίνει η διανομή τους στα υποκαταστήματα. Τέλος, η 

επιχείρηση θα πρέπει να πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να 

πραγματοποιείται η διαδικασία εκφόρτωσης των εισροών με την ανάλογη ασφάλεια και 

ταχύτητα. 

4.5 Κόστος πρώτων υλών και άλλων εφοδίων 

 

 

Στο συγκεκριμένο σημείο κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί τόσο το κόστος κάθε είδους 

εισροών ξεχωριστά, όσο και το συνολικό ετήσιο κόστος όλων των απαιτούμενων 

εισροών που θα επιβαρύνει την επιχείρηση. Επίσης το συνολικό κόστος των πρώτων 

υλών και των άλλων εφοδίων θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα ετήσια έσοδα έτσι όπως 

καθορίστηκαν στο κεφάλαιο 3. Έχοντας προκαθοριστεί οι απαιτούμενες ποσότητες 

όλων των εισροών, αν βρεθεί η τιμή ανά μονάδα προμήθειας τους θα είναι εύκολο να 

υπολογιστεί το συνολικό τους κόστος. Επιπλέον, το συνολικό κόστος των 

απαιτούμενων εισροών της παραγωγικής μονάδας αποτελεί ένα από τα βασικά 

στοιχεία καθορισμού της οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης. 

 

Πριν παρατεθούν οι πίνακες υπολογισμού του κόστους των πρώτων υλών και των 

άλλων εφοδίων θα πρέπει να αναφερθεί πως όλες οι ανά μονάδα τιμές βρέθηκαν 

ύστερα από έρευνα αγοράς. Επιπρόσθετα, όλοι οι προμηθευτές πρώτων υλών που 

παρασκευάζουν προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας Spar, θα είναι σε θέση να 

προμηθεύουν την υπό ίδρυση παραγωγική μονάδα με τις ίδιες τιμές χονδρικής που 

προμηθεύουν όλα τα υποκαταστήματα Βερόπουλου. 
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Πίνακας 4.4 Εκτίμηση κόστους παραγωγής πρώτων υλών και άλλων εφοδίων 

Εισροή Ποσότητα 
(ανά έτος) 

Κόστος ανά 
μονάδα 

Κόστος 
2015 (€) 

Πρώτες Ύλες 

Γιαούρτι 324.365 kg. 1,8 €/kg. 583.857 

Αποβουτυρωμένο γάλα 165.786 lit. 0,6 €/lit. 99.472 

Σκόνη γάλακτος 50.456 kg. 1 €/kg. 50.456 

Γλυκόζη 18.020 kg. 3 €/kg. 54.060 

Σταθ. - Γαλακτ. 3.605 kg. 2,5 €/kg. 9.013 

Δημητριακά 72.081 kg. 2 €/kg. 144.162 

Ζάχαρη 51.899 kg. 0,6 €/kg. 31.139 

Σοκολάτα 10.091 kg. 4 €/kg. 40.364 

Μπισκότο 10.091 kg. 2,5 €/kg. 25.228 

Στέβια 14.416 kg. 3 €/kg. 43.248 

Σύνολο 1.080.998 

Υλικά Συσκευασίας 

Χάρτινες συσκευασίες 2.163.000 τεμ. 0,1 €/τεμ. 216.300 

Χαρτοκιβώτια 37.000 τεμ. 0,2 €/τεμ. 7.400 

Πλαστικά καπάκια 2.163.000 τεμ. 0,1 €/τεμ. 216.300 

Ετικέτες 2.163.000 τεμ. 0,05 €/τεμ. 108.150 

Σύνολο 548.150 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

Ηλεκτρισμός 150.000 kwh 0,0946 €/kwh 14.190 

Νερό 1.500 τόνοι 1 €/τόνο 1.500 

Σύνολο 15.690 

Ανταλλακτικά  

Εξαρτήματα μηχανημάτων   1.000 

Σύνολο 1.000 

Στολές Εργασίας  

Φόρμες 20 τεμ. 9 €/τεμ. 180 

Γάντια 1.500 ζεύγη 0,05 €/ζεύγ. 75 

Μάσκες 1.500 τεμ. 0,05 €/τεμ. 75 

Κεφαλοκαλλύματα 1.000 τεμ. 0,05 €/τεμ. 50 

Καλλύματα παπουτσιών 1.000 τεμ. 0,08 €/τεμ. 80 

Σύνολο 460 

Χημικά Αναλώσιμα  

Απορρυπαντικά/απολυμαντικά 3.000 lit. 0,15 €/lit. 450 

Σύνολο 450 

Άλλες εισροές 

Σύνολο   3.000 

Συνολικό κόστος 1.649.748 
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Για να μπορέσει να εκτιμηθεί για κάθε έτος το κόστος των πρώτων υλών και των άλλων 

εφοδίων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής 

και αφετέρου ο αρνητικός πληθωρισμός που θα υπάρξει τα επόμενα έτη  (-1,4%). Το 

πρώτο έτος λειτουργίας της μονάδας (2015), το μέσο κόστος των πρώτων υλών 

μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 1.080.998/720.812 ≈ 1,5€/kg. Επομένως η εκτίμηση 

του κόστους των πρώτων υλών για τα έτη 2015 – 2019, θα έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 4.5 Εκτίμηση κόστους πρώτων υλών ανά έτος 

Έτος Όγκος 
πωλήσεων (kg.) 

Κόστος 
(€/kg.) 

Συνολικό 
κόστος 

2015 720.812 1,5 1.081.218 

2016 722.170 1,479 1.068.089 

2017 723.529 1,458 1.054.905 

2018 724.888 1,438 1.042.389 

2019 726.246 1,418 1.029.817 

 

Όσον αφορά τα υλικά συσκευασίας οι τιμές ανά τεμάχιο που τοποθετήθηκαν στον 

πίνακα 4.6 είναι οι μέσες τιμές προμήθειας συσκευασιών και των δυο μεγεθών (250gr. 

και 500 gr.). Επίσης έχει συνυπολογιστεί το γεγονός πως τα 2/3 των συσκευασιών 

προμήθειας θα προέρχεται από συσκευασίες μεγέθους των 250 γραμμαρίων και το 

υπόλοιπο 1/3 από συσκευασίες μεγέθους των 500 γραμμαρίων. Το συνολικό μέσο 

κόστος συσκευασίας ανά τεμάχιο για το έτος 2015 θα είναι: 0,1 + 0,05 + 0,1 + 

(7.400/2.163.000) ≈ 0,2534 €.  Επομένως το κόστος των υλικών συσκευασίας για τα 

έτη 2015 – 2019 θα υπολογιστεί ως εξής: 

Πίνακας 4.6 Εκτίμηση κόστους υλικών συσκευασίας ανά έτος 

Έτος Αριθμός 
τεμαχίων 

Κόστος 
(€/τεμ.) 

Συνολικό 
κόστος (€) 

2015 2.163.000 0,2534 548.104 

2016 2.165.152 0,24985 540.968 

2017 2.170.587 0,24635 534.734 

2018 2.174.665 0,24291 528.238 

2019 2.178.738 0,23950 521.818 

 

Η εκτίμηση του συνολικού κόστους των πρώτων υλών και των άλλων εφοδίων για τα 

εξεταζόμενα έτη 2015 – 2019, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4.7 Εκτίμηση κόστους πρώτων υλών και άλλων εφοδίων ανά έτος 
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2015 1.081.218 548.104 15.690 1.000 460 450 3.000 1.649.922 

2016 1.068.089 540.968 15.470 986 454 444 2.958 1.629.369 

2017 1.054.905 534.734 15.254 972 447 437 2.917 1.609.666 

2018 1.042.389 528.238 15.040 959 441 431 2.876 1.590.374 

2019 1.029.817 521.818 14.830 945 435 425 2.835 1.571.105 
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5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

5.1 Πρόγραμμα παραγωγής και δυναμικότητας της μονάδας 

 

 

Το πρόγραμμα παραγωγής της υπό ίδρυση επιχείρησης είναι απόρροια της επίτευξης 

των στόχων της, οι οποίοι τέθηκαν με ακρίβεια στο κεφάλαιο 3. Επίσης, έπειτα από την 

ανάλυση της εγχώριας αγοράς, το σχέδιο μάρκετινγκ και τον καθορισμό των πρώτων 

υλών και των άλλων εφοδίων, φυσικό επόμενη βήμα της παρούσας μελέτης 

σκοπιμότητας είναι ο καθορισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί 

καθώς και της απαιτούμενης τεχνολογίας. Όσον αφορά τη μηχανολογία, η επιχείρηση 

θα πρέπει να καθορίσει τις ακριβείς ανάγκες της μονάδας σε μηχανολογικό εξοπλισμό, 

λαμβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές της ανάγκες σε σχέση με διάφορους 

περιορισμούς (π.χ. οικονομικούς, οικολογικούς, κ.α.) που ενδέχεται να αντιμετωπίσει. 

Από την άλλη, η παραγωγική μονάδα οφείλει να επιλέξει την κατάλληλη τεχνολογία, η 

οποία θα προσαρμόζεται στις παραγωγικές της απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα μπορεί 

να συνδυαστεί κατάλληλα με τη μηχανολογική της δραστηριότητα. 

5.1.1 Καθορισμός προγράμματος παραγωγής  

 

 

Το κύριο στοιχείο στο οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα παραγωγής είναι οι 

παραγωγικοί στόχοι έτσι όπως τέθηκαν στο σχέδιο Μάρκετινγκ (πίνακας 3.9). 

Επομένως η παραγωγή θα πρέπει να προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορεί να καλύπτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο πωλήσεων. Αν η επιχείρηση δεν 

καταφέρει να παράγει σύμφωνα με τους στόχους των πωλήσεών της, θα είναι αδύνατο 

να μπορέσει να έχει τα αναμενόμενα έσοδα έτσι όπως καθορίστηκαν στο κεφάλαιο 3. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα παραγωγής της επιχείρησης θα πρέπει να προσαρμοστεί 

στον όγκο των προμηθειών έτσι όπως καθορίστηκαν στο κεφάλαιο 4, ενώ οφείλει να 

είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν 

κατά την παραγωγική διαδικασία.  
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Σύμφωνα με το σχέδιο μάρκετινγκ, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την παραγωγική 

δυναμικότητα να καλύψει το 15% της συνολικής εγχώριας ζήτησης του τυποποιημένου 

παγωμένου γιαουρτιού που προσφέρεται από το κανάλι Food. Επίσης, η ονομαστική 

μέγιστη δυναμικότητα της παραγωγικής μονάδας ανέρχεται σε 721 τόνους περίπου 

παγωμένου γιαουρτιού ετησίως. Έπειτα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως το 

επιθυμητό επίπεδο παραγωγής θα πρέπει να κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο μέσα στο 

έτος, ώστε το μήνα Αύγουστο και τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα η 

μονάδα να υπολειτουργεί λόγω των αδειών των εργαζομένων. Τέλος, η επιχείρηση θα 

προγραμματίσει τη λειτουργία της έτσι ώστε να καλύπτει τις ετήσιες παραγωγικές τις 

ανάγκες με μια βάρδια ανά ημέρα, δηλαδή με 8 ώρες την ημέρα τις 250 εργάσιμες 

ημέρες του έτους. Επομένως το γεγονός αυτό σημαίνει πως η υπό εξέταση 

παραγωγική μονάδα θα πρέπει να παράγει κατά μέσο όρο 2,88 τόνους παγωμένου 

γιαουρτιού σε καθημερινή βάση.  

5.1.2 Καθορισμός δυναμικότητας της μονάδας 

 

 

Όπως υπολογίστηκε και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, η παραγωγική μονάδα κατά 

το πρώτο έτος λειτουργίας της θα πρέπει να παράγει περίπου 2,88 τόνους παγωμένου 

γιαουρτιού ημερησίως, ώστε να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά προβλεπόμενα επίπεδα 

εκροών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως η εφικτή δυναμικότητα της 

παραγωγικής μονάδας θα ανέρχεται στο 90% της ονομαστικής δυναμικότητας, όπως 

έχει ήδη προαναφερθεί και στο κεφάλαιο 3. Το γεγονός αυτό θα οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες όπως οι αναμενόμενες φθορές, οι τεχνολογικές βλάβες, η 

συντήρηση των μηχανημάτων  κ.α.,  οι οποίοι υπάρχουν πάντα και καθιστούν ανέφικτη 

την επίτευξη της ονομαστικής παραγωγικής δυναμικότητας.  
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5.2 Προγραμματισμός τεχνολογίας 

 

5.2.1  Επιλογή τεχνολογίας 

 

 

Η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα στοιχεία σε μια μελέτη σκοπιμότητας. Μια τέτοια επιλογή θα πρέπει να 

βασίζεται σε λεπτομερή αξιολόγηση όλων των τεχνολογικών εναλλακτικών προτάσεων 

και στην επιλογή της καταλληλότερης από αυτές σε σχέση με το εκάστοτε επενδυτικό 

σχέδιο, την εκάστοτε επιχειρησιακή στρατηγική, καθώς και με τις κοινωνικές, 

οικονομικές και οικολογικές συνθήκες που επικρατούν. Επίσης, αναγκαίο είναι να 

λαμβάνονται υπόψη όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές που υπάρχουν και 

είναι ικανές να διευκολύνουν την παραγωγική διαδικασία. Στην περίπτωση του 

παρόντος επενδυτικού σχεδίου που αφορά την παραγωγή τυποποιημένου παγωμένου 

γιαουρτιού, η τεχνολογία παρασκευής που χρησιμοποιείται είναι καθορισμένη και 

συνεπώς οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν μικρές διαφοροποιήσεις στα πλαίσια της 

παραγωγικής τους δυναμικότητας. 

5.2.2 Κριτήρια επιλογής τεχνολογίας 

 

 

Η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα για να επιλέξει την καταλληλότερη τεχνολογία θα 

πρέπει πρωτίστως να αξιολογήσει διάφορες εναλλακτικές τεχνικές. Εκτός αυτού, θα 

πρέπει η τεχνολογία που θα επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί να έχει δοκιμαστεί πλήρως στη 

βιομηχανική διαδικασία, ώστε να η επιχείρηση να είναι σίγουρη για την τελική επιλογή 

της. Φυσικά αυτό δε σημαίνει πως η εν λόγω επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

παρωχημένες και ξεπερασμένες τεχνολογικές μεθόδους, καθώς κάτι τέτοιο θα σημαίνει 

πως η εταιρία θα μείνει πίσω ως προς την παραγωγική διαδικασία σε σχέση με άλλους 

ανταγωνιστές που χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν πιο προηγμένες 

τεχνολογίες.  

 

Η επιλογή της τεχνολογίας θα πρέπει να συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με τις 

εισροές που διατίθενται για το επενδυτικό σχέδιο και προς ένα κατάλληλο συνδυασμό 
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βασικών παραγόντων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Συνοπτικά, τα 

βασικότερα κριτήρια που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της η υπό εξέταση 

μονάδα προτού προβεί στην τελική επιλογή της τεχνολογίας είναι τα εξής: 

 

 Να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της αγοράς 

 Να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις των πρώτων υλών και άλλων εφοδίων 

 Να είναι σύγχρονη αλλά και συγχρόνως δοκιμασμένη 

 Να επιτρέπει την επίτευξη της προβλεπόμενης εφικτής δυναμικότητας 

 Να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις 

 Να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής της βελτίωσης ή επέκτασης 

 Η σχέση κόστους – ωφέλειας να είναι όσο το δυνατό καλύτερη 

5.2.3 Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας 

 

 

Τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας του τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού 

είναι προκαθορισμένα και μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτά της παρασκευής του 

παγωτού, έτσι όπως αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3.  Αναλυτικά, τα στάδια της γραμμής 

παραγωγής του παγωμένου γιαουρτιού που θα ακολουθήσει η υπό ίδρυση μονάδα με 

τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό είναι τα εξής: 

 

 Βήμα 10 : Τροφοδοσία πρώτων υλών 

 

Σε αυτό το στάδιο θα τροφοδοτείται συνεχώς το τμήμα παραγωγής με τις κατάλληλες 

πρώτες ύλες για την παραγωγή του παγωμένου γιαουρτιού. Συγκεκριμένα το 

προσωπικό παραγωγής θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζεται περίπου 360 

κιλά πρώτων υλών ανά μια ώρα (2880 κιλά / 8 ώρες). Επίσης, σε αυτό το στάδιο θα 

πρέπει να πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος των πρώτων υλών μέσα από το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας που σκοπεύει να εγκαταστήσει η επιχείρηση (ISO 

9001 και ISO 22000).  
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 Βήμα 20: Ανάμιξη συστατικών του μίγματος 

 

Στο συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιείται η ανάμιξη των πρώτων υλών στη δεξαμενή 

αναμίξεως. Πρώτα θα πρέπει να τοποθετηθούν στη δεξαμενή τα υγρά συστατικά τα 

οποία είναι: το αποβουτυρωμένο γάλα, το σιρόπι γλυκόζης και το νερό και έπειτα τα 

στερεά συστατικά τα οποία είναι ανά εκάστοτε περίπτωση: το γιαούρτι, η σκόνη 

γάλακτος, η ζάχαρη, η στέβια, οι σταθεροποιητές και οι γαλακτοματοποιητές. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως τα υγρά συστατικά υπόκεινται σε μια 

διαδικασία θέρμανσης προτού αναμειχθούν με τα στερεά συστατικά. Επίσης, 

συνηθίζεται η ζάχαρη/στέβια να είναι το πρώτο συστατικό που προστίθεται στα υγρά 

συστατικά καθώς με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη διάλυση των υπολοίπων 

στερεών συστατικών.  Όσον αφορά τους σταθεροποιητές και τους γαλακτοματοποιητές 

που αποτελούν μόνο το 0,5% του συνολικού μίγματος, προστίθενται ομαλά και 

βαθμιαία προκειμένου να διασκορπιστούν ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του μίγματος. 

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να διαλυθούν με τον κατάλληλο τρόπο όλα τα συστατικά 

του παγωμένου γιαουρτιού πριν επιτευχθεί η θερμοκρασία της παστερίωσης. Τέλος, 

λόγω μικροβιολογικού κινδύνου το μίγμα των συστατικών δε θα πρέπει να μείνει για 

μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες άνω των 50 C πριν εισέλθει στη διαδικασία 

της παστερίωσης. 

 

 Βήμα 30: Παστερίωση 

 

Το επόμενο βήμα είναι η παστερίωση η οποία ουσιαστικά είναι η διαδικασία θερμικής 

επεξεργασίας, όπου εξοντώνεται αποτελεσματικά μεγάλο μέρος των παθογόνων 

μικροοργανισμών και αδρανοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα ο 

πολλαπλασιασμός και η ανάπτυξη άλλων θερμόφιλων παθογόνων μικροοργανισμών. 

Για την επίτευξη της παστερίωσης ως θερμικής επεξεργασίας, εκτός από τη διαδικασία 

της θέρμανσης, είναι απαραίτητη και η διαδικασία της ψύξης. Υπάρχουν αρκετοί 

μέθοδοι παστερίωσης, με σημαντικότερες αυτές της βραδείας ή ασυνεχής 

παστερίωσης (LTST), της ταχείας ή συνεχής παστερίωσης (HTST), της 

υπερπαστερίωσης (UHT) κ.α. Κατά την παραγωγική διαδικασία του παγωμένου 

παγωτού θα εφαρμοστεί η τεχνική της ταχείας ή συνεχής παστερίωσης, καθώς 

πρόκειται για μια γρηγορότερη διαδικασία από τη βραδεία ή ασυνεχή μέθοδο αλλά 

εξίσου αποτελεσματική.  Με την ταχεία παστερίωση το μίγμα θα εισέλθει σε μια 
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θερμοκρασία η οποία θα αγγίζει τους 800 C για χρονικό διάστημα 20 – 25 

δευτερολέπτων. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας το μίγμα θα 

πρέπει να περάσει στη διαδικασία της ψύξης, η οποία θα πραγματοποιείται σε μια 

θερμοκρασία που δε θα ξεπερνά τους 40 C - 50 C. 

 

 Βήμα 40: Ομογενοποίηση 

 

Η διαδικασία της ομογενοποίησης παρόλο που μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν 

την διαδικασία της παστερίωσης, η υπό εξέταση παραγωγική μονάδα θα την εφαρμόζει 

μετά την παστερίωση του μίγματος. Η θερμοκρασία κατά τη διαδικασία της 

ομογενοποίησης θα κυμαίνεται από 600 C - 750 C και η πίεση η οποία θα ασκείται στο 

μίγμα του παγωμένου γιαουρτιού από 1.000 – 3.000 p.s.i. (pounds per square inch).  

Με τη διαδικασία της ομογενοποίησης το παγωμένο γιαούρτι θα αποκτήσει μαλακή και 

κρεμώδη υφή λόγω της βέλτιστης κατανομής των λιποσφαιρίων σε όλη του τη μάζα. Σε 

αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως η πίεση που θα ασκηθεί στο μίγμα του 

παγωμένου γιαουρτιού είναι αντιστρόφως ανάλογη με την περιεκτικότητα σε λίπος και 

συνεπώς όσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε λίπος τόσο μεγαλύτερη πίεση θα 

απαιτείται. Βασικός σκοπός του ομογενοποιητή θα είναι ο διαμερισμός των 

λιποσφαιρίων σε όσο το δυνατόν μικρότερο μέγεθος, ώστε να μπορέσει να κατανεμηθεί 

το λίπος σε όλη τη μάζα του παγωμένου γιαουρτιού και μην εμφανίζεται το μεγαλύτερο 

μέρος του στην επιφάνεια. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται καλύτερη μίξη όλων 

των βασικών συστατικών, ενώ εν παραλλήλω επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση του αέρα, 

η μείωση του χρόνου ωρίμανσης και η αύξηση της διόγκωσης του μίγματος. Εν 

κατακλείδι, με την ομογενοποίηση οι κολλοειδές ουσίες εμφανίζονται στην επιφάνεια 

των λιποσφαιρίων, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια να συγκρατείται με καλύτερο 

τρόπο η υγρή φάση του μίγματος του παγωμένου γιαουρτιού. 

 

 Βήμα 50: Ψύξη – Ωρίμανση 

 

Αμέσως μετά την ομογενοποίηση το μίγμα του παγωμένου γιαουρτιού θα πρέπει να 

ψυχτεί στους 50 C και έπειτα να μεταφερθεί σε μηχανές αυτοδύναμης ψύξεως για να 

αρχίσει η διαδικασία της ωρίμανσης. Το μίγμα του παγωμένου γιαουρτιού θα πρέπει να 

παραμείνει στις δεξαμενές ψύξεως για 6 – 24 ώρες σε θερμοκρασία κοντά στους 40 C. 
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Το μίγμα θα πρέπει να παραμείνει στην κατάλληλη θερμοκρασία το κατάλληλο χρονικό 

διάστημα ώστε να αποκτήσει αφενός μεγάλο ιξώδες και αφετέρου να αποφευχθεί η 

ανάπτυξη μικροοργανισμών και βακτηρίων που ενδεχομένως έχουν επιζήσει έπειτα 

από τη διαδικασία της παστερίωσης. Κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης οι πρωτεΐνες 

ενδυναμώνονται πλήρως, ενώ παράλληλα διογκώνονται τα διαφόρων τύπων 

υδροκολλοειδή, αποκτώντας το παγωμένο γιαούρτι πιο λεία υφή και δομή.  Μέσα από 

τη διαδικασία της ωρίμανσης βελτιώνεται η ικανότητα απόδαρσης ή εναέρωσης του 

παγωμένου γιαουρτιού με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ποιότητά του και η αντοχή του 

στο λιώσιμο. Τέλος, αν κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης προκύψει κάποιο πρόβλημα 

και σταματήσει η λειτουργία του ψυκτικού συστήματος, τότε το συγκεκριμένο προϊόν θα 

πρέπει να απορριφθεί από την παραγωγή, γιατί μπορεί με τη διαδικασία της 

παστερίωσης να είχαν απομακρυνθεί όλοι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί αλλά σίγουρα 

δεν είχαν εξουδετερωθεί όλες οι τοξίνες.  

 

 Βήμα 60: Προσθήκη φυσικών αρωματικών ουσιών 

 

Έπειτα από το στάδιο της ωρίμανσης πραγματοποιείται η προσθήκη των φυσικών 

αρωματικών ουσιών στο παγωμένο γιαούρτι. 

 

 Βήμα 70: Ταχεία κατάψυξη 

 

Σε αυτό το στάδιο το παγωμένο γιαούρτι θα μεταφερθεί σε ψυκτικό τούνελ το οποίο θα 

έχει θερμοκρασία που θα αγγίζει τους -400 C,  με σκοπό η θερμοκρασία στο εσωτερικό 

μέρος του παγωμένου γιαουρτιού να είναι -200 C - -250 C. Η ταχεία κατάψυξη βοηθά 

στο σχηματισμό μικρών παγοκρυστάλλων καθώς και στην επίτευξη του επιθυμητού 

βαθμού σκλήρυνσης. 

 

 Βήμα 80 : Προσθήκη σοκολάτας – μπισκότου 

 

Εφόσον γίνει η διαδικασία ταχείας κατάψυξης, θα προστεθούν στις ανάλογες 

περιπτώσεις κομμάτια σοκολάτας και μπισκότου. 
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 Βήμα 90: Συσκευασία – Προσθήκη δημητριακών 

 

Σε αυτό το στάδιο το παγωμένο γιαούρτι να τοποθετηθεί σε χάρτινες συσκευασίες των 

250 και 500 γραμμαρίων. Επίσης θα τοποθετηθούν τα δημητριακά τύπου corn flakes 

στο πάνω μέρος των συσκευασιών, μέσα σε ένα πλαστικό καπάκι – κούμπωμα. 

 

 Βήμα 100: Τοποθέτηση σε χαρτοκιβώτια – Αποθήκευση σε βαθιά κατάψυξη 

 

Σε αυτό το στάδιο οι συσκευασίες των παγωμένων γιαουρτιών θα τοποθετηθούν σε 

χαρτοκιβώτια και θα αποθηκευτούν σε θερμοκρασία που θα αγγίζει τους -250 C. Τέλος, 

η θερμοκρασία κατά την αποθήκευση του παγωμένου γιαουρτιού δε θα πρέπει να 

υποστεί διακυμάνσεις μεγαλύτερες από 40 C - 50 C, καθώς υπάρχει κίνδυνος να 

υποστεί αλλοιώσεις. 

Τροφοδοσία 
πρώτων υλών 

Ανάμειξη 
συστατικών 
του μίγματος 

Παστερίωση Ομογενοποίηση 

Ψύξη - 
Ωρίμανση 

Προσθήκη 
φυσικών 

αρωματικών 
ουσιών 

Ταχεία 
κατάψυξη 

Προσθήκη 
σοκολάτας – 
μπισκότου  

Συσκευασία – 
Προσθήκη 

δημητριακών 

Τοποθέτηση σε 
χαρτοκιβώτια – 
Αποθήκευση σε 
βαθιά κατάψυξη 

Διάγραμμα 5.1 Διάγραμμα ροής παρασκευής παγωμένου γιαουρτιού 
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5.3 Επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

5.3.1 Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

 

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το 

μηχανολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στην παραγωγική μονάδα Ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός χωρίζεται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με τη σημαντικότητα 

που έχει στην παραγωγική διαδικασία. Οι δυο αυτές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: 

 

 Κύριος παραγωγικός εξοπλισμός  

 Βοηθητικός εξοπλισμός 

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα προταθεί για εγκατάσταση στην υπό ίδρυση 

παραγωγική μονάδα έχει επιλεγεί με βάση κάποια κριτήρια, τα οποία είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές 

 Η επίτευξη της προβλεπόμενης ετήσιας δυναμικότητας 

 Η φήμη και η αξιοπιστία του προμηθευτή 

 Η τιμή 

 Η ποιότητα κατασκευής 

 Η παροχή εγγυήσεως ορθής λειτουργίας 

 Η παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Η ποικιλία τρόπων πληρωμής και η παροχή εκπτώσεων 

5.3.1.1 Περιγραφή κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

 

Ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός είναι το σύνολο των κύριων μηχανημάτων που 

χρειάζεται η παραγωγική μονάδα για να πραγματοποιήσει επιτυχώς την παραγωγική 

διαδικασία. Την πλειοψηφία των κύριων μηχανημάτων η εταιρία θα την παραγγείλει 
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από επιχειρήσεις του εξωτερικού μέσω των αντίστοιχων Ελλήνων αντιπροσώπων. Η 

κυριότερη εταιρία προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού θα είναι η Tetra Pak η οποία 

αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την Tetra Pak Hellas S.A. Η υπό ίδρυση 

παραγωγική μονάδα θα παραγγείλει από την Tetra Pak Hellas S.A. τα εξής 

μηχανήματα παραγωγής παγωμένου γιαουρτιού: δεξαμενή ανάμιξης, πλακοειδή 

εναλλακτή θερμότητας, ομογενοποιητή και μηχανή ταχείας κατάψυξης. Η εταιρία θα 

επωφεληθεί από τη συγκεκριμένη συνεργασία καθώς λόγω της παραγγελίας των 

τεσσάρων μηχανημάτων θα της προσφερθεί έκπτωση της τάξης του 8%. Αναλυτικά η 

επιχείρηση για να μπορεί να παράγει 2,88 τόνους τυποποιημένου παγωμένου 

γιαουρτιού θα χρησιμοποιήσει τον ακόλουθο μηχανολογικό εξοπλισμό: 

 

 Ζυγαριά δαπέδου 

 

Το προσωπικό παραγωγής θα πρέπει να ζυγίζει με ακρίβεια τις πρώτες ύλες προτού 

τις τοποθετήσει στην μηχανή ανάμιξης, ώστε το παγωμένο γιαούρτι να έχει την 

κατάλληλη αναλογία συστατικών. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πραγματοποιείται με 

το ζύγισμα των συστατικών στη ζυγαριά δαπέδου χαλύβδινης κατασκευής που φαίνεται 

στην εικόνα 5.1. Η εν λόγω ζυγαριά δαπέδου είναι τετράγωνου σχήματος και έχει 

διαστάσεις 100cm x 100cm. Επίσης έχει δυνατότητα ζυγίσματος έως και 3 τόνους, ενώ 

διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη ο οποίος έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ. Η 

συγκεκριμένη ζυγαριά δαπέδου θα αγοραστεί από την εταιρία πώλησης ζυγιστικών 

συστημάτων και αυτοματισμών Dsscales. 

 

Εικόνα 5.1 Ζυγαριά δαπέδου 
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 Δεξαμενή ανάμιξης 

 

Εφόσον πραγματοποιηθεί το ζύγισμα των συστατικών η επόμενη διαδικασία είναι η 

τοποθέτηση τους στη δεξαμενή ανάμιξης ώστε να γίνουν ένα ενιαίο μίγμα. H δεξαμενή 

ανάμιξης που θα προμηθευτεί η επιχείρηση ονομάζεται Tetra Almix (εικόνα 5.2). Η 

συγκεκριμένη δεξαμενή ανάμιξης έχει τη δυνατότητα να αναμιγνύει όλων των ειδών τα 

υλικά δημιουργώντας ένα μίγμα υψηλής ποιότητας.  Επίσης η δεξαμενή Tetra Almix 

μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα δημιουργίας αφρού που δημιουργούν άλλα 

παρόμοια μηχανήματα ανάμιξης. Τα υλικά κατασκευής της εν λόγω δεξαμενής 

ανάμιξης προέρχονται από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ τα βασικά της τμήματα είναι τα 

εξής: 

 

 Σύστημα θέρμανσης νερού 

 Μετρητής ροής των υλικών ανάμιξης 

 Αντλία εισροής 

 Αντλία εκροής 

 Πίνακας ρελέ 

 Βαλβίδες SPV-05 

 Πίνακας ελέγχου PLC 

 Ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης 

 Ελεγκτή ταχύτητα για τη μονάδα ανάμιξης 

 Σύστημα αναρρόφησης 

 

Η παραγωγική δυναμικότητα του Tetra Αlmix μπορεί να φθάσει μέχρι και 1.000 

λίτρα/ώρα, ενώ έχει μήκος 270 cm, πλάτος 150 cm και ύψος 280 cm.   
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Εικόνα 5.2 Δεξαμενή ανάμιξης 

 

 

 Παστεριωτής 

 

Το μίγμα του παγωμένου γιαουρτιού ύστερα από τη δεξαμενή ανάμιξης θα πρέπει να 

οδηγηθεί στον παστεριωτή για να διεξαχθεί η διαδικασία της ταχείας παστερίωσης. Ο 

παστεριωτής που θα προμηθευτεί η υπό ίδρυση μονάδα είναι ο TPW 1200 και θα 

αγοραστεί από την εταιρία Fic, η οποία εδρεύει στο Μιλάνο. Ο εν λόγω παστεριωτής 

είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ διαθέτει ενσωματωμένο 

εναλλακτή θερμότητας κατασκευασμένο από την  εταιρία Trapcold. Επίσης υπάρχει 

μόνωση υψηλής πυκνότητας μεταξύ της εσωτερικής δεξαμενής και του εξωτερικού 

κελύφους, ενώ ο TPW 1200 παστεριωτής διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ελεγκτή 

θερμοκρασίας. Το μήκος του παστεριωτή είναι 160 cm, το πλάτος 90 cm και το ύψος 

170 cm, ενώ μπορεί να επεξεργαστεί έως και 1.500 λίτρα/ώρα. 
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Εικόνα 5.3 Παστεριωτής 

 

 Πλακοειδής εναλλακτής θερμότητας 

 

Έπειτα από την εξόντωση όλων των παθογόνων μικροοργανισμών μέσω της 

διαδικασίας της ταχείας  παστερίωσης (800 C για 20 – 25 δευτερόλεπτα), το μίγμα θα 

πρέπει να ψυχθεί στους 40 C - 50 C με τη βοήθεια του πλακοειδή εναλλακτή 

θερμότητας. Η εταιρία θα προμηθευτεί τον Tetra Plex C6 (εικόνα 5.4) εναλλακτή 

θερμότητας από την εταιρία Tetra Pak. Ο συγκεκριμένος εναλλακτής θερμότητας 

αποτελείται από ένα πακέτο κυματοειδών μεταλλικών πλακών, το οποίο με τη σειρά 

του αποτελείται από ένα σταθερό πλαίσιο πλακών και μια κινητή πλάκα πίεσης. 

Επίσης, η μονάδα πλαισίου του εναλλακτή θερμότητας περιέχει κοχλίες σύσφιξης με 

ρουλεμάν για να καθίσταται εύκολο και λειτουργικό το άνοιγμα και το κλείσιμο της 

μονάδας. Επιπλέον, όλες οι πλάκες που είναι ενσωματωμένες στον εναλλακτή είναι 

αναστρέψιμες και έχουν παράλληλη ροή καθιστώντας ευκολότερη την χρήση τους. Τα 

υλικά του εν λόγω εναλλακτή θερμότητας είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα, ενώ όλα τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε ύγρανση είναι ανθεκτικά σε όλους 

τους τύπους των οξέων. Τα κυριότερα τμήματα του Tetra Plex C6 εναλλακτή 

θερμότητας είναι τα εξής: 

 

 Πλάκες τιτανίου 

 Προστατευτικά φύλλα 

 Υποστηρικτική βάση 
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 Ενσωματωμένο θερμόμετρο 

 Κοχλίες σύσφιξης 

 

Η παραγωγική δυναμικότητα του συγκεκριμένου εναλλακτή θερμότητα είναι έως 1.000 

λίτρα/ώρα, ενώ έχει μήκος 170 cm, πλάτος 50 cm και ύψος 160 cm. 

 

 

Εικόνα 5.4 Πλακοειδής εναλλακτής θερμότητας 

 

 Ομογενοποιητής 

 

Το μίγμα του παγωμένου γιαουρτιού ύστερα από τον εναλλακτή θερμότητας θα 

οδηγηθεί στον ομογενοποιητή σε υψηλή θερμοκρασία ώστε να αποκτήσει λεία και 

μαλακή υφή μέσω της ομοιόμορφης κατανομής των λιποσφαιρίων. Ιδανικός για αυτή τη 

διαδικασία είναι ο ομογενοποιητής της Tetra Pak ο οποίος ονομάζεται Tetra Alex 150. 

Χαρακτηριστικό είναι πως ο συγκεκριμένος ομογενοποιητής μπορεί και ασκεί υψηλή 

πίεση στο μίγμα από ένα μικρό δακτυλιοειδές διάκενο, ενώ ο στροβιλισμός που 

δημιουργεί μειώνει αποτελεσματικά το μέγεθος των υγρών σταγονιδίων και των 

στερεών σωματιδίων. Ο ομογενοποιητής Tetra Alex 150 αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 

 Συσκευή Ομογενοποίησης 

 Σύστημα ελέγχου 

 Ανοξείδωτα προστατευτικά καπάκια 
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 Αντλία υψηλής πίεσης 

 

Ο εν λόγω ομογενοποιητής έχει πλάτος 125 cm, μήκος 120 cm και ύψος 150 cm, ενώ 

μπορεί να επεξεργαστεί έως και 1.500 λίτρα/ώρα.  

 

 

Εικόνα 5.5 Ομογενοποιητής 

 

 Δεξαμενή ωρίμανσης 

 

Το μίγμα του παγωμένου γιαουρτιού εφόσον ομογενοποιηθεί και ψυχθεί, θα πρέπει να 

τοποθετηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη δεξαμενή ωρίμανσης στη 

θερμοκρασία των 40 C. Η δεξαμενή ωρίμανσης που θα αγοραστεί από την εταιρία είναι 

από την ίδια επιχείρηση που θα αγοραστεί ο παστεριωτής (Fic) και μάλιστα ίδιου τύπου 

(TPW 1200). Το συγκεκριμένο μηχάνημα αναδεύει με αργό τρόπο το μίγμα του 

παγωμένου γιαουρτιού, ενώ είναι υπεύθυνο και για τν εναέρωσή του. Το μήκος της 

TPW 1200 δεξαμενής ωρίμανσης είναι 180 cm, το πλάτος της 100 cm και το ύψος της 

170cm, ενώ έχει παραγωγική δυναμικότητα 1.500 λίτρα/ώρα. 
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Εικόνα 5.6 Δεξαμενή ωρίμανσης 

 

 Μηχάνημα ταχείας κατάψυξης 

 

Εφόσον το μίγμα του παγωμένου γιαουρτιού περάσει τη διαδικασία της ωρίμανσης και 

αφού προστεθούν σε αυτό οι φυσικές αρωματικές ουσίες, θα πρέπει να εισέλθει στο 

μηχάνημα ταχείας κατάψυξης. Η εταιρία θα προμηθευτεί για αυτή τη διαδικασία το 

μηχάνημα Frigus 600 C από την Tetra Pak. Το εν λόγω μηχάνημα ταχείας ψύξης 

θεωρείται ιδανικό για επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως 

περιλαμβάνει αντλίες εμβόλου και ειδικό σύστημα ελέγχου ψύξεως. Επίσης είναι 

εξοπλισμένο με μια αυτόνομη μονάδα ψύξεως και περιέχει ειδικό σύστημα απόψυξης 

και παγώματος προστασίας. Τέλος, μπορεί να επεξεργαστεί έως και 600 λίτρα/ώρα, 

έχει μήκος 140 cm, πλάτος 75 cm, ύψος 165 cm και ζυγίζει 600 κιλά.  

 

Εικόνα 5.7 Μηχανή ταχείας κατάψυξης 
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 Μηχανή συσκευασίας 

 

Εφόσον το μίγμα του παγωμένου γιαουρτιού εξέλθει από τη μηχανή ταχείας 

κατάψυξης, θα πρέπει να τοποθετηθεί στην ανάλογη συσκευασία. Η μηχανή που θα 

γεμίζει τα δυο μεγέθους κύπελλα (250 και 500 γραμμαρίων) είναι αυτή η οποία φαίνεται 

στην εικόνα 5.8 και θα προμηθευτεί από την εταιρία Micron. Η συγκεκριμένη μηχανή 

γεμίσματος είναι ιδανική για να γεμίζει διαφόρων μεγεθών κύπελλα με το ανάλογο 

μίγμα σε αρκετά υψηλή ταχύτητα. Βασικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος είναι πως 

είναι ιδιαίτερα συμπαγής, αρκετά λειτουργική και δεν καταλαμβάνει μεγάλη 

χωρητικότητα (πλάτος 70 cm, μήκος 200 cm και ύψος 160 cm). Επίσης, απαιτεί άμεση 

σύνδεση με το μηχάνημα ταχείας ψύξης, ενώ διαθέτει πίνακα ελέγχου PLC με οθόνη 

αφής. Τέλος, μπορεί να γεμίσει μέχρι και 2.500 κύπελλα παγωμένου γιαουρτιού την 

ώρα. 

 

Εικόνα 5.8 Μηχανή αυτόματης συσκευασίας 

 

 Ψυκτικός θάλαμος 

 

Όταν το παγωμένο γιαούρτι συσκευαστεί και τοποθετηθεί σε χαρτοκιβώτια, θα 

οδηγηθεί στον ψυκτικό θάλαμο (εικόνα 5.9). Η εταιρία θα προμηθευτεί τον ψυκτικό 

θάλαμο από την Alfa Cool Hellas. Ο συγκεκριμένος ψυκτικός θάλαμος είναι 

κατασκευασμένος  από  Panel πολυουρεθάνης,  που αποτελείται   εξωτερικά από 

χαλυβδόφυλλα  πάχους 0,5 mm προβαμμένα σε βαφή φούρνου, σε λευκό χρώμα, 

πλαστικοποιημένα με PVC. Εσωτερικά υπάρχει μονωτικό υλικό από πολυουρεθάνη 

αρίστης ποιότητας με πυκνότητα 40 ±2 kg/m3. Η συναρμολόγηση των Panel 
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πραγματοποιείται με ειδικές διαμορφωμένες υποδοχές (αρσενικό – θηλυκό) με δύο 

αντιθερμικά βυθίσματα, για τέλεια θερμομόνωση στα σημεία σύνδεσης. Ειδικές 

μονωτικές  κόλες εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια ζωή της θερμομόνωσης. Επίσης οι 

πόρτες είναι ιταλικής κατασκευής και έχουν εσωτερικά μόνωση πολυουρεθάνης και 

εξωτερικά πλαστικοποιημένα χαλυβδόφυλλα με επίστρωση από PVC. Τέλος, ο 

ψυκτικός θάλαμος θα έχει χωρητικότητα 70 m3 για να μπορεί να χωράει τα περίπου 

2.250 χαρτοκιβώτια, τα οποία θα εκφορτώνονται από τη μεταφορική εταιρία ανά 15 

μέρες για να παραδοθούν στα υποκαταστήματα του Βερόπουλου.  

 

Εικόνα 5.9 Ψυκτικός θάλαμος 

 

 Ψυγεία πάγκοι 

 

Η αίθουσα του εργοστασίου θα να είναι εξοπλισμένη με 4 ψυγεία πάγκους ώστε να 

φυλάσσονται με ασφάλεια τα συστατικά του παγωμένου γιαουρτιού. Τα ψυγεία πάγκοι 

θα είναι μάρκας Electrolux και θα αγοραστούν από την ελληνική εταιρία Διακουμάκος. 

Τα συγκεκριμένα ψυγεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και 

περιλαμβάνουν οικολογική μόνωση πολυουρεθάνης με ψυκτικό μηχανισμό. Οι 

διαστάσεις του συγκεκριμένου ψυγείου είναι: μήκος 180 cm, πλάτος 70 cm και ύψος 85 

cm.   
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Εικόνα 5.10 Ψυγείο πάγκος 

 

Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η ροή του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την 

παραγωγική διαδικασία του παγωμένου γιαουρτιού. 

 

 

Συνοπτικά ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός που θα προμηθευτεί η υπό ίδρυση 

παραγωγική μονάδα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 5.1: 

Διάγραμμα 5.2 Διάγραμμα ροής κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού 

 



Κεφάλαιο 5 
 

 
138 

Πίνακας 5.1 Πηγές προμήθειας κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού 

Εξοπλισμός Προμηθευτής 

Ζυγαριά δαπέδου Dsscales 

Δεξαμενή ανάμιξης (Tetra Almix ) Tetra Pak 

Παστεριωτής TPW 1200 Fic 

Εναλλακτής θερμότητας (Tetra Plex C6 ) Tetra Pak 

Ομογενοποιητής (Tetra Alex 150) Tetra Pak 

Δεξαμενή ωρίμανσης TPW 1200 Fic 

Μηχανές ταχείας κατάψυξης (Frigus 600 
C ) 

Tetra Pak 

Μηχανή γεμίσματος - συσκευασίας Micron 

Ψυκτικός θάλαμος Alfa Cool Hellas 

Ψυγεία πάγκοι (Electrolux) Inomak 

5.3.1.2 Περιγραφή βοηθητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 

εξυπηρετήσεως 

 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα αναφερθούν όλα τα βοηθητικά μηχανήματα και τα 

μηχανήματα εξυπηρετήσεως που θα χρειαστεί η υπό ίδρυση παραγωγική μονάδα. Τα 

βοηθητικά μηχανήματα συμπληρώνουν τη δραστηριότητα του κύριου μηχανολογικού 

εξοπλισμού της επιχείρησης και βοηθούν να είναι γίνει πιο λειτουργική και έρρυθμη η 

παραγωγική διαδικασία. Τα βασικά κριτήρια επιλογής του εν λόγω εξοπλισμού για την 

παραγωγική μονάδα είναι: το επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών που παρέχουν, η 

ποιότητα κατασκευής τους, η αξιοπιστία, η φήμη και η εμπειρία των κατασκευαστών 

τους και το κόστος τους. Στον πίνακα 5.2 καταγράφεται με λεπτομέρεια όλος ο 

βοηθητικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός εξυπηρετήσεως που θα χρειαστεί η εταιρία 

καθώς και οι προμηθευτές τους. 
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Πίνακας 5.2 Πηγές προμήθειας βοηθητικού εξοπλισμού 

Εξοπλισμός Προμηθευτής 

Σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού Sivar Βαρβέρης Σιούτας Ο.Ε. 

Σύστημα ασφάλειας (αντικλεπτική 
προστασία, πυρασφάλεια κ.λπ.) 

Οικονόμου Security Systems 

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (τηλέφωνα, 
φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.) 

 
Sanyo Α.Ε.Β.Ε 

Εξοπλισμός γραφείου (υπολογιστές, 
εκτυπωτές, αναλώσιμα κ.λπ.) 

Πλαίσιο Α.Ε. 

Συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης 
υλικών 

Μέταλλον Ελλάς Α.Ε. 

Μηχανοϋδραυλικός εξοπλισμός Dimax - Δ.Τσουκάτος & Σια Ο.Ε. 

Εξοπλισμός καθαριότητας Silver line ολοκληρωμένα 
συστήματα καθαρισμού Ε.Π.Ε. 

Κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης 
γάλακτος (Silo) 

Inox Style 

Ψυγεία αποθήκευσης Inomak 

Κλάρκ μεταφοράς Μπαβέλας Ο.Ε. 

Ηλεκτρογεννήτριες εφεδρικής χρήσης Marelli Motori Spa 

Εξοπλισμός εκπαιδεύσεως (προτζέκτορας 
κ.α.) 

Πλαίσιο Α.Ε. 

Εξοπλισμός επίπλωσης Ένα κι ένα 

Λευκά είδη (κουρτίνες, χαλιά κ.λπ.) Vamvax Hellas Α.Ε. 

Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Ανακυκλωτική Ελλάδος 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Καυκάς Α.Ε. 

Δομημένη καλωδίωση, προστατευτικά 
δικτύων, όργανα ελέγχου κ.α. 

Central Α.Ε.Β.Ε. 

Λοιπός βιομηχανικός εξοπλισμός Τσιρίκος Α.Ε.Β.Ε. 

 

5.3.2 Συστήματα διασφάλισης και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

 

Εκτός από την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού η εταιρία θα έχει ως 

επιδίωξη να αναπτύξει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα 

πρότυπα ISO 9001 και ISO 22000.  

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις 

οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν να θεωρείται 

ικανοποιητικό τόσο από τον παραγωγό όσο και από τους τελικούς καταναλωτές. Το 
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συγκεκριμένο πρότυπο θα ωθήσει την επιχείρηση να λειτουργεί υπό το πρίσμα ενός 

περιβάλλοντος συνεχούς βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα, η υπό εξέταση παραγωγική 

μονάδα με την εφαρμογή του συστήματος κατά ISO 9001 θα μπορέσει να πετύχει 

βελτιωμένη παραγωγικότητα, μειωμένες δαπάνες (βελτιωμένη ροη διεργασιών, 

αποφυγή περιττών εργασιών κ.α.), μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, ικανοποίηση των 

πελατών κ.α.  

 

Όσον αφορά το πρότυπο ISO 22000, αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και 

διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων με βασικό σκοπό τη 

συμμόρφωση σε όλες τις αντίστοιχες νομοθετικές απαιτήσεις. Το ISO 22000 είναι 

απόλυτα συμβατό με την ύπαρξη του ISO 9001, ενώ προσφέρει μια σειρά από οφέλη 

όπως: επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης στις νομοθετικές απαιτήσεις για 

ασφαλή τρόφιμα, πρόληψη από ενδεχόμενους κινδύνους, μείωση των απωλειών 

τεχνογνωσίας, ευελιξία κ.α.  

 

Όσον αφορά το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή Ανάλυση Κινδύνου 

και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, αποτελεί μια προληπτική μέθοδο που έχει ως σκοπό την 

εξασφάλιση της υγείας και υγιεινής των τροφίμων που παράγει η εταιρία σε όλα τα 

στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και διάθεσης. Η υπό ίδρυση παραγωγική μονάδα 

δεν είναι υποχρεωμένη να πιστοποιηθεί με το HACCP, καθώς θα διαθέτει συστήματα 

αυτοελέγχου (ISO 9001 και ISO 22000) τα οποία εκπληρώνουν τόσο τις αρχές του 

HACCP, όσο και επιπρόσθετες προδιαγραφές. Άρα η παραγωγική μονάδα θα καλύπτει 

την απαίτηση του κανονισμού 852/2004 σύμφωνα με τον οποίο κάθε επιχείρηση που 

παράγει, συσκευάζει και διακινεί τρόφιμα, υποχρεούται να εφαρμόζει ένα σύστημα 

ελέγχου η διαχείρισης των τροφίμων, βασισμένο στις αρχές του HACCP. Σε αυτό το 

σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι επτά βασικές αρχές του HACCP που 

πρέπει να τηρούνται με συνέπεια από την υπό ίδρυση μονάδα και είναι οι εξής: 

 

 Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγή των 

τροφίμων σε όλα τα στάδια (από την ανάπτυξη και τη συγκομιδή των πρώτων 

υλών, την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία και τη διανομή των 

προϊόντων, μέχρι την τελική προετοιμασία και την κατανάλωσή τους) - 
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Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης των κινδύνων και προσδιορισμός των 

προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών 

 

 Προσδιορισμός των σημείων / διεργασιών / φάσεων παραγωγής που μπορεί να 

ελεγχθούν για να εξαφανίσουν τον κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την 

πιθανότητα εμφάνισης του (Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (CCP)) 

 

 Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο 

 

 

 Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, με 

σκοπό τη ρύθμισή τους εντός των Κρίσιμων Ορίων 

 

 Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται όταν η 

παρακολούθηση δείχνει απόκλιση από τα Καθορισμένα Κρίσιμα Όρια 

 

 

 Τήρηση διαδικασιών τεκμηρίωσης του Συστήματος 

 

  Τήρηση διαδικασιών επαλήθευσης της σωστής λειτουργίας και της 

αποτελεσματικότητάς του Συστήματος 

 

 

Με την εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της 

επιχείρησης, η υπό ίδρυση μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει όλους τους 

παράγοντες διαμόρφωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παγωμένου γιαουρτιού. 

Επίσης, το αρμόδιο τμήμα ελέγχου της επιχείρησης οφείλει να είναι σε θέση να ελέγξει 

όλα τα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η ακριβής ζύγιση των 

συστατικών για το κάθε προϊόν, η παρουσία ξένων υλικών στο μίγμα του παγωμένου 

γιαουρτιού, ο έλεγχος επιβίωσης παθογόνων μικροοργανισμών μετά τη διαδικασία της 

παστερίωσης κ.α. Επομένως, με τη σωστή λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών η 

επιχείρηση θα μπορεί να είναι σίγουρη πως όλα τα προϊόντα τα οποία δεν τηρούν τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές ποιότητας θα αποσύρονται από την παραγωγική διαδικασία 

και δε θα καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή. Τέλος, αυτό θα έχει ως συνέπεια να 
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αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στην επιχείρηση και συνεπώς να 

βελτιώνεται το όνομα και η φήμη της εταιρίας στον χώρο της αγοράς. 

5.4 Απόκτηση και μεταφορά της τεχνολογίας 

 

 

Η απόκτηση της τεχνολογίας θα γίνει με ολική μεταφορά και εφάπαξ πληρωμή από την 

εταιρία. Όσον αφορά τη μεταφορά του μηχανολογικού εξοπλισμού θα την αναλάβουν οι 

προμηθευτές των αντίστοιχων μηχανημάτων και θα χρειαστεί να περάσει το χρονικό 

διάστημα των δυο μηνών για να παραδοθεί από τη στιγμή που γίνει η παραγγελία του. 

Επίσης επειδή τα μηχανήματα θα αγοραστούν από ξεχωριστούς προμηθευτές, 

θεωρείται πως είναι φρόνιμο η σύνδεση τους και η μεταφορά της ανάλογης 

τεχνογνωσίας προς το  εργατικό δυναμικό να γίνει από μια εταιρία που ειδικεύεται σε 

αυτό τον χώρο και διαθέτει την κατάλληλη πείρα. Η εταιρία που πληροί τις 

προδιαγραφές για μια τέτοια δραστηριότητα είναι η Synelco, η οποία είναι μια τεχνική 

εταιρία που στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και ειδικεύεται στη βιομηχανία 

τροφίμων. Επομένως οι προμηθευτές των μηχανημάτων θα αναλάβουν τη μεταφορά 

των μηχανημάτων, τη συντήρησή τους και την παροχή εγγυήσεων και η Synelco θα 

αναλάβει τη σύνδεση της γραμμής παραγωγής, την εκπαίδευση του προσωπικού και 

τη συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη της εταιρίας. Όσον αφορά το βοηθητικό 

εξοπλισμό και τον εξοπλισμό εξυπηρετήσεως, θα πρέπει να αναφερθεί πως στην 

πλειοψηφία του θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί από τους αντίστοιχους 

προμηθευτές. Τέλος, σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές, φθορές ή καθυστερήσεις 

στο μηχανολογικό εξοπλισμό, την ευθύνη θα αναλάβουν κατά αποκλειστικότητα οι 

αντίστοιχοι προμηθευτές. 

5.5 Κόστος μηχανολογικών και τεχνολογίας 

 

 

Σε αυτό το σημείο της μελέτης σκοπιμότητας θα γίνει εκτίμηση του κόστους της 

μεταφοράς της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, του κύριου μηχανολογικού 

εξοπλισμού, του βοηθητικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. Το κόστος 

του κάθε στοιχείου ξεχωριστά φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 5.3 Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 

Περιγραφή Κόστος (€) 

Κύριος Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Ζυγαριά δαπέδου 2.200 

Δεξαμενή ανάμιξης (Tetra Almix ) 7.400 

Παστεριωτής TPW 1200  8.900 

Εναλλακτής θερμότητας (Tetra Plex C6 ) 3.000 

Ομογενοποιητής (Tetra Alex 150) 12.500 

Δεξαμενή ωρίμανσης TPW 1200  8.500 

2 Μηχανές ταχείας κατάψυξης (Frigus 600 C ) 16.200 

Μηχανή γεμίσματος - συσκευασίας 20.000 

Ψυκτικός θάλαμος 6.000 

4 Ψυγεία πάγκοι (Electrolux) 4.400 

Βοηθητικός Εξοπλισμός - Εξοπλισμός Εξυπηρετήσεως 

Σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού 17.000 

Σύστημα ασφάλειας (αντικλεπτική προστασία, 
πυρασφάλεια κ.λπ.) 

4.500 

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (τηλέφωνα, φαξ, 
φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.) 

8.000 

Εξοπλισμός γραφείου (υπολογιστές, εκτυπωτές, 
αναλώσιμα κ.λπ.) 

15.000 

Συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης υλικών 22.000 

Μηχανοϋδραυλικός εξοπλισμός 6.000 

Εξοπλισμός καθαριότητας 2.000 

Ηλεκτρογεννήτριες εφεδρικής χρήσης 18.000 

Εξοπλισμός επίπλωσης  20.000 

Λευκά είδη (κουρτίνες, χαλιά κ.λπ.) 15.000 

Σύστημα διαχείρισης  απορριμμάτων 2.000 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 20.000 

Δομημένη καλωδίωση, προστατευτικά δικτύων, όργανα 
ελέγχου κ.α. 

5.600 

Κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης γάλακτος (Silo) 2.800 

4 Ψυγεία αποθήκευσης 6.200 

Κλάρκ μεταφοράς 17.000 

Εξοπλισμός εκπαιδεύσεως (προτζέκτορας κ.α.) 1.500 

Λοιπός βιομηχανικός εξοπλισμός 20.000 

Σύστημα Διασφάλισης ποιότητας/υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων 

ΕΝ ISO 9001 και ISO 22000 10.000 

Σύνδεση μηχανολογικού εξοπλισμού - Μεταφορά 
τεχνογνωσίας 

8.000 

Σύνολο 310.000 
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5.6 Χωρομετρικά και μηχανολογικά σχέδια της μονάδας 

 

 

Έπειτα από τη λεπτομερή ανάλυση της τεχνολογίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού 

θα παρουσιαστούν τα χωρομετρικά και μηχανολογικά σχέδια της βιομηχανικής 

μονάδας παρασκευής παγωμένου γιαουρτιού. Τα σχέδια αυτά βασίστηκαν στις 

παραγωγικές δυνατότητες της μονάδας, στο μηχανολογικό εξοπλισμό που αναλύθηκε 

στα προηγούμενα υποκεφάλαια και στην αντίστοιχη τεχνολογία που απαιτείται. Η 

παραγωγική μονάδα θα αναγερθεί μέσα σε οικόπεδο έκτασης 5.500 m2 και θα 

καταλαμβάνει κάτι περισσότερο από το 1/6 της συνολικής έκτασης του οικοπέδου. Ο 

εξωτερικός χώρος της παραγωγικής μονάδας παρουσιάζεται στην εικόνα 5.11 σε 

τρισδιάστατη μορφή και με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του 

φωτισμού (ιδιότητες φωτορεαλισμού).  

 

Εικόνα 5.11 Εξωτερικός χώρος παραγωγικής μονάδας 
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Όπως παρατηρείται στην εικόνα 5.11 η μονάδα θα έχει στην είσοδο της ένα θυρωρείο 

και έπειτα από αυτό θα ακολουθεί ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων για το 

εργατικό προσωπικό. Στο κέντρο θα βρίσκεται το κτίριο της παραγωγικής μονάδας το 

οποίο θα βασίζεται σε σιδηροκατασκευή η οποία θα επικαλύπτεται με τούβλα για 

λόγους καλαισθησίας. Στο αριστερό μέρος της κτιριακής εγκατάστασης θα είναι 

συγκεντρωμένα τα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, ενώ η σκεπή της 

βιομηχανικής μονάδας θα έχει ειδικά τζάμια ώστε να εισέρχεται φως τις ηλιόλουστες 

μέρες και να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, ο περιμετρικός χώρος του 

εργοστασίου θα καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του με πράσινο.  

 

Όπως παρατηρείται στην εικόνα 5.12 η τροφοδοσία των πρώτων υλών και των άλλων 

εφοδίων θα πραγματοποιείται στο πίσω μέρος της μονάδας για λειτουργικούς λόγους 

(κοντινή θέση με τα ψυγεία). Η φόρτωση των παγωμένων γιαουρτιών στο φορτηγό για 

διανομή στα υποκαταστήματα θα γίνεται από το πλαϊνό και δεξιό τμήμα της μονάδας 

διότι εκεί θα βρίσκεται η αίθουσα ψύξης και αποθήκευσης των ετοίμων προϊόντων 

(εικόνα 5.13). Σε αυτό το σημείο όπως φαίνεται και στην εικόνα θα είναι τοποθετημένες 

και οι γεννήτριες εφεδρικής χρήσης. 

 

Εικόνα 5.12 Απεικόνιση εκφόρτωσης πρώτων υλών και άλλων εφοδίων 
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Εικόνα 5.13 Απεικόνιση φόρτωσης τελικών προϊόντων 

 

Στην εικόνα 5.14 παρουσιάζεται η σιδηροκατασκευή στην οποία θα βασιστεί η κτιριακή 

εγκατάσταση της παραγωγικής μονάδας.  

 

Εικόνα 5.14 Σιδηροκατασκευή στήριξης κτιριακής εγκατάστασης 
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Στην εικόνα 5.15 παρουσιάζεται η συνολική κάτοψη της υπό ίδρυση βιομηχανικής 

μονάδας και ακολουθεί ο πίνακας 5.4 που λειτουργεί σαν υπόμνημα καταγράφοντας 

όλους τους χώρους του σχεδίου κάτοψης. 

 

Εικόνα 5.15 Κάτοψη παραγωγικής μονάδας 
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Πίνακας 5.4 Υπόμνημα κάτοψης παραγωγικής μονάδας 

Αριθμός Χώρος 

1 Γραμματεία 

2 Γενική διεύθυνση 

3 Οικονομική διεύθυνση 

4 Διεύθυνση παραγωγής-ποιότητας 

5 Αίθουσα συνεδριάσεων 

6 Τουαλέτες διοικ. προσωπικού 

7 Τουαλέτες εργατ. προσωπικού 

8 Αποδυτήρια ανδρών/γυναικών 

9 Αποθήκη πρώτων υλών 

10 Αποθήκη υλικών συσκευασίας 

11 Αποθήκη άλλων εφοδίων 

12 Μηχανοστάσιο 

13 Αίθουσα κατάψυξης - αποθήκευσης 

14 Κουζίνα 

15 Αποθήκη 

16 Γεννήτριες εφεδρικής χρήσης 

17 Χώρος φόρτωσης ετοιμ. προϊόντων 

18 Χώρος εκφόρτωσης πρ. υλών κ' άλλων εφ. 

19 Χώρος στάθμευσης 

20 Θυρωρείο 

 

Στην εικόνα 5.16 παρουσιάζεται μια πιο κοντινή και λεπτομερής λήψη της κάτοψης των 

γραφείων. Ο χώρος διοικήσεως θα αποτελείται από έξι αυτόνομους χώρους οι οποίοι 

αθροιστικά θα καταλαμβάνουν 150 m2.  

 

Εικόνα 5.16 Κάτοψη γραφείων 
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Στην εικόνα 5.17 παρουσιάζεται η τοποθέτηση των μηχανημάτων στο εσωτερικό της 

παραγωγικής μονάδας και ο πίνακας 5.5 λειτουργεί ως υπόμνημα αντιστοιχίζοντας 

τους αριθμούς με τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό. Θα πρέπει να επισημανθεί 

πως για λόγους λειτουργικότητας έχουν τοποθετηθεί τα ψυγεία – πάγκοι και ο σιλός 

γάλακτος κοντά στον χώρο εκφόρτωσης των πρώτων υλών, ενώ η μηχανή 

συσκευασίας δίπλα στην αίθουσα ψύξης των ετοίμων προϊόντων (χώρος φόρτωσης). 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως ο βασικός χώρος που θα εκτελείται η παραγωγική 

διαδικασία θα καταλαμβάνει 800 m2. 

 

 

Εικόνα 5.17 Τοποθέτηση κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

 

Πίνακας 5.5 Υπόμνημα μηχανημάτων 

Αριθμός Μηχανολογικός εξοπλισμός 

1 Δεξαμενή ανάμειξης 

2 Παστεριωτής 

3 Εναλλακτής θερμότητας 

4 Ομογενοποιητής 

5 Δεξαμενή ωρίμανσης 

6 Μηχανές ταχείας ψύξης 

7 Μηχανή συσκευασίας 

8 Σιλό γάλακτος 

9 Ζυγαριά δαπέδου 

10 Ψυγεία-πάγκοι 
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Εν κατακλείδι στην εικόνα 5.18 παρουσιάζεται μια τρισδιάστατη απεικόνιση του 

εσωτερικού χώρου παραγωγής της βιομηχανικής μονάδας. 

 

Εικόνα 5.18 Τρισδιάστατη απεικόνιση εσωτερικού χώρου παραγωγής 

 

5.7 Περιγραφή έργων πολιτικού μηχανικού 

 

 

Όλα τα έργα που υπόκεινται στις αρμοδιότητες του πολιτικού μηχανικού θα αναλάβει η 

τεχνική και κατασκευαστική εταιρία Βιοτέρ Α.Ε. Η συγκεκριμένη εταιρία επιλέχτηκε 

καθώς πληροί όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούνται για ένα τέτοιο έργο, 

ενώ διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία καθώς είναι μια από τις παλαιότερες τεχνικές – 

κατασκευαστικές εταιρίες που ασχολείται κατά κύριο λόγο με την εκτέλεση ιδιωτικών 

και δημοσίων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετοι λόγοι 

που η  Βιοτέρ Α.Ε. πήρε προβάδισμα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της είναι πως 

κατέχει διαχρονική γνώση της ελληνικής αγοράς, τα έργα της διακρίνονται για τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, παραδίδει τα έργα που αναλαμβάνει μέσα στα όρια των 

αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων και είναι σχετικά οικονομική. Τα έργα για τα οποία θα 

είναι υπεύθυνη η Βιοτέρ Α.Ε. είναι τα εξής: 
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 Προετοιμασία και ανάπτυξη του χώρου εγκατάστασης 

 Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 

 Έργα εκτός του χώρου του εργοστασίου 

 Έργα ετήσιας συντήρησης 

5.7.1 Προετοιμασία και ανάπτυξη του χώρου εγκατάστασης 

 

 

Τα τεχνικά έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα περιλαμβάνουν τις εξής 

δραστηριότητες: 

 

 Εκχερσώσεις και ισοπεδώσεις 

 Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 

 Σύνδεση τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

 Τοποθέτηση σωληνώσεων, καλωδιώσεων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος  

 Θεμελιώσεις και κατασκευές τοιχίων υποστήριξης – σταθεροποίησης χωμάτων 

5.7.2 Κατασκευή κτιριακών υποδομών 

 

 

Η κατηγορία της κατασκευής των κτιριακών υποδομών περιλαμβάνει τις εξής 

κατασκευές: 

 

 Κύριο εργοστασιακό κτίριο 

 Διοικητικοί και λοιποί χώροι 

 Αποθηκευτικοί χώροι 

 Τουαλέτες 

 Αποδυτήρια εργατικού προσωπικού 

 Δίκτυο εξαερισμού και κλιματισμού 

 Μονώσεις 

 Μηχανοστάσιο 

 Φωτισμός κτιρίου  
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 Σύστημα ασφάλειας  

 Αντισεισμική στήριξη κτιρίων 

5.7.3 Έργα έκτος χώρου του εργοστασίου 

 

 

Τα έργα εκτός του χώρου του εργοστασίου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 Έργα αποχέτευσης 

 Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 

 Φωτισμός εξωτερικού χώρου 

 Θυρωρείο και χώρος υποδοχής 

 Περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου 

 Δεντροφύτευση και τοποθέτηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος 

 Οδικές κατασκευές 

 Ράμπες μεταφοράς για την ομαλή διακίνηση των εισροών και των ετοίμων 

προϊόντων 

5.7.4 Συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού 

 

 

Εκτός από τις ανωτέρω τεχνικές και κατασκευαστικές εργασίες που θα αναλάβει η 

Βιοτέρ Α.Ε., θα πρέπει η υπό ίδρυση μονάδα να συνεργαστεί με μια εταιρία που θα 

αναλάβει τη συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των άλλων 

υποδομών που θα κατασκευαστούν. Έπειτα από έρευνα αγοράς η καταλληλότερη 

εταιρία για τη μηνιαία συντήρηση του βιομηχανικού και εξωτερικού χώρου της 

παραγωγικής μονάδας κρίθηκε η Πόλης Μηχανική Α.Ε. 

5.8 Κόστος έργων πολιτικού μηχανικού 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εκτιμηθεί το κόστος για κάθε μια δραστηριότητα που 

αναλύθηκε στα υποκεφάλαια 5.7.1. – 5.7.4. Φυσικά  το κόστος για τις εργασίες της 
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Βιοτέρ Α.Ε. θα καταβληθεί από την υπό ίδρυση εταιρία μια φορά εφάπαξ πριν την 

έναρξη λειτουργία της (2014), ενώ το κόστος για τις δραστηριότητες της Πόλης 

Μηχανική Α.Ε. που σχετίζεται με τη συντήρηση και τη βελτίωση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και των άλλων υποδομών θα καταβάλλεται κάθε έτος 

συνυπολογίζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού (-1,4%). 

 

Πίνακας 5.6 Κόστος έργων πολιτικού μηχανικού 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού Κόστος (€) 

Προετοιμασία και ανάπτυξη του χώρου 
εγκατάστασης 

30.000 

Κατασκευή κτιριακών υποδομών 280.000 

Κατασκευή έργων εκτός του εργοστασιακού 
χώρου 

30.000 

Σύνολο 340.000 

 

 

Πίνακας 5.7 Κόστος συντήρησης έργων πολιτικού 
μηχανικού 

Έτος Περιγραφή Κόστος (€) 

2015 Συντήρηση - 
Βελτίωση 
κτιριακών 

εγκαταστάσεων 
και άλλων 
υποδομών 

6.000 

2016 5.920 

2017 5.830 

2018 5.750 

2019 5.670 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

6.1 Οργάνωση και διαχείριση της μονάδας 

 

 

Εφόσον στα προηγούμενα δυο κεφάλαια καθορίστηκαν οι πρώτες ύλες και τα άλλα 

εφόδια καθώς και η τεχνολογία και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρειάζεται για να 

λειτουργήσει η υπό ίδρυση μονάδα, σε αυτό το κεφάλαιο θα καθοριστεί ο σχεδιασμός 

της οργανωτικής δομής της επιχείρησης καθώς θα εντοπιστούν και τα κέντρα κόστους, 

τα οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα του συγκεκριμένου 

επενδυτικού σχεδίου. Όσον αφορά την οργάνωση, μπορεί να οριστεί ως η μέθοδος 

συγκρότησης της δομής, της λειτουργίας και της διοίκησης της επιχείρησης, ενώ εν 

παραλλήλω θα πρέπει να ρυθμίζεται σε συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους στόχους, 

με το είδος του τομέα δραστηριότητας και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Επιπρόσθετα, η οργάνωση αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας δομούνται οι 

οργανωσιακές μονάδες και καθορίζονται με σαφήνεια οι λειτουργίες τους με απώτερο 

σκοπό το συντονισμό και τον έλεγχο της συλλογικής δραστηριότητας των 

εργαζομένων. Επομένως στη φάση αυτή αναλύεται το όλο έργο που πρέπει να γίνει σε 

επιμέρους εργασίες, ορίζονται οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας, ομαδοποιούνται οι 

σχετικές μεταξύ τους εργασίες σε τμήματα, ανατίθενται τα τμήματα αυτά σε ανώτερα 

στελέχη για το συντονισμό τους και καθορίζονται οι σχέσεις εξουσίας και αναφοράς 

μεταξύ τόσο των ατόμων όσο και των τμημάτων, με σκοπό πάντα την επίτευξη των 

επιχειρηματικών στόχων που πρωτύτερα έχουν τεθεί.  

6.1.1 Οργανωσιακές λειτουργίες 

 

 

Στις σχετικά μικρού μεγέθους επιχειρήσεις όπως είναι και η υπό εξέταση παραγωγική 

μονάδα παγωμένου γιαουρτιού, οι προβλεπόμενες εργασίες ομαδοποιούνται σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται μεταξύ τους και ονομάζονται λειτουργίες, και έπειτα οι 

λειτουργίες αυτές ομαδοποιούνται σε τμήματα. Έτσι, ουσιαστικά δημιουργούνται 

ξεχωριστές μικρές υπό μονάδες μέσα στην υπάρχουσα κεντρική επιχειρηματική 
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μονάδα όπου προϊστάμενοι και υφιστάμενοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένους πόρους, 

εφαρμόζουν τις  γνώσεις  και τις ικανότητες που ο καθένας έχει στο συγκεκριμένο 

τομέα με σκοπό τελικά να επιτελεσθούν όλες εκείνες οι λειτουργίες που η επιχείρηση 

χρειάζεται ώστε να ολοκληρώνει τη δραστηριότητά της. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων τέτοιου είδους οργανώσεις περιλαμβάνουν συνήθως βασικά τμήματα 

όπως : Χρηματοοικονομικών, Παραγωγής, Μάρκετινγκ και Ανθρώπινων πόρων. Στο 

εκάστοτε τμήμα υφίσταται ένα ανώτερο στέλεχος το οποίο καθορίζει, συντονίζει και 

ελέγχει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και ένας αριθμός υφισταμένων ο οποίος 

καλείται να υλοποιήσει τις εργασίες αυτές. Όλοι οι προαναφερθέντες διοικητικά 

βρίσκονται υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του Γενικού Διευθυντή της μονάδας στον 

οποίο πρέπει να λογοδοτούν για τις ενέργειές τους και ο οποίος είναι και ο κύριος 

υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία και δράση της μονάδας. Στην εξεταζόμενη 

παραγωγική μονάδα έχει επιλεχτεί μια απλή οργανωσιακή δομή η οποία ταιριάζει στο 

μέγεθος της και στις λειτουργίες της, ενώ παράλληλα είναι συμφέρουσα από άποψη 

κόστους. Επομένως, λόγω των παραπάνω λόγων οι οργανωσιακές δομές θα είναι 

περιορισμένες και θα ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες:  

 

 Γενική Διεύθυνση 

 Γραμματειακή υποστήριξη 

 Οικονομική Διεύθυνση 

 Διεύθυνση Παραγωγής 

 Διεύθυνση Ποιότητας 

 

Η κάθε μια από τις παραπάνω διευθύνσεις θα είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη από την 

άλλη και θα έχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων και στόχων που πρέπει να διεκπεραιώσει 

κατά τη διάρκεια του έτους. Κάθε μια όμως από τις εξής τέσσερις διευθύνσεις: 

Γραμματειακή υποστήριξη, Οικονομική διεύθυνση, Διεύθυνση παραγωγής και 

Διεύθυνση ποιότητας θα πρέπει να υπόκειται σε διαρκή συντονισμό και έλεγχο από τη 

Γενική διεύθυνση. Τέλος όπως παρατηρείται δεν θα υπάρξει στη συγκεκριμένη 

παραγωγική μονάδα διεύθυνση Μάρκετινγκ, καθώς στην περίπτωση παραγωγής ενός 

προϊόντος ιδιωτικής επωνυμίας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα την αναλαμβάνει εξ 

ολοκλήρου ο λιανοπωλητής. 
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6.1.2 Οργανωσιακή δομή 

 

 

  Η διαδικασία οργάνωσης καταλήγει στη λειτουργική και αποδοτική διάταξη των 

στοιχείων και των τμημάτων - μερών της επιχείρησης, δημιουργώντας με αυτό τον 

τρόπο ένα αρμονικά συγκροτημένο σύνολο φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Από όλη 

αυτή τη διαδικασία προκύπτει ένα πλαίσιο τυπικών σχέσεων εργασίας γνωστό ως 

οργανωτική δομή ή οργανόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, η οργανωτική δομή της 

εκάστοτε επιχείρησης αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα το οποίο ουσιαστικά 

απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι εργασίες στην επιχείρηση, οι 

σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ατόμων, ομάδων, εργαζομένων, τμημάτων και 

διευθύνσεων που την αποτελούν. Μέσω του οργανογράμματος διαφαίνονται τα μέρη ή 

υποσύνολα των εργασιών της επιχείρησης, πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους, πόσα 

επίπεδα ιεραρχίας υφίστανται, ποιος αναφέρεται και ποιος δίνει εντολές σε ποιόν και 

τέλος, η γραμμή εξουσίας. 

 

Στην εξεταζόμενη παραγωγική μονάδα η οργανωσιακή δομή δεν προβλέπεται να είναι 

πολύπλοκη και πολυσύνθετη, δεδομένου του μεγέθους της και των απλοποιημένων 

εργασιών που θα εκτελούνται από τα οργανωσιακά  επίπεδα ιεραρχίας. Συγκεκριμένα 

η οργάνωση της παραγωγικής μονάδας θα έχει πυραμιδοειδή μορφή και θα 

αποτελείται από τα εξής δυο οργανωσιακά επίπεδα: 

 

 Ανώτατο Διοικητικό Επίπεδο: Tα στελέχη του συγκεκριμένου επιπέδου που 

βρίσκεται και στην κορυφή της ιεραρχίας είναι υπεύθυνα για όλη την 

επιχείρηση. Διαμορφώνουν και υλοποιούν την στρατηγική της επιχείρησης, 

θέτουν μακροχρόνιους στόχους, αναπτύσσουν πολιτική, παρατηρούν το 

εξωτερικό περιβάλλον και αναπτύσσουν ανάλογες στρατηγικές. 

Προγραμματίζουν, οργανώνουν, συντονίζουν και ελέγχουν τις δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα στην επιχείρηση με απώτερο σκοπό την επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί. 

 Λειτουργικό Διοικητικό Επίπεδο: Τα άτομα που αποτελούν το συγκεκριμένο 

επίπεδο ονομάζονται αλλιώς κατώτερα στελέχη και είναι υπεύθυνα για την 
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παραγωγή του προϊόντος. Επίσης επιβλέπουν και συντονίζουν τους 

εργαζομένους που κάνουν απλώς εκτελεστική εργασία. 

Αναλυτικότερα το οργανόγραμμα της υπό ίδρυσης μονάδας παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 6.1 Οργανόγραμμα εταιρίας 

6.1.3 Λεπτομερής ανάλυση επιμέρους οργανωσιακών λειτουργιών 

 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα γίνει μια πιο λεπτομερής ανάλυση των βασικών 

λειτουργιών και τμημάτων του οργανογράμματος της υπό ίδρυση εταιρίας, με βασικό 

σκοπό να γίνει πιο σαφής η οργανωτική δομή μέσα στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα θα 

αναλυθούν οι αρμοδιότητες και το πεδίο δραστηριότητας του κάθε τμήματος ξεχωριστά, 

ώστε να καταστεί ξεκάθαρος τόσο ο τρόπος λειτουργίας του εκάστοτε τμήματος όσο και 

της επιχείρησης ως ενιαίας ολότητας.  

 

Ο ακριβής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του κάθε λειτουργικού τμήματος της 

επιχείρησης θα συμβάλλει ουσιαστικά στον καθορισμό των κέντρων κόστους της 

εταιρίας και κατά επέκταση στον προσδιορισμό των γενικών εξόδων που θα πρέπει να 

Γενική 
Διεύθυνση 

Διεύθυνση 
Παραγωγής 

Τμήμα 
Μηχανολογίας 

Τμήμα 
Προγραμματισμού 

Παραγωγής 

Διεύθυνση 
Ποιότητας 

Τμήμα Ελέγχου 
Ποιότητας 

Τμήμα 
Διασφάλισης 

Ποιότητας  

Οικονομική 
Διεύθυνση 

Τμήμα 
Λογιστηρίου 

Τμήμα 
Χρηματοοικονομικών 

Γραμματεία 
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καθοριστούν στο τέλος του κεφαλαίου. Τέλος βάση της απεικόνισης του 

οργανογράμματος, η εταιρία θα έχει τέσσερα ανεξάρτητα τμήματα τα οποία θα 

βρίσκονται υπό την επίβλεψη του Διευθύνοντα σύμβουλου. 

6.1.3.1 Γενική διεύθυνση 

 

 

Ο Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας βρίσκεται στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο της 

εταιρίας και συνεπώς είναι υπεύθυνος για τον μακροχρόνιο προγραμματισμό, τη 

στρατηγική και τις πολιτικές που πρόκειται να ακολουθήσει η επιχείρηση. Επίσης θα 

πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις καθώς αυτό είναι 

το άτομο το οποίο φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνολική πορεία της 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των καθηκόντων του θα είναι η επίβλεψη και ο 

έλεγχος των τμημάτων παραγωγής, ποιότητας, οικονομικών και γραμματειακής 

υποστήριξης. Ο Διευθύνων σύμβουλος ουσιαστικά θα συντονίζει τα ανωτέρω τμήματα, 

θα επιλύει προβλήματα που θα προκύπτουν σε αυτά και θα κατευθύνει τις ενέργειές 

τους  οριοθετώντας συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Παρακάτω παρατίθεται 

το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης: 
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Διάγραμμα 6.2 Οργανόγραμμα Γενικής Διεύθυνσης 

6.1.3.2 Διεύθυνση παραγωγής 

 

 

Το τμήμα της παραγωγής είναι υπεύθυνο για την έρρυθμη και ομαλή λειτουργία της 

παραγωγικής διαδικασίας και συνεπώς για την παρασκευή των τελικών προϊόντων.  

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτό το τμήμα μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε δυο υποτμήματα: α) Τμήμα Μηχανολογίας και β) Τμήμα 

Προγραμματισμού Παραγωγής. Το τμήμα Μηχανολογίας είναι υπεύθυνο για την 

επίβλεψη, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της 

επιχείρησης, ενώ το τμήμα του Προγραμματισμού Παραγωγής φέρει ευθύνη για θέματα 

που άπτονται σχετικά με το πρόγραμμα της παραγωγής και τη ροή της παραγωγικής 

διαδικασίας. Επομένως το τμήμα του Προγραμματισμού Παραγωγής θα είναι υπεύθυνο 

για την παραλαβή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των πρώτων υλών και των 

άλλων εφοδίων, ενώ παράλληλα θα οφείλει να ρυθμίζει και να διαχειρίζεται με 

κατάλληλο τρόπο την παραγωγική διαδικασία ώστε να μη δημιουργούνται διακοπές και 

προβλήματα. Τέλος και τα δυο προαναφερόμενα τμήματα θα βρίσκονται υπό την 

επίβλεψη του Διευθυντή Παραγωγής. 

 

Γενική 
Διεύθυνση 

Διεύθυνση 
Παραγωγής 

Διεύθυνση 
Ποιότητας 

Οικονομική 
Διεύθυνση 

Γραμματεία 
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Διάγραμμα 6.3 Οργανόγραμμα Τμήματος Παραγωγής 

6.1.3.3 Διεύθυνση ποιότητας 

 

 

Το τμήμα ποιότητας θα έχει ως βασική επιδίωξη την εξασφάλιση της παραγωγής 

ποιοτικών και ασφαλή προϊόντων για τον τελικό καταναλωτή και θα βρίσκεται υπό την 

επίβλεψη του Διευθυντή Ποιότητας. Το εν λόγω τμήμα από άποψη αρμοδιοτήτων θα 

υποδιαιρείται στα εξής δυο τμήματα: α) Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και β) Τμήμα 

Ελέγχου Ποιότητας. Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας θα ασχολείται με όλα τα θέματα 

που έχουν σχέση με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (ISO 9001 και ISO 22000), ενώ το  Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας θα είναι 

υπεύθυνο για την τήρηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) καθ’όλη 

τη διαδικασία της παραγωγής. 

 

Διεύθυνση 
Παραγωγής 

Τμήμα 
Μηχανολογίας 

Τμήμα 
Προγραμματισμού 

Παραγωγής 
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Διάγραμμα 6.4 Οργανόγραμμα Τμήματος Ποιότητας 

6.1.3.3 Οικονομική διεύθυνση 

 

 

Το τμήμα της οικονομικής διεύθυνσης είναι υπεύθυνο για την χάραξη της οικονομικής  

πολιτικής της επιχείρησης και έχει ως επικεφαλή τον οικονομικό Διευθυντή ο οποίος 

είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διευθύνων σύμβουλο. Το εύρος των αρμοδιοτήτων 

του συγκεκριμένου τμήματος θα χωρίζεται στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα 

εξής δυο τμήματα: α) Τμήμα Λογιστηρίου και β) Τμήμα Χρηματοοικονομικών. Το τμήμα 

Λογιστηρίου θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της 

επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνο για την καταγραφή γεγονότων 

οικονομικής φύσης όπως π.χ. τις συναλλαγές που αναπτύσσει η εταιρία, την 

κοστολόγηση των προϊόντων, την αναλυτική καταγραφή των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων κ.α. Όσον αφορά το τμήμα των Χρηματοοικονομικών είναι υπεύθυνο για όλα 

τα θέματα χρηματοοικονομικών που αφορούν την παραγωγική μονάδα. Συγκεκριμένα, 

το εν λόγω τμήμα θα είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όπως καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, ταμειακές ροές κ.α. Τέλος, 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει επενδυτικές ευκαιρίες που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν στην επιχείρηση. 

 

 

Διεύθυνση 
Ποιότητας 

Τμήμα Διασφάλισης 
Ποιότητας 

Τμήμα Ελέγχου 
Ποιότητας 
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Διάγραμμα 6.5 Οργανόγραμμα Τμήματος Οικονομικών 

6.1.3.4 Γραμματεία 

 

 

Η Γραμματεία της εταιρίας θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλα τα τμήματα 

της επιχείρησης και θα βοηθάει στην ανάπτυξη καλύτερου επιπέδου επικοινωνίας 

εντός και εκτός της μονάδας. Επίσης στην αίθουσα της γραμματείας θα βρίσκεται το 

τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης και συνεπώς η Γραμματεία θα καθίσταται 

υπεύθυνη για τις διαβιβάσεις των εισερχόμενων κλήσεων με τα αρμόδια τμήματα 

καθώς και για την άμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Τέλος, η γραμματειακή 

υποστήριξη της εταιρίας θα αναλαμβάνει όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη 

ηλεκτρονική αλληλογραφία της επιχείρησης με το εξωτερικό περιβάλλον. 

6.2 Εντοπισμός των κέντρων κόστους 

 

 

   Καταρχήν το κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δυνάμεως για την 

απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους 

για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 

Όσον αφορά το κέντρο κόστους είναι μια υποδιαίρεση της συνολικής δραστηριότητας 

της επιχείρησης, μέσα στην οποία παράγεται ομοιογενές έργο και η οποία υποδιαίρεση 

γίνεται για σκοπούς λογιστικής συγκέντρωσης των δαπανών που γίνονται χάριν του 

τμήματος της δραστηριότητας αυτής, με παραπέρα σκοπό την κατανομή του κόστους 

στα έργα που παράγονται στο τμήμα.  

Οικονομική 
Διεύθυνση 

Τμήμα Λογιστηρίου 
Τμήμα 

Χρηματοοικονομικών 
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Προκειμένου η επιχείρηση να μπορεί να ελέγχει και να προγραμματίζει το κόστος, θα 

πρέπει να διαχωρίσει το επενδυτικό σχέδιο σε κέντρα κόστους. Το οργανόγραμμα της 

εταιρίας, το πρόγραμμα παραγωγής και η δυναμικότητα της παραγωγικής μονάδας 

είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των κέντρων κόστους. 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω τα βασικά κέντρα κόστους του συγκεκριμένου 

επενδυτικού σχεδίου χωρίζονται στις εξής ακόλουθες κατηγορίες: α) Κέντρα Κόστους 

Παραγωγής, β) Κέντρα Κόστους Υποστήριξης – Εξυπηρέτησης και γ) Κέντρα Κόστους 

Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών. 

 6.2.1 Κέντρα κόστους παραγωγής 

 

 

Τα κέντρα κόστους παραγωγής είναι οι περιοχές που εκτελούνται δραστηριότητες που 

έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία και είναι εντός του εργοστασιακού χώρου. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας, τα κέντρα κόστους 

παραγωγής είναι τα εξής: α) Τροφοδοσία πρώτων υλών, β) Ανάμιξη των συστατικών 

του μίγματος, γ) Παστερίωση, δ) Προσθήκη φυσικών αρωματικών ουσιών, ε) Ψύξη - 

Ωρίμανση στ) Ομογενοποίηση, ζ) Ταχεία κατάψυξη, η) Προσθήκη σοκολάτας – 

μπισκότου, θ) Συσκευασία – Προσθήκη δημητριακών και ι) Τοποθέτηση σε 

χαρτοκιβώτια – Αποθήκευση σε βαθιά κατάψυξη. Επομένως τα κέντρα κόστους 

παραγωγής επιμερίζονται σε καθένα από τα προηγούμενα στάδια παραγωγής μέχρι 

την παραγωγή του τελικού προϊόντος και τη συγκέντρωση του κόστους στο προϊόν 

μέσω της τιμής. 

6.2.2 Κέντρα κόστους υποστήριξης – εξυπηρέτησης 

 

 

Τα κέντρα κόστους υποστήριξης – εξυπηρέτησης είναι όλες οι περιοχές μέσα στην 

επιχείρηση οι οποίες προσφέρουν συμπληρωματικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 

στην παραγωγική μονάδα. Στην εξεταζόμενη παραγωγική μονάδα οι περιοχές δράσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών είναι οι εξής ακόλουθες: α) Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

π.χ. παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ., β) Προμήθειες πρώτων υλών και 

άλλων εφοδίων, γ) Αποθήκευση πρώτων υλών και άλλων εφοδίων, δ) Ποιοτικός 

έλεγχος κατά την παραγωγική διαδικασία, ε) Γραμματειακές υπηρεσίες, στ) Εξωτερικές 

μεταφορές και ζ) Υπηρεσίες καθαρισμού. 
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6.2.3 Κέντρα κόστους διοίκησης και χρηματοοικονομικών 

 

 

Τα κέντρα κόστους διοίκησης και χρηματοοικονομικών αφορούν τις δραστηριότητες 

που έχουν σχέση με το διοικητικό προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 

απόδοσης. Επειδή η παραγωγική μονάδα θα είναι σχετικά μικρού μεγέθους δεν 

υφίσταται λόγος για περαιτέρω διαχωρισμό των κέντρων κόστους διοίκησης και 

χρηματοοικονομικών. 

 6.3 Γενικά έξοδα 

 

 

Για την παραγωγή του παγωμένου γιαουρτιού υφίσταται κάποιο κόστος παραγωγής, το 

οποίο αποτελείται από τα Άμεσα Υλικά, την Άμεση Εργασία και τα Γενικά Έξοδα 

Παραγωγής. Τα Άμεσα Υλικά και η Άμεση Εργασία περιλαμβάνονται στην ευρύτερη 

κατηγορία του Άμεσου Κόστους. Τα Άμεσα Υλικά αποτελούν τη βάση της παραγωγής 

του προϊόντος και η Άμεση Εργασία περιλαμβάνει το κόστος εργασίας που απαιτείται 

για την παραγωγή του προϊόντος και είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτό. Όσον αφορά 

τα Γενικά Έξοδα Παραγωγής είναι εκείνα τα οποία δεν ενσωματώνονται άμεσα στο 

προϊόν είτε επειδή η προσφορά τους δεν μπορεί να ανιχνευτεί στην ειδική εργασία είτε 

επειδή είναι σχετικά μικρού μεγέθους και δεν μπορούν να εντοπιστούν με ευκολία. Τα 

γενικά έξοδα της εξεταζόμενης επιχείρησης μπορούν να διαχωριστούν στις εξής 

κατηγορίες: 

 

 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα : Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ή Έμμεσο Κόστος 

Παραγωγής ή Επιβάρυνση Εργοστασίου είναι όλα εκείνα τα έξοδα που δε 

σχετίζονται με άμεσο τρόπο με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα οποία 

αποτελούν αντικείμενο κοστολόγησης, αφορούν όμως τη λειτουργία 

παραγωγής. Στα ΓΒΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα τα οποία 

πραγματοποιούνται κατά το στάδιο μετατροπής της πρώτης ύλης σε τελικό 

προϊόν ή μετατροπής ενός υλικού από μια μορφή σε μια άλλη κατά την 

διαδικασία της παραγωγής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έξοδα 

συντήρησης και επισκευών, τα έξοδα σήμανσης του προϊόντος, ο ετήσιος 

έλεγχος των συστημάτων ποιότητας, τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα 
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καθαριότητας και τα έξοδα τηλεπικοινωνίας. Όσον αφορά τα έξοδα 

καθαριότητας θα τα αναλάβει ειδικό συνεργείο καθαρισμού το οποίο θα 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρία μια φορά την εβδομάδα. 

 

 Διοικητικά Γενικά Έξοδα : Τα διοικητικά έξοδα διοίκησης περιλαμβάνουν όλα 

τα έξοδα τα οποία δημιουργούνται στο πλαίσιο διοίκησης της εταιρίας και 

πραγματοποιούνται για την υποστήριξη των υπόλοιπων κύριων λειτουργιών. 

Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έξοδα για τα εφόδια 

γραφείου, τα έξοδα φωτισμού και θέρμανσης, τα ασφάλιστρα και οι αμοιβές των 

νομικών συμβούλων. 

 

 

 Γενικά Έξοδα Πωλήσεων και Διανομής : Τα γενικά έξοδα πωλήσεων και 

διανομής περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται 

προκειμένου τα προϊόντα να παραδοθούν στους καταναλωτές. Φυσικά επειδή η 

παραγωγική μονάδα δε θα αναπτύξει καθόλου δραστηριότητες προώθησης των 

προϊόντων της, αυτό θα έχει ως άμεση συνέπεια τα γενικά έξοδα πωλήσεων και 

διανομής να είναι αρκετά περιορισμένα. 

 

Στον πίνακα 6.1 γίνεται εκτίμηση των γενικών βιομηχανικών εξόδων που επιβαρύνουν 

την παραγωγική μονάδα για το έτος 2015, ενώ στον πίνακα 6.2 γίνεται εκτίμηση των 

γενικών βιομηχανικών εξόδων για τα έτη 2015 – 2019 συνυπολογίζοντας το μέσο 

ρυθμό πληθωρισμού. 

Πίνακας 6.1 Εκτίμηση γενικών εξόδων (2015) 

Περιγραφή Κόστος (€) 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

Συντήρηση εξοπλισμού 6.000 

Τηλεπικοινωνιακές παροχές 3.500 

Συνεργείο καθαρισμού 9.600 

Έλεγχος συστημάτων ποιότητας 2.000 

Σήμανση του προϊόντος 2.000 

Διοικητικά Γενικά Έξοδα 

Εφόδια γραφείου 1.800 

Ασφάλιστρα 6.500 

Γενικά Έξοδα Πωλήσεων κ' 
Διανομής 

2.500 

Σύνολο 31.400 
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Πίνακας 6.2 Εκτίμηση γενικών εξόδων ανά έτος 

Έτος Συνολικό κόστος (€) 

2015 31.400 

2016 30.960 

2017 30.527 

2018 30.100 

2019 29.678 
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7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

7.1 Κατηγορίες και λειτουργίες ανθρώπινων πόρων 

 

7.1.1 Καθορισμός των ανθρώπινων πόρων 

 

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας ή αλλιώς οι  ανθρώπινοι πόροι λογίζονται τεράστιας 

σημασίας για την ορθή και αποτελεσματική πορεία της εκάστοτε επιχειρησιακής 

μονάδας. Δεν είναι εξάλλου τυχαία η χρήση του όρου «πόρος» όταν γίνεται αναφορά 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς ο άνθρωπος αποτελεί βασικότατο συντελεστή 

παραγωγής στην οποιαδήποτε μορφής οργάνωση. Οι προσπάθειες σε συνδυασμό με 

τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων συμβάλουν σε μέγιστο βαθμό στην 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και σκοπών. Συνεπώς, η εκάστοτε επιχείρηση 

βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια τόσο ανεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού 

που θα στελεχώσει και θα καλύψει τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας, όσο και 

παρακίνησής του να εργαστεί  μέσα σε τέτοια συστήματα και με τέτοιες διαδικασίες 

ώστε να επιτυγχάνονται μέσα από εναρμονισμένο κλίμα οι κοινοί στόχοι της 

επιχείρησης. 

 

Η επιτυχία του εξεταζόμενου επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ειδίκευση, την εμπειρία και την παραγωγικότητα των εργατών και του διευθυντικού 

προσωπικού. Επίσης η κακή διαχείριση ή οι ακατάλληλες ειδικεύσεις και η έλλειψη 

πείρας από το προσωπικό βασικών θέσεων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα. Για να αποφευχθούν τα προβλήματα, ένας ορθός τρόπος διαχείρισης 

είναι ο καθορισμός των ανθρωπίνων πόρων ανά κατηγορίες, όπως είναι το διευθυντικό 

και το εποπτικό προσωπικό και οι ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες. Επιπλέον 

μπορεί να γίνει και διαχωρισμός του ανθρωπίνου δυναμικού κατά λειτουργίες όπως 

π.χ. γενική διεύθυνση, οικονομική διεύθυνση, διεύθυνση παραγωγής (κεφάλαιο 6). Ο 

καθορισμός των αναγκών σε προσωπικό κατά κατηγορίες και λειτουργίες είναι 
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απαραίτητος για τη σύνταξη του πίνακα προσωπικού, ο οποίος θα περιλαμβάνει και 

τον υπολογισμό του συνολικού κόστους του μάνατζμεντ και του εργατικού δυναμικού. 

7.1.2 Διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό 

 

 

Η παραγωγική μονάδα θα πρέπει να αποκτήσει διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό 

το οποίο θα διαθέτει υψηλή εμπειρία και θα πληροί κάποιες προδιαγραφές 

προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει άμεσα στο εργασιακό περιβάλλον. Επομένως 

η σωστή διαχείριση της επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ποια άτομα 

απαρτίζουν το διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό καθώς και πόσο αρμονική και 

ομαλή σχέση έχουν αυτά τα άτομα μεταξύ τους. Συμπερασματικά, η εταιρία θα πρέπει 

να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή των ατόμων που θα προσληφθούν σε αυτές 

τις θέσεις, καθώς από τα άτομα αυτά εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό η 

μακροπρόθεσμη πορεία της επιχείρησης. 

7.1.3 Ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες 

 

 

Η χρονικά έγκαιρη πρόσληψη ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού, καθώς και οι 

προδιαγραφές των απαιτήσεων για ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες βοηθούν 

στη σωστή σύνταξη και προετοιμασία του πίνακα προσωπικού. Επίσης ο καθορισμός 

των ειδών του επαγγελματικού προσωπικού καθώς και της ειδικευμένης και 

ανειδίκευτης εργασίας θα πρέπει να είναι ακριβής, ώστε να εντοπίζεται η ελάχιστη 

ανάγκη εκπαιδεύσεως και η πείρα που απαιτούνται για να προετοιμαστούν οι 

άνθρωποι για τις διαφορετικές εργασιακές θέσεις. Φυσικά στην υπό ίδρυση 

παραγωγική μονάδα οι ανάγκες για εξειδικευμένες θέσεις εργασίες δεν είναι ιδιαίτερα 

εξεζητημένες καθώς οι περισσότερες εργασίες εκτελούνται με τη βοήθεια του 

αντίστοιχου τεχνολογικού εξοπλισμού, συνεπώς και η ανεύρεση του κατάλληλου 

προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης δε λογίζεται ιδιαίτερα 

δύσκολη διαδικασία δεδομένης και της αντίστοιχης προσφοράς. Σημεία εργασίας  τα 

οποία χρήζουν επιπρόσθετης προσοχής από μεριάς του ανειδίκευτου προσωπικού 

προβλέπεται να καλυφθούν επαρκώς μέσω προγραμμάτων της ενδοεπιχειρησιακής 

εκπαίδευσης που θα οργανωθούν κατά την έναρξη της λειτουργίας της. 
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7.2 Κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

 

 

Οι απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους δεν εξαρτώνται μόνο από τεχνικοοικονομικούς, 

χρηματοοικονομικούς ή εμπορικούς παράγοντες, αλλά καθορίζονται σε κάποια έκταση, 

από τις κοινωνικές και τις οικονομικές συνθήκες στην χώρα και την τοποθεσία 

εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

οι ανωτέρω παράγοντες προκειμένου να καθοριστούν με ακρίβεια οι ανάγκες της 

μονάδας σε ανθρωπίνους πόρους. 

 

Στην Ελλάδα το εργατικό δυναμικό προστατεύεται από τις διατάξεις του ατομικού και 

συλλογικού Εργατικού Δικαίου. Όσον αφορά τον χρόνο εργασίας από 

την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1984 έχει καθιερωθεί η εβδομάδα 

των 40 εργάσιμων ωρών. Όταν το συμβατικό ωράριο είναι βραχύτερο του νομίμου, η 

απασχόληση του εργαζομένου στο χρονικό διάστημα μεταξύ συμβατικού και νόμιμου 

ωραρίου δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση αλλά υπερεργασία. Ως υπερωριακή 

απασχόληση νοείται η υπέρβαση του ανώτατου ημερήσιου νόμιμου χρόνου εργασίας 

στον ίδιο εργοδότη. Σύμφωνα με τον Ν. 2863/2010, η απασχόληση πέρα των 45 ωρών 

την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο ή των 48 την εβδομάδα 

για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο σύστημα εργασίας θεωρείται 

υπερωριακή απασχόληση και διέπεται από όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και 

διαδικασίες έγκρισής της. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς οι εργάσιμες μέρες είναι έξι, 

ενώ η Κυριακή που θεωρείται η έβδομη μέρα της εβδομάδας είναι υποχρεωτική μέρα 

ανάπαυσης, η οποία αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη. 

Το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί νόμιμα την Κυριακή αμείβεται με το νόμιμο 

ημερομίσθιο ή  με το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο. 

Στην περίπτωση που το εργατικό προσωπικό εργάζεται τις Κυριακές εξασφαλίζεται 

24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση, που παρέχεται άλλη ημέρα της εβδομάδας.  

 

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθοριστεί και κατά τις οποίες 

απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική 

δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής: 
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 Η 25η Μαρτίου 

 Η Δευτέρα του Πάσχα 

 Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου) 

 Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)  

Οι ημέρες προαιρετικής αργίας είναι: 

 

 Η 28η Οκτωβρίου, η οποία είναι μια από τις εξαιρέσιμες εορτές του έτους, αλλά 

έχει το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας 

 Η 1η Μαΐου, η οποία βάσει του ΑΝ 380/1968 μπορεί με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας να καθορίζεται και ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας 

 

Η μόνη διαφορά μεταξύ των αργιών είναι ότι στις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η 

απασχόληση των μισθωτών, ενώ κατά τις προαιρετικές αργίες εξαρτάται από την κρίση 

του εργοδότη αν θα λειτουργήσει η επιχείρηση. Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν 

ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν, αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το 

συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί 

στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. 

 

Πέρα όμως από τις παραπάνω εορτές (υποχρεωτικές), έχουν καθιερωθεί από 

διάφορους οργανισμούς ή από μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες ημέρες του έτους, 

εορτάσιμες ή μη, σαν ημέρες αργίας. Οι ημέρες αυτές θεωρούνται σαν αργίες, είτε 

έχουν ορισθεί με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης, είτε από έθιμο, είτε με 

Συλλογική Σύμβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγμα, εσωτερικό κανονισμό ή από 

επιχειρησιακή συνήθεια. Τέτοιες εορτές είναι: 

 Πρωτοχρονιά 

 Θεοφάνεια 

 Καθαρή Δευτέρα 

 Μεγάλη Παρασκευή 

 Αγίου Πνεύματος 

 Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 

 Μεγάλες τοπικές εορτές 
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Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως οι εργαζόμενοι δικαιούνται νόμιμες 

άδειες από τους εργοδότες τους. Συγκεκριμένα για το πρώτο ημερολογιακό έτος, εντός 

του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, 

βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό. Η αναλογία της άδειας, 

η οποία υπολογίζεται επί των 20 (επί πενθημέρου) και των 24 (επί εξαημέρου) ημερών, 

θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του 

ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους 

εργαζόμενους. Στην άδεια υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες και δε 

συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ημέρες ασθενείας που εμπίπτουν στο 

διάστημα της αδείας. Για τους μισθωτούς πενθήμερης εργασίας δεν περιλαμβάνεται 

στον αριθμό ημερών αδείας η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχουν 

εργασία λόγω πενθημέρου. 

 

Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο 

το οποίο προασπίζει και διαφυλάττει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο 

συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με το Ν. 551/1914 ο εργαζόμενος θα πρέπει να λάβει 

αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ενώ παράλληλα ο Ν.1568/1985 

προασπίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων που αφορούν την υγεία και την ασφάλειά 

τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τέλος, οι δυο βασικές υποχρεώσεις του 

εργοδότη προς τους εργαζομένους είναι: α) η γραπτή εκτίμηση των εργασιακών 

κινδύνων για την υγεία και την ασφάλειά τους και β) η εξασφάλιση της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και η λήψη μέτρων 

που θα διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των τρίτων. 

 

Εν κατακλείδι σύμφωνα με το Εργατικό Δίκαιο οι βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη 

ως προς τα πρόσωπα των εργαζομένων είναι οι εξής: 

 

 Καταβολή συμφωνημένου μισθού 

 Υποχρέωση πρόνοιας (μέριμνα για την προστασία της ζωής, της υγείας, της 

προσωπικότητας και της ηθικής του εργαζομένου) 

 Υποχρέωση παροχής αδειών (ετήσια με αποδοχές, μητρότητας κ.α.) 

 Υποχρέωση έναντι του ΙΚΑ και των Επιθεωρητών Εργασίας 
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 Υποχρέωση τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση προβλέπονται ποινικές (φυλάκιση, χρηματική ποινή) και διοικητικές 

κυρώσεις (πρόστιμο) 

 

Από την άλλη πλευρά οι δυο βασικές υποχρεώσεις των εργαζομένων ως προς τον 

εργοδότη τους είναι οι εξής: 

 

 Παροχή εργασίας 

 Παροχή πίστης (εχεμύθεια, μη διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού) 

7.3 Ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου σε ανθρώπινο δυναμικό 

 

7.3.1 Προσδιορισμός των αναγκών 

 

 

Οι ανάγκες σε επιτελικό και εργατικό προσωπικό θα πρέπει να σχεδιάζονται τόσο για 

την προπαραγωγική φάση του επενδυτικού σχεδίου, όσο και για τις φάσεις ενάρξεως 

και λειτουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε εκείνες τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την εφικτότητα της επένδυσης και για τις οποίες 

απαιτούνται ειδικότητες και πείρα από τους υπαλλήλους και τους εργάτες π.χ. 

διευθυντικές λειτουργίες, διοίκηση παραγωγής κ.α. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος της υπό εξέταση μονάδας σε συνδυασμό με την 

εκτενή χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων που αυτοματοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό την παραγωγική διαδικασία, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό δε θα 

είναι μεγάλες. Παρόλα αυτά η ανθρώπινη παρέμβαση επιβάλλεται για τη στελέχωση 

και την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης. Ως εκ τούτου η μελλοντική 

επιτυχία ή αποτυχία της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από τα άτομα τα οποία θα 

προσληφθούν στις διευθυντικές και εποπτικές θέσεις της εταιρίας. Η διοίκηση και ο 

προγραμματισμός της εταιρίας θα πραγματοποιείται από το Γενικό Διευθυντή, ενώ θα 

υπάρχουν τέσσερις διευθυντές για κάθε λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης. Σύμφωνα 

με τα ανωτέρω το εργατικό προσωπικό που θα χρειαστεί να καλύψει τις θέσεις του 
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ανθρωπίνου δυναμικού της υπό ίδρυση μονάδας για κάθε λειτουργικό τμήμα της είναι 

το εξής: 

 

 Γενική Διεύθυνση: Ο Γενικός Διευθυντής είναι τα άτομο το οποίο θα είναι 

υπεύθυνο για την χάραξη του στρατηγικού προγραμματισμού της εταιρίας 

καθώς και για την εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων της. Επίσης θα 

κατέχει την πιο σημαντική και νευραλγική θέση της εταιρίας καθώς θα φέρει την 

ευθύνη του συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργικών τμημάτων, ενώ θα 

πρέπει να είναι συγχρόνως ένα άτομο κοινής αποδοχής και εμπιστοσύνης τόσο 

από πλευράς των ιδιοκτητών της εταιρίας όσο και από πλευράς του εργασιακού 

προσωπικού. Συνεπώς το άτομο το οποίο θα προσληφθεί θα πρέπει να 

διαθέτει τις απαραίτητες σπουδές (πτυχίο ή μεταπτυχιακό στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων), την απαραίτητη εμπειρία (πολυετή προϋπηρεσία σε διευθυντική 

θέση μεγάλης εταιρίας) και τις απαραίτητες ικανότητες (διανοητικές, 

ανθρώπινες, τεχνικές και χαρακτηριστικά προσωπικότητας).  

 

 Διεύθυνση Παραγωγής: Το ιδανικό προφίλ για τη θέση του Διευθυντή 

Παραγωγής είναι ένα άτομο το οποίο θα είναι πτυχιούχος μηχανολόγος 

μηχανικός, θα κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα παραγωγής και θα 

διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία από εταιρία που δραστηριοποιείται είτε 

στον κλάδο του παγωτού είτε στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων. Στο 

εν λόγω τμήμα θα χρειαστεί να εργαστούν ακόμα έξι άτομα, εκ των οποίων το 

ένα θα είναι μηχανικός και θα είναι υπεύθυνος του τμήματος μηχανολογίας ενώ 

τα υπόλοιπα πέντε θα εργάζονται στο τμήμα του προγραμματισμού 

παραγωγής. Αναλυτικότερα τα τρία άτομα του τμήματος του προγραμματισμού 

παραγωγής θα είναι υπεύθυνα για την παραγωγική διαδικασία από το στάδιο 

εφοδιασμού των πρώτων υλών έως την ομογενοποίηση και ταχεία ψύξη του 

μίγματος του παγωμένου γιαουρτιού. Τέλος τα υπόλοιπα δυο άτομα θα είναι 

υπεύθυνα για τη συσκευασία και αποθήκευση των τελικών προϊόντων. 

 

 

 Διεύθυνση Ποιότητας: Ο Διευθυντής Ποιότητας θα πρέπει να έχει γνώσεις 

σχετικές με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και με τεχνικά θέματα που αφορούν 

την παραγωγή. Ουσιαστικά θα πρέπει να έχει την ικανότητα να εφαρμόζει 

τεχνικές οι οποίες θα ικανοποιούν τόσο τις ανάγκες των πελατών όσο και τις 

ανάγκες σε προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί η διαδικασία παραγωγής και 
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το προϊόν. Επομένως στη σημαντική θέση της Διεύθυνσης Παραγωγής ιδανικό 

θα είναι να προσληφθεί ένα άτομο με πλούσια εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη 

θέση το οποίο θα διαθέτει πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και μεταπτυχιακό στη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Στο συγκεκριμένο τμήμα θα προσληφθούν άλλα 

δυο άτομα, ένα για το τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και ένα για το τμήμα 

Διασφάλισης Ποιότητας. Το άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον Έλεγχο 

Ποιότητας ιδανικό θα είναι να διαθέτει πτυχίο χημικού μηχανικού και το άτομο το 

οποίο θα είναι υπεύθυνο του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να 

έχει άριστες γνώσεις περί των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 

 

 Οικονομική Διεύθυνση: Στο εν λόγω τμήμα θα εργάζονται συνολικά δυο 

άτομα. Το ένα άτομο θα κατέχει τόσο τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή όσο 

και του υπεύθυνου του τμήματος Χρηματοοικονομικών ζητημάτων της 

επιχείρησης. Το συγκεκριμένο άτομο θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο και 

μεταπτυχιακό σχετικά με τα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία στο τμήμα 

χρηματοοικονομικών μεγάλης επιχείρησης. Το δεύτερο άτομο θα εργάζεται στο 

λογιστήριο και θα πρέπει να είναι πτυχιούχος κάποιας οικονομικής σχολής 

διαθέτοντας μια επαρκή εμπειρία από το συγκεκριμένο χώρο. 

 

 

 Γραμματεία: Ένα άτομο θα στελεχώσει τη γραμματειακή υποστήριξη της 

εταιρίας, παρέχοντας συμπληρωματικές υπηρεσίας σε όλα τα λειτουργικά 

τμήματα της επιχείρησης. Το συγκεκριμένο άτομο οφείλει να έχει εμπειρία 

κάποιων ετών σε ανάλογη θέση κάποιας εταιρίας, ενώ θα πρέπει να έχει άριστη 

γνώση Αγγλικών και προγραμμάτων Η/Υ. 

 

Συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις της παραγωγικής μονάδας σε ανθρώπινους πόρους 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 7.1 Απαιτούμενο προσωπικό ανά οργανωσιακή λειτουργία 

Περιγραφή θέσης Αριθμός εργαζομένων 

Γενική Διεύθυνση  

Διευθύνων Σύμβουλος 1 

Διεύθυνση Παραγωγής  

Διευθυντής Παραγωγής 1 

Υπεύθυνος Μηχανολογίας 1 

Βοηθητικοί 3 

Συσκευαστές 2 

Διεύθυνση Ποιότητας  

Διευθυντής Ποιότητας 1 

Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας 1 

Υπεύθυνος Διασφάλισης 
Ποιότητας 

1 

Οικονομική Διεύθυνση  

Οικονομικός Διευθυντής 1 

Λογιστής 1 

Γραμματεία  

Υπεύθυνος Γραμματειακής 
Υποστήριξης 

1 

Λοιπό Προσωπικό  

Αποθηκάριοι 2 

Φύλακας 1 

Σύνολο 17 

 

7.3.2 Προγραμματισμός των αναγκών 

 

7.3.2.1 Προπαραγωγική φάση 

 

 

Όταν γίνεται ο προσδιορισμός των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να 

γίνει διάκριση μεταξύ της προπαραγωγικής και λειτουργικής φάσης. Κατά τη διάρκεια 

της προπαραγωγικής φάσης το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται έχει άμεση σχέση 

με τα προπαρασκευαστικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από τη στιγμή που θα 

γίνει αποδεκτό το επενδυτικό σχέδιο έως την ημέρα έναρξης της λειτουργίας της 

παραγωγικής μονάδας. Στη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής φάσης θα πρέπει η 

εταιρία να προσλάβει τα άτομα τα οποία συνδέονται άμεσα με την παραγωγική 

διαδικασία, δηλαδή τους τρεις βοηθητικούς εργάτες, τους δυο συσκευαστές, καθώς και 
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το διευθυντή παραγωγής ο οποίος θα συντελεί καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο και στο 

συντονισμό της παραγωγής. Ο διευθυντής της παραγωγής δε, θα προσληφθεί κατά την 

προπαραγωγική φάση τόσο για να εκπαιδευτεί όσο και για παρακολουθήσει την 

εγκατάσταση των μηχανημάτων που θα κληθεί αργότερα να ελέγχει και να εποπτεύει. 

Όσον αφορά τους πέντε ανειδίκευτους εργάτες θα παρακολουθήσουν ένα κατάλληλα 

οργανωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης στο οποίο θα μάθουν να 

χειρίζονται τα μηχανήματα και το σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού γενικότερα, 

καθώς επίσης θα λάβουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο 

και τις θέσεις εργασίας τους. Η πρόσληψη των συγκεκριμένων συνολικά έξι ανθρώπων 

υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη λειτουργίας και 

κατ’ επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας της εν λόγω μονάδας, ενώ όπως έχει 

αναφερθεί και στο κεφάλαιο 5 η τεχνική εταιρία Synelco είναι αυτή που θα αναλάβει την 

εγκατάσταση και τη σύνδεση του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και την 

εκπαίδευση των πέντε ανειδίκευτων εργατών. Τέλος τα έξοδα των μισθών του ενός 

μηνός της προπαραγωγικής φάσης θεωρούνται πρόσθετα, καθώς δεν 

περιλαμβάνονται στα ετήσια έξοδα εργασίας τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργική 

φάση. 

7.3.2.2 Λειτουργική φάση 

 

 

Η λειτουργική φάση ξεκινά από τη στιγμή που τελειώνει η προπαραγωγική φάση και 

αρχίζει η πραγματική λειτουργία της παραγωγικής μονάδας. Όσον αφορά τον 

υπολογισμό του απαιτούμενου ανθρωπίνου δυναμικού για τη λειτουργική φάση του 

επενδυτικού σχεδίου, κατά λειτουργίες και ειδικότητες, θα πρέπει να γίνεται κατά 

τμήματα της παραγωγικής μονάδας και συνολικά για το επενδυτικό σχέδιο. Όταν 

υπολογίζεται το συνολικό κόστος των μισθών και ημερομισθίων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση να λαμβάνεται υπόψη ότι οι ωριαίες και μηνιαίες αμοιβές δεν αποτελούν 

το μοναδικό κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά θα πρέπει να εστιάζεται η 

προσοχή και στα εξής: 

 

 Ετήσιες άδειες, άδειες ασθένειας και εκπαιδευτικές άδειες που μειώνουν τον 

αριθμό των πραγματικών εργάσιμων ημερών 

 Κοινωνική ασφάλιση, πρόσθετες αμοιβές και άλλα συναφή που αυξάνουν το 

πραγματικό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού 
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7.4 Στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού 

 

7.4.1 Εκτίμηση της προσφοράς και της ζήτησης του ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

 

Για να πραγματοποιηθεί η επιλογή και η στρατολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

ιδανικό είναι πρωτίστως να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα σε διοικητικό και εργατικό 

δυναμικό τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η ανεργία όπως αναλύθηκε και 

στο κεφάλαιο 3 βρίσκεται σε σταθερά ανοδικό επίπεδο στην Ελλάδα, αγγίζοντας το 

2013 το 27,2%. Όσον αφορά το τοπικό επίπεδο, τα ποσοστά ανεργίας ανά γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Ελλάδας για την ίδια χρονική περίοδο φαίνονται ξεκάθαρα στο 

διάγραμμα 7.1. Παρατηρείται λοιπόν πως παρόλο που το 2014 γίνεται μια μεταστροφή 

του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (καταγραφή πλεονάσματος, είσοδος στις 

αγορές, αύξηση επιχειρηματικότητας κ.α.), τα ποσοστά ανεργίας βρίσκονται σε 

πρωτοφανή υψηλά επίπεδα.  

 

Διάγραμμα 7.1 Ποσοστά ανεργίας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2013) 

7.4.2 Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού 

 

   Μετά την εξασφάλιση επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού και με την προϋπόθεση ότι 

έχουν οριοθετηθεί οι αρμοδιότητες και τα απαιτούμενα προσόντα κάθε θέσης, έπεται η 
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διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής των υποψηφίων ώστε να καθοριστεί ένα 

καταρτισμένο πλάνο ορθής στελέχωσης της υπό μελέτη μονάδας με στόχο τη μέγιστη 

παραγωγικότητα αυτής. Συγκεκριμένα η υπό ίδρυση μονάδα θα ακολουθήσει τα εξής 

βήματα για την πρόσληψη του προσωπικού: 

 Προσέλκυση υποψηφίων 

Ως προσέλκυση υποψηφίων ορίζεται η διαδικασία εντοπισμού και πρόσκλησης 

κατάλληλων ατόμων για την κάλυψη των κενών θέσεων. Η προσέλκυση λοιπόν ικανού 

αριθμού κατάλληλων υποψηφίων, έγκαιρα και με το μικρότερο δυνατό κόστος είναι ο 

βασικός στόχος αυτής της διαδικασίας. Η υπό ίδρυση παραγωγική μονάδα θα 

προσπαθήσει να προσελκύσει τους κατάλληλους υποψήφιους μέσω εξωτερικών 

πηγών προσέλκυσης, όπως: 

 

 Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Επαγγελματικές ενώσεις και εργατικά σωματεία 

 Ανταγωνίστριες επιχειρήσεις 

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπος τύπος, διαδίκτυο) 

 Γραφεία ευρέσεως εργασίας (π.χ. Ο.Α.Ε.Δ.) 

 

 Επιλογή υποψηφίων 

 

Η επιλογή υποψηφίων είναι μια διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών και 

αξιολόγησης υποψηφίων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για συγκεκριμένες 

θέσεις εργασίας. Η καταλληλότητα των υποψηφίων κρίνεται με βάση τα προσόντα στην 

προδιαγραφή της αντίστοιχης θέσης εργασίας. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο τη 

διάκριση των ατόμων που θα αποτελέσουν τους βέλτιστους εργαζομένους μέσα από το 

πλήθος των υποψηφίων. Αποτελεί μια σχετικά σύνθετη διαδικασία η οποία αποτελείται 

από τα ακόλουθα βήματα όπως φαίνονται στο διάγραμμα 7.2: 
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Διάγραμμα 7.2 Διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

 Πρόγραμμα κατάρτισης – εκπαίδευσης 

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης – εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά την 

προπαραγωγική φάση του επενδυτικού σχεδίου και θα απευθύνεται στα άτομα τα 

οποία πρόκειται να απασχοληθούν με την παραγωγή. Η διεξαγωγή του προγράμματος 

θα γίνει όπως έχει προαναφερθεί από την τεχνική και εμπορική εταιρία Synelco σε 

συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής. Το κόστος της συγκεκριμένης διαδικασίας 

ανέρχεται στα 8.000 € και έχει προβλεφθεί στο κεφάλαιο 5. Σε περίπτωση που κατά τη 

λειτουργική φάση του επενδυτικού σχεδίου κριθεί από το Γενικό Διευθυντή ή από 

κάποιο Διευθυντή των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης πως υπάρχουν 

προβλήματα κατά την παραγωγική διαδικασία λόγω έλλειψης γνώσεων ή ικανοτήτων 

από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού, τότε μπορούν ως λύση να εφαρμόσουν κάποιο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης. Τα βασικά στάδια της διαδικασίας εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα 

εξής: 

Συλλογή και 
αξιολόγηση 
βιογραφικών 

 

 

Συνέντευξη 
επιλογής 

Επιβεβαίωση 
πληροφοριών για 
το παρελθόν του 

υποψήφιου 

Ιατρικές 
εξετάσεις 

Τελική 
απόφαση - 
προσφορά 
θέσης 
εργασίας 



Κεφάλαιο 7 
 

 
180 

 

Διάγραμμα 7.3 Διαδικασία κατάρτισης – εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 

 

7.5 Εκτιμήσεις του κόστους εργασίας 

7.5.1 Αμοιβή εργασίας 

 

Η αμοιβή των εργαζομένων αποτελεί ουσιαστικό και κύριο καθοριστικό παράγοντα 

αφενός για την προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων και την παραμονή αυτών στην 

επιχείρηση και αφετέρου για το επίπεδο απόδοσης και την εν γένει συμπεριφορά τους. 

Ως αμοιβή εργασίας θεωρείται η κάθε είδους πληρωμή στον εργαζόμενο σε 

αντάλλαγμα της απασχόλησης και της συμβολής του στην  επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Η αμοιβή αυτή αποτελείται από: α) την άμεση οικονομική παροχή, που 

την αποτελούν ο μισθός ή το ημερομίσθιο και τα κίνητρα – βραβεία, δηλαδή η επιπλέον 

ανταμοιβή που καταβάλλεται για την προσπάθεια και τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνει ο εργαζόμενος και β) την έμμεση οικονομική παροχή, που είναι τα οφέλη ή 

οι πρόσθετες παροχές και δε σχετίζονται άμεσα με την απόδοση στη θέση εργασίας, 

όπως π.χ. πληρωμές για άδειες, απουσίες, διακοπές, ασφάλειες ζωής κ.λπ. 

 

Με βάση την πολιτική της , κάθε επιχείρηση επιδιώκει να αναπτύξει και να εφαρμόσει 

ένα σύστημα αμοιβής, δηλαδή να προσδιορίσει τα στοιχεία και τη μεταξύ τους σχέση 

Στάδιο 10 

Εκτίμηση 
εκπαιδευτικών 

αναγκών 

Στάδιο 20 

Σχεδιασμός 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

Στάδιο 40 

Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού 

έργου 

Στάδιο 30 

Υλοποίηση 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
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όσον αφορά την αμοιβή των εργαζομένων. Τα βασικά αυτά στοιχεία είναι ο βασικός 

μισθός, η αξίας της εργασίας, η απόδοση στη θέση εργασίας και τα προσόντα. Τέλος, η 

κάθε επιχείρηση ακολουθεί δική της πολιτική αμοιβών η οποία εξαρτάται από μια σειρά 

παραγόντων, όπως: αν θέλει οι μισθοί που θα πληρώνει να είναι πάνω ή κάτω από την 

αγορά εργασίας, αν θα καθορίσει μια ανάλογη σχέση μεταξύ αμοιβής και 

παραγωγικότητας, ποια θα είναι η κλίμακα καθορισμού της αμοιβής των εργαζομένων 

σε κάθε κατηγορία εργασίας (π.χ. διοικητική, εκτελεστική, κ.α.), ποιες πρόσθετες 

αμοιβές θα δίνονται κ.α. 

7.5.2 Πολιτική και χαρακτηριστικά αμοιβών 

 

 

Σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών που θα εφαρμόσει η υπό εξέταση επιχείρηση, το 

σύστημα αμοιβών των εργαζομένων θα περιέχει τα εξής στοιχεία: 

 

 Βασική αμοιβή: Είναι ο μηνιαίος μισθός και περιλαμβάνει ακόμη τις πρόσθετες 

παροχές, όπως είναι η ασφάλιση, τα επιδόματα κ.α. 

 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας: Η καταβολή της υπερωριακής εργασίας θα 

ρυθμίζεται ανάλογα με τις νομοθετικές διατάξεις. 

 Συχνότητα πληρωμής: Η πληρωμή θα πραγματοποιείται κάθε 1η μέρα του 

μηνός σε λογαριασμό τραπέζης. 

7.5.3 Κόστος εργασίας 

 

 

   Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται παράθεση πινάκων που απεικονίζουν το κόστος 

εργασίας της υπό μελέτη επιχείρησης. Στον πίνακα 7.2 αναφέρεται το κόστος του 

ανθρώπινου παράγοντα που χρειάζεται στην προ παραγωγική φάση ενώ στον πίνακα 

7.3 αναφέρεται το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού για την λειτουργική φάση για το 

έτος 2015. Τέλος, στον πίνακα 7.4 εκτιμάται το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού για 

έτη 2015-2019 συνυπολογίζοντας το ποσοστό πληθωρισμού (-1,4%).  Στο σημείο αυτό 

πρέπει να τονιστεί πως το ετήσιο κόστος για την αμοιβή εργασίας κάθε ανθρώπινου 

πόρου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον μηνιαίο μισθό που αντιστοιχεί στην 

εκάστοτε θέση εργασίας επί τους 14 μισθούς που καταβάλλονται σε κάθε έτος (12 
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μηνιαίοι μισθοί + 1 μηνιαίος μισθός ως Δώρο Χριστουγέννων + ½ μηνιαίου μισθού ως 

Δώρο Πάσχα + ½ μηνιαίου μισθού ως επίδομα αδείας). Επίσης στο μισθό που 

καταβάλλεται θα πρέπει να υπολογιστούν επιπρόσθετα και οι εργοδοτικές εισφορές. 

Επειδή το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών 

αλλάζει πολύ συχνά και επιπλέον το ποσοστό των εισφορών διαφέρει ανάλογα με το 

είδος της επιχείρησης, τον τόπο εγκατάστασής της και το είδος εργασίας των 

εργαζομένων, θα υπολογιστεί προσεγγιστικά πως οι εργοδοτικές εισφορές μαζί με τον 

Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) ανέρχονται περίπου στο 30% επί του μισθού 

που καταβάλλεται. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες 

υπολογισμού του κόστους εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού: 

 

Πίνακας 7.2 Κόστος ανθρώπινου δυναμικού κατά την προπαραγωγική φάση 

Κόστος Στρατολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων 2.000 

Κόστος Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό 

Περιγραφή Αριθμός Μήνες Μηνιαίες 
Αποδοχές (€) 

Συνολικές 
Αποδοχές (€) 

Εργοδοτικές 
Εισφορές (€) 

Συνολικό 
Κόστος (€) 

Κόστος Διευθυντικού Προσωπικού 

Διευθυντής 
Παραγωγής 

1 1 2.200 2.200 660 2.860 

Κόστος Εργατικού Δυναμικού 

Βοηθητικός 3 1 900 2.700 810 3.510 

Συσκευαστές 2 1 900 1.800 540 2.340 

Σύνολο 10.710 
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Πίνακας 7.3 Κόστος ανθρώπινου δυναμικού κατά τη λειτουργική φάση 

Περιγραφή Αριθμός Μηνιαίες 
Αποδοχές 

(€) 

Συνολικές 
Αποδοχές 

(€) 

Εργοδοτικές 
Εισφορές 

(€) 

Συνολικό 
Κόστος 

(€) 

Γενικός 
Διευθυντής 

1 3.000 42.000 12.600 54.600 

Διευθυντής 
Παραγωγής 

1 2.200 30.800 9.240 40.040 

Διευθυντής 
Ποιότητας 

1 2.200 30.800 9.240 40.040 

Οικονομικός 
Διευθυντής 

1 2.200 30.800 9.240 40.040 

Υπεύθυνος 
Μηχανολογίας 

1 1.500 21.000 6.300 27.300 

Υπεύθυνος 
Ελεγχ.Ποιότητας 

1 1.500 21.000 6.300 27.300 

Υπεύθυνος 
Διασφ.Ποιότητας 

1 1.500 21.000 6.300 27.300 

Λογιστής 1 1.200 16.800 5.040 21.840 

Γραμματέας 1 1.000 14.000 4.200 18.200 

Βοηθητικός 3 900 12.600 3.780 16.380 

Συσκευαστής 2 900 12.600 3.780 16.380 

Αποθηκάριος 2 900 12.600 3.780 16.380 

Φύλακας 1 900 12.600 3.780 16.380 

Σύνολο 362.180 

 

 

Πίνακας 7.4 Εκτίμηση κόστους ανθρώπινου 
δυναμικού ανά έτος 

Έτος Συνολικό Κόστος (€) 

2015 362.180 

2016 357.110 

2017 352.110 

2018 346.475 

2019 340.935 
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8. Τοποθεσία - Χώρος Εγκατάστασης - Περιβάλλον 
 

8.1 Εκτίμηση των αναγκών σε χώρους της νέας μονάδας 

 

 

    Για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης θα πρέπει να εκτιμηθούν σωστά οι 

ανάγκες της υπό μελέτη παραγωγικής μονάδας. Οι παράγοντες που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη ώστε να λειτουργήσει το εργοστάσιο άρτια όχι μόνο τώρα αλλά και στο 

μέλλον είναι οι εξής: 

 

 Η φύση του προϊόντος και η ανάγκη εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής σε 

ορισμένες περιοχές (Κεφάλαιο 3) 

 Ανάγκες για πρώτες ύλες και άλλες εισροές και τόπος προμήθειας αυτών 

(Κεφάλαιο 4) 

 Συσχέτιση τεχνολογίας και τόπου εγκατάστασης (Κεφάλαιο 5) 

 Χώρος στέγασης της γραμμής παραγωγής και των γραφείων διοίκησης 

Κεφάλαιο 5) 

 Εξωτερικός χώρος π.χ. πάρκινγκ, θυρωρείο, χώρος τοποθέτησης εφεδρικών 

γεννητριών κ.α. (Κεφάλαιο 5) 

  Κατάρτιση σχεδίου φυσικής χωροθέτησης όλων των κατασκευών και των 

δομών της μονάδας (Κεφάλαιο 5) 

 Εκτίμηση των αναγκών σε εργατικό δυναμικό (Κεφάλαιο 7) 

 

   Επίσης η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων θα γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε αν χρειαστεί στο μέλλον η επέκταση της μονάδας να γίνει χωρίς να υπάρχουν 

επιπλέον προβλήματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την ανάλυση των 

χωροταξικών σχεδίων του Κεφαλαίου 5, κρίνεται σκόπιμο να αγοραστεί ένα οικόπεδο 

επιφάνειας τουλάχιστον 5.500 m2 έτσι ώστε να καλυφθούν οι τωρινές και οι πιθανές 

μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί πως οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις της μονάδας δε θα ξεπερνούν τα 1.000 m2, γεγονός το οποίο συμβαδίζει 

με την πολεοδομική νομοθεσία η οποία αναφέρει πως το ποσοστό κάλυψης των 
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εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 40% της συνολικής 

επιφάνειας του οικοπέδου (διαφορές στο συγκεκριμένο ποσοστό προκύπτουν από το 

εάν το οικόπεδο βρίσκεται εντός ή εκτός του σχεδίου πόλεως της εκάστοτε περιοχής).  

8.2 Αναζήτηση και επιλογή τοποθεσίας 

 

8.2.1 Βασικές απαιτήσεις επιλογής τοποθεσίας 

 

 

 Η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την παραγωγική μονάδα αποτελεί  κομβικής 

σημασίας απόφαση και ορισμένες φορές συνιστά τον κύριο παράγοντα για τη 

βιωσιμότητα της επένδυσης. Επομένως θα πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώς το κατά 

πόσο κάποιες προτεινόμενες περιοχές εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας 

πληρούν επαρκώς κάποια βασικά κριτήρια. Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει η 

καταλληλότερη τοποθεσία για την υπό μελέτη μονάδα. Τα σημαντικότερα κριτήρια για 

την επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας είναι τα ακόλουθα: 

 

 Προσιτό κόστος οικοπέδου και εγκατάσταση σε Βιομηχανική Περιοχή 

 Κατάλληλες περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες 

 Διαθεσιμότητα μεταφορικών διευκολύνσεων 

 Ευχερής προμήθεια πρώτων υλών και άλλων εφοδίων  

 Διαθεσιμότητα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, νερό) 

 Διαθεσιμότητα τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων 

 Επάρκεια οικονομικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής 

 Αποδοχή από τοπική κοινωνία και σεβασμός στο κοινωνικό και φυσικό 

περιβάλλον 

 Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και εποπτικού προσωπικού 

 Ύπαρξη φορολογικών και άλλων κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης 

8.2.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία εναλλακτικών τοποθεσιών 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κριτήρια για την καταλληλότητα της 

τοποθεσίας εγκατάστασης, προκύπτει πως υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές περιοχές 
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οι οποίες ικανοποιούν κατά κάποιο βαθμό αυτά τα κριτήρια. Έπειτα από ανάλυση των 

εναλλακτικών τοποθεσιών εγκατάστασης οι επιλογές περιορίστηκαν μεταξύ τριών 

περιοχών: του Κορωπίου (Ανατολική Αττική), της Μάνδρας (Δυτική Αττική) και της 

Πάτρας (Δυτική Πελοπόννησος). Πιο κάτω αναλύονται τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε 

περιοχής: 

 

 Χαρακτηριστικά περιοχής Κορωπίου 

 

Το Κορωπί υπάγεται στο Δήμο Κρωπίας σε απόσταση 24 χιλιομέτρων από την Αθήνα. 

Βόρεια συνορεύει με τα Σπάτα και την Παιανία, ανατολικά με το Δήμο Μαρκοπούλου 

και το Δήμο Καλυβίων και δυτικά με το Δήμο Βάρης. Επίσης δυτικά από την περιοχή 

του Κορωπίου βρίσκεται το όρος Υμηττός, ενώ η μοναδική διέξοδος προς τη θάλασσα 

είναι μέσω των περιοχών του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Μαρίνας. Η περιοχή του 

Κορωπίου απλώνεται πάνω σε μια μεγάλη πεδινή έκταση αρκετών στρεμμάτων και ο 

πληθυσμός της ξεπερνά τους 30.000 κατοίκους (απογραφή της ΕΣΥΕ-2001). 

 

Όσον αφορά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής θα πρέπει να επισημανθεί 

πως οι κάτοικοι του Κορωπίου από τα παλαιότερα χρόνια έως σήμερα θεωρούνται 

ιδιαίτερα φιλόξενοι και φιλικοί με τους επισκέπτες και τους νέους κατοίκους. Επίσης, 

λόγω της ίδρυσης και λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα 

παρατηρήθηκε ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το συγκεκριμένο 

φαινόμενο από τη μια πλευρά έχει τονώσει την τοπική κοινωνία και από την άλλη έχει 

δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

υποδομές για την υποδοχή τόσο μεγάλου όγκου νέων κατοίκων.   

 

Σχετικά με τα οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής θα πρέπει να τονιστεί πως 

παρόλο το οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την αύξηση του 

πληθυσμού, το γεγονός ύπαρξης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) στην οποία 

εγκαθίστανται πλήθος βιομηχανιών και βιοτεχνιών μειώνει το συγκεκριμένο πρόβλημα 

απασχολώντας μεγάλο μέρος των κατοίκων της περιοχής. Επιπρόσθετα, τα τελευταία 

χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά αναπτυξιακά έργα στην περιοχή του Κορωπίου. 

Μερικά από τα σημαντικότερα έργα είναι τα εξής: 
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 Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου: Ο συγκεκριμένος δρόμος συνδέει τη Βάρη και 

όλη την υπόλοιπη Αθήνα με τα Μεσόγεια. Η ανακατασκευή της συγκεκριμένη 

οδού υπήρξε βασική προϋπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για την 

υποδοχή των επισκεπτών και για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων από 

το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 

 Προαστιακός Σιδηρόδρομος: Η δημιουργία στάσης του Προαστιακού 

Σιδηρόδρομου στο Κορωπί αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση για τη μετακίνηση 

των κατοίκων του Κορωπίου στην Αθήνα. 

 

 

 Οδοποιία: Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί ανακατασκευή των 

περισσότερων δρόμων στην περιοχή του Κορωπίου κυρίως μέσω 

χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

Επομένως, η περιοχή του Κορωπίου αποτελεί μια αναβαθμισμένη περιοχή της 

Ανατολικής Αττικής η οποία φιλοξενεί πλήθος βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων και παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Όμως ο 

βασικότερος αποθαρρυντικός λόγος μη επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής  

αποτελεί το γεγονός των υψηλών τιμών πώλησης των οικοπέδων στη ΒΙ.ΠΕ. του 

Κορωπίου, όπου η πλειοψηφία των οικοπέδων προσφέρονται σε τιμές άνω των 

200€/τ.μ. Ένα αρνητικό ακόμη στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στην Ανατολική Αττική 

έχουν καταγραφεί υψηλότατες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων οι οποίες είναι ικανές να 

αυξήσουν τη θνησιμότητα έως και κατά 1,25%, ενώ χιλιάδες τόνοι λυμάτων 

απορρίπτονται ανεξέλεγκτα και καταλήγουν στον υπόγειο υδροφόρο 

ορίζοντα. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Κορωπίου, σύμφωνα με μετρήσεις του 2006, 

έχουν καταγραφεί μέσες συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM10 της 

τάξεως των 64,7 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα, γεγονός το οποίο 

υποδεικνύει τις επιβαρυμένες περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 

 Χαρακτηριστικά περιοχής Μάνδρας 

 

Ο Δήμος Μάνδρας ανήκει γεωγραφικά και διοικητικά στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Δυτικής Αττικής και στην Περιφέρεια Αττικής. Η συγκεκριμένη περιοχή δε διαθέτει 

παράκτια ζώνη και συνορεύει νότια με το Δήμο Ελευσίνας, νοτιοανατολικά με την 

Κοινότητα Μαγούλας και βόρεια με το Δήμο Δερβενοχωρίων. Επίσης, ο Δήμος 
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Μάνδρας είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Δυτικής Αττικής και έχει πληθυσμό 

περίπου 13.000 κατοίκους (απογραφή της ΕΣΥΕ-2001). Αναφορικά με τη μορφολογία 

της περιοχής, κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι έντονες εδαφικές κλίσεις και η 

εναλλαγή του ανάγλυφου και των τοπίων. Τέλος, η νότια και δυτική πλευρά του Δήμου 

είναι επίπεδη με λοφώδης σχηματισμούς και περιβάλλεται από τα όρη Πατέρα και 

Πάρνηθα στα βόρεια και από το όρος Αιγάλεω στα ανατολικά. 

 

Ο Δήμος της Μάνδρας είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος Δήμος ο οποίος φαίνεται 

να διαχωρίζεται στις εξής διαφορετικές περιοχές: 

 

 Αστικό Κέντρο Μάνδρας: Αποτελεί μια δυναμική οικιστική περιοχή η οποία 

παρουσιάζει συνεχή πληθυσμιακή αύξηση. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται 

ο οικισμός της Νέας Ζώης που αποτελεί συνέχεια του οικισμού τη Μάνδρας στα 

βορειοδυτικά. 

 

 Επιχειρηματική ζώνη: Στη ζώνη αυτή είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, 

βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μονάδες μεταποίησης.  

 

 

 Ενδοχώρα του Δήμου: Το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης περιοχής 

καλύπτεται από το φυσικό περιβάλλον, ενώ ο χαρακτήρας της περιοχής είναι 

κυρίως αγροτικός καθώς η πυκνότητα δόμησης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

Στο εν λόγω μέρος εκτείνονται μεγάλες εδαφικές εκτάσεις στις οποίες 

παρεμβάλλονται αρχαιολογικοί χώροι και διάφορες άλλες περιοχές με ιδιαίτερο 

οικολογικό ενδιαφέρον. 

 

Η περιοχή της Μάνδρας παρουσιάζει αρκετά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η 

αυξημένη ρύπανση λόγω της υψηλής συγκέντρωσης βιομηχανιών και ιδίως μονάδων 

βαριάς βιομηχανίας. Η συνεχής ανάπτυξη του βιοτεχνικού και του βιομηχανικού τομέα 

γίνεται με ανοργάνωτο και μη ελεγχόμενο τρόπο, κάτι το οποίο έχει ως συνέπεια τη 

συνεχή κάλυψη γεωργικής γης από μονάδες αποθήκευσης, μεταποίησης κ.λπ. Επίσης 

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος λόγω 

της ανάπτυξης του διαμετακομιστικού εμπορίου και της διέλευσης των αξόνων της 

Αττικής Οδού, της Π.Ε.Ο.Α.Κ., της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και του Προαστιακού. 
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Όσον αφορά τη διάρθρωση των μεταφορών στην περιοχή της Μάνδρας, δρομολογείται 

η χωροθέτηση και λειτουργία του βασικού εμπορευματικού σταθμού και σταθμού 

Διαλογής του Ο.Σ.Ε. της περιοχής Αθηνών, στο Θριάσιο Πεδίο και συνδέεται με το 

λιμάνι τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο, με σιδηροδρομική 

γραμμή μέσω Σχιστού. Τόσο ο σταθμός του Θριάσιου όσο και το λιμάνι του Ικονίου 

αναπτύσσονται σαν κόμβοι συνδυασμένων μεταφορών. Στην περιοχή χωροθετούνται 

και ειδικές ζώνες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων τερματικών σταθμών φορτηγών 

αυτοκινήτων. Τέλος ο Δήμος Μάνδρας επηρεάζεται από τις αναπτυξιακές προοπτικές 

του λιμένα Ελευσίνας, με τον οποίο συνορεύει.  

  

Συμπερασματικά, η περιοχή της Μάνδρας αποτελεί μια βιομηχανική αλλά μη 

προηγμένη περιοχή στη Δυτική Αττική. Με το πέρασμα των χρόνων διαφαίνεται η τάση 

προώθησης της ανάπτυξης και της χωροθέτησης δραστηριοτήτων του δευτερογενούς 

και τριτογενούς τομέα της οικονομίας καθώς και η χωρική συγκέντρωση επιχειρήσεων 

αποθήκευσης και διαμετακόμισης προϊόντων. Τέλος, οι τιμές αγοράς των οικοπέδων 

είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της περιοχής του Κορωπίου, καθώς πωλούνται 

από 70€/τ.μ. 

 

 Χαρακτηριστικά περιοχής Πατρών 

 

Η Πάτρα είναι η πρωτεύουσα του Νομού Αχαΐας, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 

το μεγαλύτερο αστικό κέντρο και λιμάνι της Πελοποννήσου. Η δημοτική ενότητα της 

Πάτρας, όπως προέκυψε από το πρόγραμμα Καλλικράτης, έχει πληθυσμό 213.984 

κατοίκους και αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο δήμος της Ελλάδας. Η Πάτρα βρίσκεται 

στα βόρεια παράλια της Πελοποννήσου, στις δυτικές απολήξεις του Παναχαϊκού 

όρους και βρέχεται από τον Πατραϊκό κόλπο, ο οποίος στην ουσία είναι μια εγκόλπωση 

του Ιονίου πελάγους. 

 

Όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες, η περιοχή της Πάτρας έχει ευχάριστο 

μεσογειακό κλίμα με σχετικά ήπιους υγρούς χειμώνες και θερμά ξηρά καλοκαίρια χωρίς 

να λείπουν και κάποιες βροχοπτώσεις. Ένα άλλο γεωφυσικό χαρακτηριστικό της 

περιοχής είναι η παρουσία έντονης σεισμικότητας, η οποία έχει παρατηρηθεί από τους 

ιστορικούς χρόνους και έχει προκαλέσει συχνές καταστροφές. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
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Σχετικά με το δίκτυο μεταφοράς της περιοχής θα πρέπει να επισημανθεί πως η Πάτρα 

αποτελεί κόμβο τριών μεγάλων οδών. Στα ανατολικά της πόλης βρίσκεται η Εθνική 

Οδός 8α, η οποία συνδέει την πόλη με την Αθήνα, την Κόρινθο και τις πόλεις της 

Βόρειας Πελοποννήσου. Στα Βόρεια υπάρχει η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και η Εθνική 

Οδός 5, η οποία συνδέει την πόλη με τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, ενώ νότια 

υπάρχει η Εθνική Οδός 9, η οποία συνδέει την πόλη με την Καλαμάτα και τις πόλεις 

της Δυτικής Πελοποννήσου. Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, το λιμάνι της 

Πάτρας  αποτελεί τη σημαντικότερη τερματική εγκατάσταση θαλάσσιων μεταφορών της 

Δυτικής Ελλάδας και το σημαντικότερο σημείο πορθμειακής σύνδεσης της χώρας με 

την Ιταλία, ενώ ο ρόλος του στο δίκτυο των εσωτερικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τα 

νησιά του Ιονίου έχει αποδυναμωθεί, μετά την ανάπτυξη του λιμανιού της Κυλλήνης ως 

κύριου σημείου συνδέσεως της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Τέλος η Πάτρα δεν έχει 

δικό της αεροδρόμιο, έχει όμως σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από το κέντρο το 

αεροδρόμιο του Αράξου.  

 

Η πόλη της Πάτρας έχει μακρά βιομηχανική παράδοση, καθώς το πρώτο ελληνικό 

εργοστάσιο ιδρύθηκε στην περιοχή της Πάτρας το 1846. Οι ριζικές ανακατατάξεις που 

έλαβαν χώρα μετά την δεκαετία του 1980 στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα είχαν 

ως αποτέλεσμα να κλείσουν σημαντικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και να οδηγηθεί 

στην ανεργία ένα μεγάλο ποσοστό έμπειρου εργατικού δυναμικού, ιδίως αυτού που 

απασχολείτο στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και χαρτοβιομηχανίας. 

Από την εξέταση των δεδομένων προκύπτει μια διαφοροποίηση του μεταποιητικού 

τομέα, καθόσον παρατηρείται μια συρρίκνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Εντούτοις διαπιστώνεται ότι μέσα στους ίδιους κλάδους άλλες επιχειρήσεις 

προοδεύουν και άλλες φθίνουν. Επιπλέον, η ύπαρξη Βιομηχανικής Ζώνης σε ειδικά 

οργανωμένο χώρο εκτάσεως 4.050 στρεμμάτων, το Βιοτεχνικό Πάρκο  (ΒΙΟΠΑ) για την 

εγκατάσταση με ευνοϊκούς όρους βιοτεχνιών της περιοχής, το Επιστημονικό Πάρκο 

Πατρών, η λειτουργία των Ερευνητικών Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η 

ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δημιουργούν 

βάσιμη ελπίδα ότι θα τονωθεί το επενδυτικό κλίμα. Τέλος οι κατευθύνσεις επενδυτικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες διαφαίνονται ελκυστικές αφορούν παραγωγή τυποποιημένων 

προϊόντων π.χ. τυποποιημένων τροφίμων, κατασκευή προϊόντων συσκευασίας, 

τυποποίηση ελαιολάδου, παραγωγή προϊόντων από πολυαιθυλένιο κ.α. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
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Επομένως, η περιοχή της Πάτρας αποτελεί μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή και μια 

ελκυστική εναλλακτική περιοχή εγκατάστασης της υπό ίδρυσης παραγωγικής μονάδας 

τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού. Παρόλα αυτά ένα από τα αρνητικά της 

συγκεκριμένης περιοχής αποτελεί η γεωγραφική της θέση σε σχέση με τις περιοχές της 

Αττικής, καθώς μεγάλος αριθμός των καταστημάτων λιανικής πώλησης βρίσκονται στο 

λεκανοπέδιο της Αττικής. Εν κατακλείδι οι τιμές αγοράς των οικοπέδων στη ΒΙ.ΠΕ. είναι 

χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της περιοχής του Κορωπίου και της Μάνδρας, καθώς 

πωλούνται από 50€/τ.μ. 

 

 Μελετώντας τα χαρακτηριστικά και των τριών περιοχών παρατηρείται πως παρέχουν 

μια σειρά πλεονεκτημάτων, καλύπτοντας τις βασικότερες ανάγκες και απαιτήσεις της 

υπό ίδρυσης παραγωγικής μονάδας. Επίσης, οι Δήμοι των τριών αυτών εξεταζόμενων 

περιοχών παρέχουν σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και εγγυώνται απρόσκοπτη 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες είναι 

καλύτερες στην περιοχή της Πάτρας σε σχέση με τις περιοχές της Αττικής, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν αρκετά περιβαλλοντικά προβλήματα. Όσον αφορά το θέμα της 

εύρεσης ανθρωπίνου δυναμικού και το κατά πόσο η εξεταζόμενη επένδυση θα γίνει 

αποδεκτή από τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες, είναι βέβαιο πως δε θα υπάρξει 

κανένα πρόβλημα. Εν αντιθέσει το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο θα γνωρίσει με 

ιδιαίτερη ευκολία την κοινωνική αποδοχή καθώς αφενός θα προσφέρει νέες θέσεις 

εργασίας σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για την χώρα και αφετέρου δε θα 

επηρεάσει στο ελάχιστο το φυσικό περιβάλλον. 

8.2.3 Αξιολόγηση εναλλακτικών τοποθεσιών 

 

 

Η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για τον χώρο εγκατάστασης της παραγωγικής 

μονάδας πρέπει να στηρίζεται στη μελέτη, αξιολόγηση και σύγκριση των τελικών 

υποψήφιων περιοχών που αναλύθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. Η διαδικασία 

με την οποία θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση των περιοχών του Κορωπίου, της 

Μάνδρας κα της Πάτρας θα βασιστεί σε ένα μοντέλο αξιολόγησης, σύμφωνα με το 

οποίο θα αποδοθούν συντελεστές στάθμισης στα βασικότερα κριτήρια επιλογής της 

κατάλληλης τοποθεσίας. Οι εν λόγω συντελεστές θα χρησιμοποιηθούν για να 

σταθμίσουν τη βαθμολογία που κατέχει η αντίστοιχη τοποθεσία σε σχέση με το 

ανάλογο κριτήριο και το άθροισμά τους θα πρέπει να ισούται με εκατό (100). 
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Επομένως, οι συντελεστές στάθμισης θα χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν τη 

βαρύτητα που δίνει η υπό ίδρυση επιχείρηση στο κάθε κριτήριο επιλογής κατάλληλης 

τοποθεσίας. 

 

Εφόσον αποδοθεί σε κάθε κριτήριο από ένας συντελεστής στάθμισης, θα ακολουθήσει 

η αξιολόγηση των περιοχών μέσω βαθμολογίας. Η βαθμολόγηση θα ξεκινά από το 

μηδέν (0) και θα καταλήγει στο δέκα (10). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί 

πως η τελική βαθμολόγηση της κάθε περιοχής θα προκύπτει ως εξής: η βαθμολογία 

της κάθε περιοχής για το αντίστοιχο κριτήριο θα πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο 

συντελεστή στάθμισης και τα αποτελέσματα θα αθροίζονται για να προκύψει η τελική 

βαθμολογία. Στο τέλος θα συγκρίνονται οι τελικές βαθμολογίες και η περιοχή με τη 

μεγαλύτερη βαθμολόγηση θα προάγεται ως καταλληλότερη λύση εγκατάστασης της 

παραγωγικής μονάδας.  

 

Ως σημαντικότερο κριτήριο επιλογής της τοποθεσίας θεωρείται το κόστος του 

οικοπέδου και η δυνατότητα εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας σε Βιομηχανική 

Περιοχή, καθώς το συγκεκριμένος κόστος θα επιβαρύνει σε σχετικά μεγάλο βαθμό το 

συνολικό κόστος επένδυσης. Σημαντικό παράγοντα θα αποτελέσει επίσης η ευκολία 

προμήθειας πρώτων υλών και άλλων εφοδίων, καθώς και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων. Τέλος τα υπόλοιπα κριτήρια 

επιλογής τοποθεσίας διαδραματίζουν λιγότερο σημαντικό ρόλο καθώς κρίνεται πως δεν 

είναι ικανά να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. 

 

 Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται ο πίνακας στάθμισης και βαθμολόγησης των 

εξεταζόμενων περιοχών. 
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Πίνακας 8.1 Στάθμιση και βαθμολόγηση εναλλακτικών τοποθεσιών 
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1  Προσιτό κόστος οικοπέδου και 
εγκατάσταση σε Βιομηχανική 
Περιοχή 

 
7 

 
8 

 
9 

 
20 

 
140 

 
160 

 
180 

2 Κατάλληλες περιβαλλοντικές και 
κλιματολογικές συνθήκες 

6 8 9 5 30 40 45 

3  Διαθεσιμότητα μεταφορικών 
διευκολύνσεων 

9 7 6 10 90 70 60 

4  Ευχερής προμήθεια πρώτων υλών 
και άλλων εφοδίων  

9 8 8 10 90 80 80 

5 Διαθεσιμότητα υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας  

9 9 9 15 135 135 135 

6 Διαθεσιμότητα τηλεπικοινωνιακών 
διευκολύνσεων 

9 9 9 10 90 90 90 

7  Επάρκεια οικονομικής, κοινωνικής 
και διοικητικής υποδομής 

8 7 8 10 80 70 80 

8  Αποδοχή από τοπική κοινωνία και 
σεβασμός στο κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον 

 
10 

 
9 

 
10 

 
10 

 
100 

 
90 

 
100 

9 Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού 
και εποπτικού προσωπικού 

 
10 

 
10 

 
10 

 
5 

 
50 

 
50 

 
50 

10 Ύπαρξη φορολογικών και άλλων 
κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης 

8 8 8 5 40 40 40 

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100 845 825 860 

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των εναλλακτικών τοποθεσιών εγκατάστασης 

της παραγωγικής μονάδας και όπως προκύπτει από τον πίνακα στάθμισης και 

βαθμολόγησης, οι τρεις υποψήφιες περιοχές έλαβαν τις εξής σταθμισμένες 

βαθμολογίες:  

Κορωπί                 845     Μάνδρα                   825     Πάτρα                    860 
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Επομένως, ως καταλληλότερη τοποθεσία εγκατάστασης της εξεταζόμενης 

παραγωγικής μονάδας επιλέγεται η περιοχή της Πάτρας έναντι του Κορωπίου και της 

Μάνδρας. Με λίγα λόγια, η περιοχή του Δήμου Πατρών παρέχει οικόπεδα σε 

οικονομικότερη τιμή σε σχέση με τις εξεταζόμενες περιοχές της Αττικής, ενώ οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες είναι σαφώς καλύτερες καθώς το επίπεδο της ρύπανσης 

κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Κορωπί και τη Μάνδρα. Αυτά τα 

δυο βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρονται στο Δήμο Πατρών αντισταθμίζουν την 

όχι και τόσο ευνοϊκή θέση του Δήμου Πατρών σε σχέση με την Αττική από την άποψη 

ευκολότερης προμήθειας των πρώτων υλών και διανομής των τελικών προϊόντων. 

8.3 Επιλογή του χώρου εγκατάστασης 

 

 

Το επόμενο βήμα μετά τη επιλογή της γεωγραφικής τοποθεσίας του χώρου 

παραγωγής είναι ο εντοπισμός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης, ο οποίος θα 

φιλοξενήσει την υπό ίδρυση επιχείρηση. Καταρχήν βασική επιδίωξη αποτελεί η 

εγκατάσταση της παραγωγικής μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και έπειτα  η εξεύρεση 

ενός ικανοποιητικού οικοπέδου εντός της βιομηχανικής περιοχής από άποψης 

χωρητικότητας και τιμής. 

8.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά χώρου εγκατάστασης 

 

 

Καταρχήν ως Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) ορίζεται ο χώρος ο οποίος καθορίζεται, 

οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.2545/1997, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής και 

βιοτεχνικής δραστηριότητας. Η εγκατάσταση σε ΒΙ.ΠΕ. είναι ικανή να προσφέρει στον 

υποψήφιο επενδυτή μια σειρά τεχνικών και επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων όπως: 

 

 Ευνοϊκοί όροι δόμησης  

 Αναπτυγμένο δίκτυο τεχνικών υποδομών 

 Βέλτιστη συνδυασμένη συγκοινωνιακή πρόσβαση 

 Εύκολη εγκατάσταση με μειωμένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις 

 Προνομιακή επιδότηση μέσω Αναπτυξιακού Νόμου και Δράσεων 
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 Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης 

 

Επιπρόσθετα για την ένταξης μιας μονάδας παραγωγής σε ΒΙ.ΠΕ., απαιτείται η 

υποβολή των εξής δικαιολογητικών: 

 

 Αίτηση αγοράς οικοπέδου, με τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία 

επένδυσης 

  Αρχιτεκτονικά σχέδια και τεχνική έκθεση για τον τρόπο κατασκευής της 

μονάδας 

 Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας 

 Αντίγραφο της αίτησης και της μελέτης που υποβλήθηκαν για ένταξη της 

επένδυσης στα κίνητρα του Ν. 1892/90 

  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία των πρώτων Βιομηχανικών περιοχών, 

δημιουργήθηκε το 1965 με το Ν.4458/65. Το 1966, ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ, η 

Ανώνυμη Εταιρία Οργάνωσης και εκμετάλλευσης Βιομηχανικών Περιοχών Ελλάδας, η 

οποία έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία των πρώτων ΒΙ.ΠΕ. της χώρας. Τα επόμενα 

χρόνια και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 

ΒΙ.ΠΕ. συμπληρώθηκε με νομοθετικές ρυθμίσεις χωροταξικού περιεχομένου. Το 1979 

ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ, η ΒΙΠ – ΕΤΒΑ Α.Ε. με βασικό σκοπό το τεχνικό σκέλος 

ανάπτυξης των Βιομηχανικών περιοχών. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 και 

ανήκει στον Όμιλο Πειραιώς.  

 

Όσον αφορά τη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί μια από τις είκοσι εννιά 

(29) οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. σε όλη 

την Ελλάδα. Σήμερα ο βαθμός πληρότητας της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών ξεπερνάει το 60%, 

καθώς οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις είναι περίπου εκατό (100). Βασικά αναπτυξιακά 

έργα που αύξησαν την ελκυστικότητα της ΒΙ.ΠΕ. είναι τα εξής: 

 

 Η λειτουργία της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών 

 Η λειτουργία της γέφυρας <<Χαρίλαος Τρικούπης>> 
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 Η έναρξη υλοποίησης της Ιόνιας Οδού 

  Η έναρξη υλοποίησης της Ολυμπίας Οδού 

 Ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών γραμμών 

 Η λειτουργία του νέου λιμανιού Πατρών 

 

Η εικόνα 8.1 δείχνει με ακρίβεια τη γεωγραφική θέση της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. 

 

Εικόνα 8.1 Γεωγραφική τοποθεσία ΒΙ.ΠΕ. Πατρών 

 

Η ΒΙ.ΠΕ. Πατρών έχει συνολική έκταση 4.104 στρεμμάτων, ενώ οι εργαζόμενοι 

υπολογίζονται στους 4.000 περίπου γεγονός που την αναδεικνύει σε έναν από τους 

πιο σημαντικούς πόλους ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. 

Όσον αφορά τις υποδομές της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών είναι οι εξής: εσωτερικό οδικό δίκτυο, 

δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων, δίκτυο αποχέτευσης, 

ηλεκτροφωτισμός οδών, ηλεκτροδότηση και τηλεφωνοδότηση. Σχετικά με τους όρους 

δόμησης (576/2003 και 267/ΑΑΠ/2008) ισχύουν τα εξής: 

 

 Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 τ.μ. 

 Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας του οικοπέδου 

 Συντελεστής δόμησης: 1,6 

 Μέγιστο ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων: 22 μέτρα 
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται λεπτομερώς η ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. 

 

Εικόνα 8.2 Χάρτης ΒΙ.ΠΕ. Πατρών 
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Εικόνα 8.3 Υπόμνημα χάρτη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών 

 

Έπειτα από την επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας, θα 

πρέπει να εντοπιστεί το οικόπεδο το οποίο θα αγοραστεί για να κατασκευαστεί  ο 

χώρος παραγωγής έτσι όπως σχεδιάστηκε στο κεφάλαιο 5. Έπειτα από λεπτομερή 

έρευνα αγοράς εντοπίστηκε οικόπεδο εντός της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών το οποίο καταλαμβάνει 

συνολική έκταση 7.000 τ.μ. και συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5 προσωρινά η παραγωγική μονάδα θα καταλάβει 

950 m2, όμως αργότερα αν αυξηθούν οι παραγωγικές ανάγκες το συγκεκριμένο 

οικόπεδο θα είναι ικανό να προσφέρει δυνατότητες επέκτασης. Στην εικόνα 8.4 

φαίνεται η ακριβή γεωγραφική τοποθεσία του οικοπέδου, ενώ στην εικόνα 8.5 

παρουσιάζεται ο χώρος του οικοπέδου. 
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Εικόνα 8.4 Γεωγραφική θέση οικοπέδου 

 

 

Εικόνα 8.5 Χώρος οικοπέδου 

 

Το συγκεκριμένο οικόπεδο παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. 

(Δημόσια Εταιρία Ηλεκτρισμού) και της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Πάτρας) και απέχει 23 χιλιόμετρα από το κέντρο της Πάτρας. 

8.3.2 Περιγραφή τοπικών παραγόντων 

 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα εξεταστούν κάποιοι γεωλογικοί και γεωφυσικοί παράγοντες 

της περιοχής εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας, προτού αρχίσουν οι εργασίες 

ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης θα εξεταστούν κάποιες σημαντικές 
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προϋποθέσεις που έχουν σχέση με την είσοδο νέας επιχείρησης στην ευρύτερη 

βιομηχανική περιοχή Πατρών. 

 

Προτού πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή του συγκεκριμένου οικοπέδου εκτάσεως 

7.000 τ.μ. εντός της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών ελήφθησαν υπόψη κάποιες γεωφυσικές και 

γεωλογικές μελέτες σχετικά με το υπέδαφος της περιοχής και την καταλληλότητα 

ανάπτυξης οικοδομικής δραστηριότητας. Όσον αφορά το έδαφος, κρίθηκε κατάλληλο 

για οικοδόμηση καθώς είναι αρκετά σταθερό με σχετικά μικρή κλίση. Το αρνητικό 

στοιχείο όμως είναι πως η Πάτρα καθώς και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής 

Πελοποννήσου και των Ιονίων νήσων αποτελεί μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές 

της χώρας, κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την κατασκευή της 

εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας, καθώς θα πρέπει να παρθούν όλα τα 

απαραίτητα αντισεισμικά μέτρα. Όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες, θα πρέπει 

να τονιστεί πως το κλίμα της περιοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο για την 

κατασκευή όσο και για τη λειτουργία της εξεταζόμενης επιχείρησης. Όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί η περιοχή της Πάτρας έχει έντονο μεσογειακό κλίμα, με συνέπεια να 

υπάρχουν σχετικά συχνές κλιματικές αλλαγές. Συγκεκριμένα τη διάρκεια του χειμώνα, 

οι περίοδοι της ηλιοφάνειας εναλλάσσονται με σχετικά γρήγορη συχνότητα με τις 

περιόδους έντονης βροχόπτωσης. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής είναι η 

ανισότητα του επιπέδου βροχόπτωσης, το οποίο μπορεί να διαφέρει κατά μεγάλο 

βαθμό από χρόνο σε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών εντείνονται τα 

φαινόμενα της ζέστης και της ξηρασίας. Τέλος, η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 17,50 

C, ενώ η μέση ετήσια υγρασία διαμορφώνεται σε ποσοστό 65,6%. 

 

Όσον αφορά τους όρους εγκατάστασης μιας επιχείρησης στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, θα 

πρέπει να τονιστεί ότι μια νεοσύστατη επιχείρηση για να εγκατασταθεί στη 

συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι όροι που έχουν τεθεί από το 

Φορέα Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης (Φ.Ο.Ε.). Επίσης στις σχετικές συµβάσεις 

πρέπει υποχρεωτικά να περιέχεται ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση της εγκατεστημένης 

επιχείρησης ότι αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας της 

ΒΙ.ΠΕ. Ο Κανονισµός Λειτουργίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύµβασης 

εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, σχετικά με τη δόμηση και την χρήση των κτιρίων και των 

οικοπέδων ισχύουν τα εξής σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της Γενικής Διεύθυνσης 

Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης: 
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 Κάθε κτιριακή κατασκευή εντός ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να πληροί όλους τους όρους 

κατασκευής και ασφάλειας που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία 

 Ο ακριβής προσδιορισμός των ορίων των γηπέδων επί του εδάφους θα γίνεται 

µε ευθύνη ειδικού τεχνικού του Φ.Ο.Ε. και με παρουσία τεχνικού της 

επιχείρησης, ώστε να µην υπάρχουν αποκλίσεις και αµφισβήτηση στην 

υλοποίηση των ορίων 

 Ο Φ.Ο.Ε. δικαιούται να ζητά από την εγκατεστημένη επιχείρηση αντίγραφο της 

οικοδομικής άδειας των εγκαταστάσεών της, καθώς και κάθε τροποποίησης 

αυτής 

 Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν τα κτίρια τους σε 

καλή κατάσταση 

 Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να περιφράσσει τα όρια του 

γηπέδου της µε δαπάνες της και να διατηρεί ασφαλείς, καθαρούς και 

καλαίσθητους τους ακάλυπτους χώρους 

 Η ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά κινδύνων πυρός, πλημύρας, 

εκρήξεων, σεισμού, φυσικών καταστροφών και ρύπανσης του περιβάλλοντος 

αποτελεί ευθύνη της εγκατεστημένης επιχείρησης 

 Η δημιουργία χώρου πρασίνου εντός του γηπέδου και η συντήρησή του είναι 

υποχρεωτική για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και θα πρέπει να υλοποιηθεί 

κατ΄εφαρµογή της εγκεκριμένης φυτοτεχνικής μελέτης της οικοδομικής αδείας 

εφόσον αυτή υφίσταται 

 Ο Φ.Ο.Ε. µπορεί να παράσχει µε την υπογραφή σχετικής σύµβασης και έναντι 

ανταλλάγματος, την άδεια σε τρίτους να προβάλουν τα προϊόντα ή/και τις 

επιχειρήσεις τους σε κοινόχρηστους χώρους 

 Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ανέχονται στο γήπεδό τους 

εργασίες κατασκευής και συντήρησης των υπαρχόντων έργων υποδομής 

καθώς επίσης και τη διέλευση σχετικών αγωγών, µόνο όταν δεν είναι τεχνικά 

δυνατή ή είναι οικονομικά ανέφικτη η χάραξη άλλης όδευσης 

8.4 Προστασία του περιβάλλοντος 

 

 

Εκτός των άλλων, σημαντικό ζήτημα για την επιχείρηση αποτελεί η πραγματοποίηση 

μια περιβαλλοντικής μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις επιπτώσεις του 

παρόντος επενδυτικού σχεδίου στο φυσικό περιβάλλον. Ο γενικός στόχος της μελέτης 
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των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι να εξασφαλιστεί ότι το αναπτυξιακό 

πρόγραμμα είναι περιβαλλοντικά αβλαβές. Αυτό σημαίνει πως οι συνέπειες του 

επενδυτικού σχεδίου σε όλη την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του δεν μπορούν να 

είναι αρνητικές για το περιβάλλον. Διευκρινιστικά το περιβάλλον νοείται ως σύνολο, 

δηλαδή ως ένα αλληλοεξαρτώμενο, φυσικό (οικολογικό) και κοινωνικό (πολιτισμικό και 

κοινωνικοοικονομικό) σύστημα.  

 

Στο παρόν σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως στην Ελλάδα ισχύει ο Ν.4042/2012 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα  με 

τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 9 της Ενότητας Α’ εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 

μέσω ποινικού δικαίου» και θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές 

κυρώσεις, μέσω του ποινικού δικαίου, για τις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται 

να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σκοπό τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής ποινικής προστασίας του. Με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 48 της 

Ενότητας Β’ εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα 

απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» και θεσπίζονται μέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας 

τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων και 

περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την 

αποδοτικότητα της. 

 

Επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 της Γενικής Διεύθυνσης Χωροθεσίας και 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τις υποχρεώσεις 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και τις αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης που πρέπει 

να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, ισχύουν τα εξής: 

 

 Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίζουν στον Φ.Ο.Ε. την 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων ή τις 

πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τη δραστηριότητα τους 
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 Ο Φ.Ο.Ε. σε περίπτωση µεταβίβασης/παραχώρησης της διοίκησης και 

διαχείρισης, λαµβάνει κάθε απαιτούμενο από τη νοµοθεσία µέτρο για την 

προστασία του περιβάλλοντος, η σχετική δε δαπάνη είναι κοινόχρηστη και 

επιμερίζεται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις 

 

 Η εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να προφυλάσσει το περιβάλλον και 

να προλαμβάνει τη δημιουργία αποβλήτων, επιδιώκοντας τον περιορισµό του 

συνολικού όγκου των αποβλήτων και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για 

την υγεία και το περιβάλλον, µέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης 

υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς 

ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων 

προς τελική διάθεση, λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος 

 

 

 Η εγκατεστημένη επιχείρηση λαµβάνει µέριµνα ώστε: α) να µην δημιουργούνται 

κίνδυνοι ρύπανσης για τα νερά (θαλάσσια, επιφανειακά και υπόγεια), τον αέρα, 

το έδαφος, την χλωρίδα, την πανίδα καθώς και την εν γένει 

γεωργοκτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή, β) να µην προκαλούνται 

οχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσµές και γ) να µην προκαλούνται αρνητικές 

επιδράσεις στο φυσικό τοπίο καθώς και σε περιοχές ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος 

 

  Η εγκατεστημένη επιχείρηση οφείλει να λαµβάνει µέτρα που αφορούν στη 

µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης παράλληλα µε την αποτελεσματική 

ενεργειακή διαχείριση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων που µπορούν να 

αξιοποιηθούν. Τέτοια µέτρα είναι ενδεικτικά: α) η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, β) η εκμετάλλευση στο µέγιστο βαθµό κάθε µονάδας που 

καταναλώνει ενέργεια, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, γ) η 

ορθή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, δ) η άρτια εκπαίδευση και 

σωστή πληροφόρηση του προσωπικού, ε) η λελογισμένη κατανάλωση νερού 

και στ) η χρήση και συντήρηση υδραυλικού εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού 
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8.4.1 Επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα ζητήματα που αφορούν την εξεταζόμενη 

επιχείρηση είναι η πραγματοποίηση μελέτης η οποία θα αναλύει με ρεαλιστικό τρόπο 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου. Τόσο κατά την περίοδο 

κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραγωγικής μονάδας παγωμένου 

γιαουρτιού, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας της δεν αναμένεται να υπάρχουν 

ζημιογόνες επιπτώσεις για το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η υπό ίδρυση μονάδα δεν 

προβλέπεται να εκπέμπει ρυπαντές και βλαβερές ουσίες για το περιβάλλον, ενώ δεν 

τίθεται θέμα διάθεσης αποβλήτων. Επιπλέον, η λειτουργία της μονάδας θα γίνεται υπό 

άριστες συνθήκες και προϋποθέσεις και συνεπώς δε θα φέρει καμία αρνητική συνέπεια 

στους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα. Παρόλα αυτά η υπό ίδρυση επιχείρηση 

αναγνωρίζει την επιχειρηματική της ευθύνη σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αναφορικά με την χλωρίδα 

και την πανίδα της περιοχής. 

8.4.1 Διασφάλιση ποιότητας περιβάλλοντος 

 

 

Η ανάπτυξη της νεοσύστατης εταιρίας και η ευρύτερη πολιτική της θα πρέπει να 

συμβαδίζει με την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από την εφαρμογή 

ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (ΣΔΠ). 

Συγκεκριμένα το ΣΔΠ είναι το τμήμα του συνολικού συστήματος διαχείρισης ενός 

οργανισμού που περιλαμβάνει την αναγκαία οργανωτική δομή, δραστηριότητες, 

διαδικασίες, ρόλους και υπευθυνότητες, κατάλληλες πρακτικές, διεργασίες και πόρους 

με στόχο την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, 

υπηρεσιών ή λειτουργιών του. Με αυτό τον τρόπο η εξεταζόμενη επιχείρηση θα 

επιδιώξει την απόκτηση του διεθνούς προτύπου ISO 14001 από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 

πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις, το οποίο παρέχει 

οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις 

δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Το θετικό από την 

εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πως μπορεί να 

επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης μέσα από την αύξηση της 
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αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Αυτό με την σειρά του επιτυγχάνεται με τον 

εντοπισμό τρόπων για την δραστική μείωση των υπολειμμάτων και απορριμμάτων, την 

αποδοτική διάθεση αυτών, και μέσα από την μάθηση του πώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η ενέργεια και η εξοικονόμηση της. Επίσης, το 

πρότυπο απαιτεί την επιβεβαίωση του εντοπισμού και συμμόρφωσης της επιχείρησης 

με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία γεγονός που συντελεί στην μείωση των πιθανοτήτων 

μίας εσφαλμένης περιβαλλοντικής ενέργειας από άγνοια. Τέλος, η εφαρμογή του 

προτύπου και η πιστοποίηση του οργανισμού παρέχει εμπιστοσύνη στους 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους φορείς, πελάτες και εργαζομένους, γεγονός που 

αναμφίβολα βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της επιχείρησης. 

8.5 Υπολογισμός του κόστους 

 

 

Ο υπολογισμός του κόστους επένδυσης στον χώρο εγκατάστασης αναφέρεται στην 

αγορά γηπέδου για την εγκατάσταση της παραγωγικής μονάδας, καθώς και στις 

περιβαλλοντικές μελέτες και στα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με την παρούσα 

επένδυση. Στον πίνακα υπολογίζεται αναλυτικά το συνολικό κόστος επένδυσης για τον 

χώρο εγκατάστασης. 

 

Πίνακας 8.2 Εκτίμηση κόστους επένδυσης για τον χώρο 
εγκατάστασης 

Περιγραφή  Κόστος (€) 

Γήπεδο 350.000 

Υπεδαφικές (γεωλογικές 
μελέτες) 

10.000 

Περιβαλλοντική μελέτη 5.000 

Νομικά και λοιπά έξοδα 3.000 

Σύνολο 368.000 
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 

9.1 Στόχοι του προγραμματισμού εκτέλεσης του έργου 

 

 

9.1.1 Έννοια του προγραμματισμού εκτέλεσης του έργου 

 

 

Εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου σημαίνει να πραγματοποιηθούν όλες οι εντός και 

εκτός εργοστασίου εργασίες που είναι αναγκαίες για να φέρουν το επενδυτικό σχέδιο 

από το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας στο στάδιο λειτουργίας. Ενώ η προετοιμασία 

του αρχικού προγράμματος εκτέλεσης του έργου αποτελεί κομμάτι της μελέτης 

σκοπιμότητας, η πραγματοποίηση της εκτέλεσης ανατίθεται συνήθως στην ομάδα 

εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Ως προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή 

που αποφασιστεί να τεθεί σε εφαρμογή το επενδυτικό σχέδιο, έως ότου αρχίσει να 

λειτουργεί η παραγωγική μονάδα. Επιπρόσθετα, ο προγραμματισμός εκτέλεσης του 

έργου σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη ενός λεπτομερειακού σχεδίου 

προγραμματισμού χρήσης των πόρων για την επίτευξη όλων των απαραίτητων 

δραστηριοτήτων. Εκτός των άλλων, το πρόγραμμα εκτέλεσης θα πρέπει να παρέχει 

ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα καταγράφει όλα τα στάδια εκτέλεσης βάση των 

διατεθειμένων πόρων και της διάρκειας των δραστηριοτήτων που απαιτούνται σε κάθε 

στάδιο.  
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9.1.2 Εργασίες του προγραμματισμού και προϋπολογισμού 

 

 

Ο προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του παρόντος επενδυτικού 

σχεδίου περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

 

 Καθορισμός της φύσης των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την 

εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου 

 Καθορισμός των χρονικών στιγμών έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας 

 Υπολογισμός της διάρκειας κάθε δραστηριότητας 

 Καθορισμός της αλληλουχίας των γεγονότων στις δραστηριότητες του 

συνολικού έργου 

 Καθορισμός των πόρων που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων 

 Προετοιμασία ενός προϋπολογισμού εκτέλεσης του έργου και μιας κατάστασης 

χρηματικών ροών που θα εξασφαλίσουν τα αναγκαία κεφάλαια για την εκτέλεση 

του έργου 

 Σύγκριση του σχεδίου με την πρόοδο του έργου 

 Αναπροσαρμογή του σχεδίου εκτέλεσης 

 Αναθεώρηση του έργου 

9.2 Η ομάδα επίβλεψης και εκτέλεσης του έργου 

 

9.2.1 Σκοπιμότητα σύστασης της ομάδας 

 

 

 Η εφαρμογή και εκτέλεση του έργου που εξετάζουμε εξαρτάται σημαντικά από την 

ομάδα που θα αναλάβει την περάτωσή του και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την 

εξέλιξή του. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει και να διασφαλίζει την ομαλή και 

εντός χρονικών και οικονομικών ορίων ολοκλήρωσή του, ώστε να μην υπάρχει 

απόκλιση από τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί. Τα μέλη που συνθέτουν την 
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ομάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν 

όλες τις δραστηριότητες του επενδυτικού προγράμματος με ακρίβεια και να μπορούν 

να αντιμετωπίσουν έκτακτα προβλήματα που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά την 

πορεία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων. Μερικά από τα σημαντικότερα θέματα που 

καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα επίβλεψης κατά τον προγραμματισμό εκτέλεσης του 

έργου είναι τα εξής: 

 

 Σύσταση ικανού και αποτελεσματικού επιτελείου διαχείρισης του έργου 

 Αποφυγή καθυστερήσεων και λοιπών κωλυμάτων 

 Αποφυγή υπερβάσεων στο κόστος 

 Εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του έργου 

 Εξασφάλιση των προδιαγραφών εκτέλεσης και ποιότητας του έργου 

 Εξασφάλιση της ασφάλειας των έργων 

 Εύρεση κατάλληλων στελεχών, υπαλλήλων και εργατών για τη φάση της 

πλήρους λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας 

 Εγκατάσταση συστήματος για την επίβλεψη, συντονισμό, έλεγχο και παραλαβή 

του έργου 

 9.2.2 Σύνθεση και αρμοδιότητες της ομάδας 

 

 

Προκειμένου να υπάρξει η βέλτιστη δυνατή ανταπόκριση στις απαιτήσεις της 

λειτουργίας της νεοσύστατης μονάδας παραγωγής, στην ομάδα ελέγχου θα 

συμμετέχουν και οι ιδρυτές της μονάδας για να λαμβάνουν την απαιτούμενη 

πληροφόρηση και κατάρτιση για την εξέλιξη του έργου, όπου σε συνδυασμό με τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη και 

εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Επομένως στην εν λόγω ομάδα εκτός από τα 

μέλη που θα είναι επιφορτισμένα με εξειδικευμένες εργασίες, θα συμμετέχουν και 

κάποια μέλη τα οποία στην πορεία θα συμμετέχουν στο διοικητικό και λειτουργικό 

επιτελείο της εξεταζόμενης επιχείρησης.   

 

Πιο συγκεκριμένα, επόπτης της προόδου των εργασιών και αρχηγός της επιτελικής 

ομάδας θα τεθεί ο Δ. Κανελλόπουλος, ο οποίος θα έχει την κύρια εποπτεία για την 

υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, ενώ όλα τα μέλη θα καθοδηγούνται και θα 
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αναφέρονται σε αυτόν. Επίσης στην ομάδα θα μετέχει η Α. Ραυτοπούλου η οποία θα 

αναλάβει υποστηρικτικές αρμοδιότητες ανάλογα με τη φύση των ανακυπτόντων 

θεμάτων. Η μηχανολογική και τεχνολογική επίβλεψη των εργασιών θα αναληφθεί από 

την έμπειρη τεχνική εταιρία Synelco, ενώ η ορθή διεκπεραίωση των εργασιών που 

εμπίπτουν στην κατηγορία των έργων πολιτικού μηχανικού θα αναληφθεί από την 

κατασκευαστική εταιρία Βιοτέρ Α.Ε. (κεφάλαιο 5). Τέλος στην ομάδα επίβλεψης και 

εκτέλεσης του έργου θα συμμετέχουν διάφορα συνεργεία εργολάβων και τεχνικών. 

9.3 Στάδια εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου 

 

9.3.1 Επιμέρους στάδια και προγράμματα 

 

 

Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός των κατασκευαστικών και των άλλων εργασιών 

είναι προαπαιτούμενος για την πραγματοποίηση της επένδυσης δίχως καθυστερήσεις 

και άλλων σχετικών προβλημάτων. Φυσικά τα στάδια προγραμματισμού του έργου δεν 

τηρούν κάποια αυστηρή αλληλουχία, αλλά συνήθως υπάρχει αλληλοκάλυψη με 

σύγχρονο προγραμματισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων. Επομένως, κρίνεται 

σκόπιμο να αναλυθούν τα επιμέρους στάδια δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στο 

γενικό χρονοδιάγραμμα, εφόσον το κάθε επιμέρους στάδιο έχει το δικό του 

χρονοπρογραμματισμό.  

 9.3.2 Αναλυτική παρουσίαση των σταδίων εκτέλεσης του επενδυτικού 

σχεδίου 

 

 

Για την αποτελεσματική καταγραφή του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει πρωτίστως να 

αναλυθούν τα επιμέρους στάδια προγραμματισμού του έργου, καθώς και να γίνει 

εκτίμηση του χρόνου περάτωσής τους. Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση όλων των 

επιμέρους δραστηριοτήτων: 

 

 Σύσταση της εταιρίας και νομικές απαιτήσεις               15 μέρες 
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Κατά τη φάση του προγραμματισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σύσταση της 

εξεταζόμενης εταιρίας ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

 

 Υπογραφή συμφωνίας προθέσεων μεταξύ των συνεταίρων για την ίδρυση της 

εταιρίας 

 Συμφωνία μεταξύ των εταίρων για τις χρηματοδοτικές διευθετήσεις και 

προσχέδια απαιτούμενων εγγράφων 

 Επίσημη αίτηση προς τις αρχές 

 Επίσημη άδεια και επίσημη κατοχύρωση της νέας επιχείρησης 

 

 Μηχανολογικά σχέδια – Ανάθεση κατασκευής               1 μήνας 

 

Ο σχεδιασμός των μηχανολογικών σχεδίων θα στηριχτεί στα χωροταξικά σχέδια τα 

οποία έχουν πραγματοποιηθεί στο κεφάλαιο 5. Η ευθύνη για τα τελικά σχέδια 

εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και για τα κατασκευαστικά σχέδια 

θα αναληφθεί από τις εταιρίες Synelco και Βιοτέρ Α.Ε. αντίστοιχα. 

 Λήψη αδειών – Ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης                20 μέρες 

 

Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται όλες οι νομικές ενέργειες λήψης αδειών σχετικά με 

την απόκτηση και μεταφορά του μηχανολογικού εξοπλισμού και την ανέγερση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, με βασικό σκοπό την έρρυθμη λειτουργία της παραγωγικής 

μονάδας. Επίσης σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες που σχετίζονται 

με τη λήψη κρατικής επιχορήγησης σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και επενδυτικό νόμο 

(Ν.4146/2013). 

 Ενέργειες χρηματοδότησης               1 μήνας 

 

Από τη στιγμή που κριθεί συμφέρουσα η παρούσα επένδυση, θα πρέπει αρχικά να 

υπολογιστεί το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου και αμέσως μετά να 

εξεταστούν οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησής του. Εφόσον γίνει γνωστό το ποσό 

συμμετοχής των ιδιοκτητών της επιχείρησης καθώς και το ύψος της κρατικής 

επιχορήγησης που θα ληφθεί, θα πρέπει η επιχείρηση να εκφράσει ποσοτικά τις 

δανειακές τις ανάγκες και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσει 

να τις καλύψει.  
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 Απόκτηση γηπέδου               15 μέρες 

 

Στο συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνονται όλες οι νομικές και λοιπές ενέργειες που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν και σχετίζονται με τη μεταβίβαση της κυριότητας του 

οικοπέδου στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, έτσι όπως περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 8. 

 Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού              4 μήνες     

    

Το στάδιο της κατασκευαστικής περιόδου είναι από τα πιο κρίσιμα στάδια κατά τη 

διαδικασία του χρονοπρογραμματισμού καθώς αν δεν υπολογιστεί σωστά υπάρχει 

περίπτωση να αποτύχει ο συνολικός προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου. 

Επομένως θα πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός των επιμέρους έργων του 

πολιτικού μηχανικού, ώστε η κατασκευαστική περίοδος να μην υπερβεί τα χρονικά και 

χρηματικά όρια. Τέλος ο καθορισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων του πολιτικού 

μηχανικού θα πρέπει να συσχετιστεί με την υποδομή και να συγχρονιστεί με το χρονικό 

διάστημα παραλαβής της τεχνολογίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού.  

 Απόκτηση τεχνολογίας και μεταφορά μηχανολογικού εξοπλισμού                       

25 μέρες       

Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνεται η χρονική περίοδος παραλαβής και εγκατάστασης 

της τεχνολογίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού (κύριου και βοηθητικού), έτσι όπως 

αναλύθηκε στο κεφάλαιο 5. 

 Στρατολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού                1 μήνας 

 

Κατά το συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον 

εντοπισμό και την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης περιλαμβάνεται 

και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 7, το 

οποίο θα υλοποιηθεί από την εταιρία Synelco σε συνεργασία με το Διευθυντή 

Παραγωγής της υπό ίδρυση μονάδας. 

 Προμήθεια πρώτων υλών και άλλων εφοδίων               15 μέρες 

Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η παραλαβή όλων των απαραίτητων 

εισροών, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε είδος έλλειψης ή καθυστέρησης κατά την 

έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας.  

 Επιθεώρηση – συντονισμός – έλεγχος                15 μέρες 
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Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί το τελευταίο στάδιο προτού ξεκινήσει η λειτουργία 

της παραγωγικής μονάδας. Αναλυτικότερα ο επόπτης της προόδου των εργασιών και 

αρχηγός της επιτελικής ομάδας θα πρέπει να ελέγξει και να επιθεωρήσει την 

επιχείρηση για τον πιθανό εντοπισμό προβλημάτων. Εν παραλλήλω, σε αυτό το στάδιο 

περιλαμβάνεται η πειραματική παραγωγική περίοδος η οποία θα πραγματοποιηθεί για 

τον έλεγχο της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμό και για τον εντοπισμό 

ενδεχόμενων προβλημάτων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Τέλος θα 

αναληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξοικείωση του ανθρώπινου 

δυναμικού με τον χώρο εργασίας τους, καθώς και για την ακριβή επεξήγηση των 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης εργασίας μέσα στην επιχείρηση. 

9.4 Χρονικός προγραμματισμός εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η γραφική απεικόνιση των σταδίων εκτέλεσης του έργου, 

η οποία θα παρουσιάζει την χρονική διάρκεια της κάθε δραστηριότητας καθώς και την 

αλληλουχία μεταξύ των δραστηριοτήτων. Στο διάγραμμα 9.1 παρουσιάζεται το 

χρονοδιάγραμμα Gantt, το οποίο αποτελεί ένα οριζόντιο ιστόγραμμα το οποίο έχει στον 

οριζόντιο άξονα τη συνολική χρονική έκταση του έργου χωρισμένη σε διαστήματα και 

στον κάθετο άξονα τις δραστηριότητες που αποτελούν το συνολικό έργο.  

Πίνακας 9.1 Απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης σταδίων του επενδυτικού σχεδίου 

Δραστηριότητα Ημερ. 
Έναρξης 

Διάρκεια 
(μέρες) 

Ημερ. 
Λήξης 

Σύσταση της εταιρίας και νομικές απαιτήσεις 1-Απρ 15 15-Απρ 

Μηχανολογικά σχέδια - Ανάθεση κατασκευής 16-Απρ 30 15-Μαϊ 

Λήψη αδειών - Ένταξη σε πρόγραμμα 
επιδότησης 

16-Απρ 20 5-Μαϊ 

Ενέργειες χρηματοδότησης 16-Μαϊ 30 14-Ιουν 

Απόκτηση γηπέδου 15-Ιουν 15 30-Ιουν 

Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 1-Ιουλ 120 30-Οκτ 

Απόκτηση τεχνολογίας και μεταφορά μηχ. 
εξοπλισμού 

1-Οκτ 25 25-Οκτ 

Στρατολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού 1-Νοε 30 30-Νοε 

Προμήθεια πρώτων υλών και άλλων εφοδίων 1-Δεκ 15 14-Δεκ 

Επιθεώρηση - Συντονισμός - Έλεγχος 15-Δεκ 15 31-Δεκ 
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Διάγραμμα 9.1 Χρονοδιάγραμμα Gantt για την εκτέλεση του προγράμματος 

 

Όπως παρατηρείται από το χρονοδιάγραμμα Gantt, οι δραστηριότητες που έχουν να 

κάνουν με τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου θα ξεκινήσουν την 1 Απριλίου του 

2014 και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του ίδιου έτους. Αυτό συνεπάγεται πως αν το 

επενδυτικό σχέδιο γίνει αποδεκτό στο επόμενο κεφάλαιο, τότε η λειτουργία της 

παραγωγικής μονάδας θα ξεκινήσει την 1 Ιανουαρίου του 2015. 

Στο σημείο αυτό παρατίθεται και ένα διάγραμμα pert/cpm, το οποίο βρίσκει το 

γρηγορότερο μονοπάτι (κρίσιμο μονοπάτι) και τον ελάχιστο χρόνο εκτέλεσης των 

δραστηριοτήτων του έργου.  

Σύσταση της εταιρίας και 
νομικές απαιτήσεις 

 Ημ.Έναρξης:1 Κωδ:1 

Ημ.Λήξης:15 Διάρκεια:15 

 

Λήψη αδειών - Ένταξη σε 
πρόγραμμα επιδότησης 

  

Ημ.Λήξης:35 Διάρκεια:20 

 

 

 

15 

30 

20 

30 

15 

120 

25 

30 

15 

15 

3-Οκτ 11-Ιαν 21-Απρ 30-Ιουλ 7-Νοε 15-Φεβ 

Σύσταση της εταιρίας και νομικές απαιτήσεις 

Μηχανολογικά σχέδια - Ανάθεση κατασκευής 

Λήψη αδειών - Ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης 

Ενέργειες χρηματοδότησης 

Απόκτηση γηπέδου 

Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 

Απόκτηση τεχνολογίας και μεταφορά μηχ. … 

Στρατολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού 

Προμήθεια πρώτων υλών και άλλων εφοδίων 

Επιθεώρηση - Συντονισμός - Έλεγχος 

Μηχανολογικά σχέδια - 
Ανάθεση κατασκευής 

Ημ.Έναρξης:16 Κωδ:2 

Ημ.Λήξης:45 Διάρκεια:30 
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Απόκτηση τεχνολογίας και 
μεταφορά μηχ. εξοπλισμού 

Ημ.Έναρξης:180 Κωδ:7 

Ημ.Λήξης:205 Διάρκεια:25 

 

 

 

Προμήθεια πρώτων υλών και 
άλλων εφοδίων 

Ημ.Έναρξης:241 Κωδ:9 

Ημ.Λήξης:255 Διάρκεια:15 

 

Διάγραμμα 9.2 Διάγραμμα Pert/Cpm 

 

Μέσα από το διάγραμμα pert/cpm φαίνεται η σωστή αλληλουχία των δραστηριοτήτων 

ώστε να μην προκύψει κάποια παράλειψη ή κάποιο πρόβλημα. Το μαύρο βελάκι 

δείχνει την αλληλουχία των δραστηριοτήτων, ενώ το κόκκινο βελάκι χρησιμοποιείται για 

να υποδείξει τη δραστηριότητα που πρέπει να επιλεγεί (αυτή της μεγαλύτερη διάρκειας) 

ανάμεσα σε δυο, ώστε να βρεθεί το κρίσιμο μονοπάτι. Επομένως ο συντομότερος 

χρόνος ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων κατά τον προγραμματισμό εκτέλεσης του 

έργου είναι ο εξής: 15 + 30 + 30 + 15 + 120 + 30 + 15 + 15 = 270 ημέρες. 

 

 

Ενέργειες χρηματοδότησης 

Ημ.Έναρξης:46 Κωδ:4 

Ημ.Λήξης:75 Διάρκεια:30 

Απόκτηση γηπέδου 

Ημ.Έναρξης:76 Κωδ:5 

Ημ.Λήξης:90 Διάρκεια:15 

Κατασκευή έργων πολιτικού 
μηχανικού 

Ημ.Έναρξης:91 Κωδ:6 

Ημ.Λήξης: 210 Διάρκεια:120 

Στρατολόγηση και 
εκπαίδευση προσωπικού 

Ημ.Έναρξης:211 Κωδ:8 

Ημ.Λήξης:240 Διάρκεια:30 

Επιθεώρηση - Συντονισμός - 
Έλεγχος 

Ημ.Έναρξης:256 Κωδ:10 

Ημ.Λήξης:270 Διάρκεια:15 
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9.5 Εκτίμηση του κόστους εκτέλεσης του προγράμματος 

 

 

Στο κόστος προγραμματισμού εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που 

θα πραγματοποιηθούν από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση για την ανάληψη της 

επένδυσης μέχρις ότου η νέα μονάδα να αρχίσει την παραγωγική της διαδικασία. 

Φυσικά δε θα ήταν ορθό να υπολογιστούν έξοδα τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Σε αυτό το σημείο λοιπόν παρατίθεται συνοπτικός πίνακας, ο 

οποίος περιέχει την εκτίμηση του κόστους που προβλέπεται να αναληφθεί από την 

εξεταζόμενη επιχείρηση για τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων εκτέλεσης του 

επενδυτικού προγράμματος. 

Πίνακας 9.2 Εκτίμηση κόστους εκτέλεσης προγράμματος 

Περιγραφή Κόστος (€) 

Κόστος σύστασης της εταιρίας και λήψης αδειών 5.000 

Σχέδια μηχανολογικών/έργων πολιτικού μηχανικού 10.000 

Στρατολόγηση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού 10.710 

Ενέργειες για προμήθειες 3.000 

Επίβλεψη, συντονισμός και έλεγχος έργων πολιτικού μηχανικού και 
μηχανημάτων  

5.500 

Νομικά και συμβολαιογραφικά έξοδα 2.500 

Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες 5.000 

Σύνολο 41.710 
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 10. ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 

10.1 Στόχοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης της 

επένδυσης 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η χρηματοοικονομική ανάλυση της υπό μελέτη επιχείρησης 

έτσι ώστε να αξιολογηθεί το επενδυτικό σχέδιο το οποίο εξετάζεται. Βασικός στόχος της 

παρούσας μελέτης, όπως και κάθε μελέτης σκοπιμότητας είναι να εξεταστεί κατά πόσο 

η επένδυση είναι οικονομικά συμφέρουσα και ελκυστική για τους ιδρυτές της 

επιχείρησης και για την ελληνική οικονομία. Επίσης θα εξεταστεί το κατά πόσο οι πόροι 

του εξεταζόμενου επενδυτικού σχεδίου χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, ενώ θα 

γίνουν προσπάθειες αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών αδυναμιών της 

επιχείρησης με βασικό σκοπό τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου.  

 

Ένας τρόπος με τον οποίο θα γίνουν κατανοητοί οι στόχοι της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης της επένδυσης είναι να οριστεί με ακρίβεια η έννοια της επένδυσης. Ως 

επένδυση λοιπόν ορίζεται η δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία 

αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή. Επομένως η επένδυση 

αποτελεί μια συνεχή και αδιάκοπη ακολουθία Καθαρών Ταμειακών Ροών. Άρα ο 

βασικός προβληματισμός στην προκειμένη περίπτωση είναι η μετατροπή της 

ρευστότητας (κεφάλαια ιδρυτών, κρατική επιχορήγηση και δανεισμός) σε παραγωγικό 

ενεργητικό (πάγιες επενδύσεις και Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης), καθώς και η δημιουργία 

ρευστότητας κάνοντας χρήση αυτού του ενεργητικού.   

 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της επένδυσης, θα αναλυθούν και θα εξεταστούν κάποια 

εναλλακτικά σχέδια εκροών, έχοντας ως βασικό στόχο να επιλεγεί στο τέλος εκείνο το 

οποίο θα προσφέρει τη μέγιστη αποδοτικότητα στο παρόν επενδυτικό σχέδιο. Με αυτό 

τον τρόπο θα εκτιμηθεί η ελκυστικότητα της επένδυσης για τα ενδιαφερόμενα μέλη και 
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θα εξεταστεί το κατά πόσο είναι εφικτή και μπορεί να υλοποιηθεί ώστε να μπορέσει να 

χαρακτηριστεί βιώσιμη η μονάδα παραγωγής τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού. 

10.2 Ανάλυση συνολικού κόστους επένδυσης 

 

 

Η τελική αξιολόγηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου θα βασιστεί σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό στις εκτιμήσεις όλων των ειδών κόστους που έχουν προσδιοριστεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί πως οι εκτιμήσεις του 

κόστους των προηγούμενων κεφαλαίων αναφέρονται σε δαπάνες που έχουν 

δημιουργηθεί κατά την προπαραγωγική φάση, κατά τη λειτουργική φάση και κατά την 

εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Βάση των παραπάνω θα προσδιοριστεί το 

συνολικό κόστος επένδυσης το οποίο είναι το άθροισμα του Πάγιου Ενεργητικού και 

του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης. 

 

 

10.2.1 Πάγιο ενεργητικό 

 

 

Το πιο σημαντικό τμήμα του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού αποτελείται από το πάγιο 

ενεργητικό της επιχείρησης. Συγκεκριμένα από το πάγιο ενεργητικό γίνεται να 

προσδιοριστεί η δυναμικότητα που έχει μια επιχείρηση αφού εμπεριέχονται τα στοιχεία 

των εξής δυο κατηγοριών: 

 

 Ενσώματες ακινητοποιήσεις: οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, έπιπλα και 

μεταφορικά μέσα 

 Ασώματες ακινητοποιήσεις: ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

και εμπορικά σήματα 

 

Ακόμα, μέσα στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται οι προ παραγωγικές δαπάνες, οι 

οποίες είναι τα έξοδα εκπόνησης όλων των προκαταρκτικών μελετών καθώς και οι 

Κόστος Επένδυσης = Πάγιο Ενεργητικό + Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 
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συνολικές δαπάνες που καθίστανται απαραίτητες για την λειτουργία της επιχείρησης. 

Το πάγιο ενεργητικό της υπό ίδρυση μονάδας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 10.1 Πάγιο ενεργητικό επιχείρησης 

Περιγραφή Κόστος (€) 

Πάγιες Επενδύσεις 1.018.000 

Γη 368.000 

Κατασκευές και έργα πολιτικού 
μηχανικού 

340.000 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 310.000 

Προπαραγωγικές Δαπάνες 58.910 

Προεπενδυτικές μελέτες και έρευνες 17.200 

Έξοδα εκτέλεσης του 
προγράμματος 

41.710 

Σύνολο 1.076.910 

 

10.2.2 Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

 

 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης (ΚΚΚ) της επιχείρησης περικλείει το τρέχον ή 

κυκλοφορούν ενεργητικό (δηλαδή το άθροισμα των αποθεμάτων, των χρεογράφων, 

των προπληρωμένων στοιχείων, των εισπρακτέων λογαριασμών των πελατών και των 

μετρητών), μείον το τρέχον παθητικό (δηλαδή τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

Επομένως: 

 

 

 

Το ΚΚΚ στην ουσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αρχικών κεφαλαιακών 

δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της επένδυσης καθώς είναι 

απαραίτητο για την χρηματοδότηση της λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας. Για τον 

υπολογισμό του ΚΚΚ θα πρέπει να τηρηθούν κάποια συγκεκριμένα βήματα τα οποία 

είναι τα εξής: 

 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Τρέχον Ενεργητικό – Τρέχον Παθητικό  
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 Καθορισμός της ελάχιστης κάλυψης ημερών (Χ) για το τρέχον ενεργητικό και το 

παθητικό 

 

 Παράθεση των δεδομένων το κόστους για κάθε στοιχείο του τρέχοντος 

ενεργητικού και του παθητικού 

 

 

 Καθορισμός του συντελεστή του κύκλου εργασιών (Υ) για τα στοιχεία του 

τρέχοντος ενεργητικού και του παθητικού, διαιρώντας τις 360 ημέρες του έτους, 

με τον αριθμό των ημερών της ελάχιστης κάλυψης (Υ=360/Χ) 

 

 Διαίρεση των δεδομένων κόστους με τους αντίστοιχους συντελεστές του κύκλου 

εργασιών (Β=Α/Υ), προκειμένου να λαμβάνονται οι ανάγκες του ΚΚΚ, 

αφαιρώντας το τρέχον παθητικό από το άθροισμα του τρέχοντος ενεργητικού. 

 

 

Σε αυτό το σημείο θα υπολογιστούν οι ετήσιες συνολικές αποσβέσεις του πάγιου 

ενεργητικού με τη βοήθεια της γραμμικής (σταθερής) μεθόδου, σύμφωνα με την οποία 

η αποσβεστέα αξία (ισούται με το συνολικό κόστος κτήσεως μείον την υπολειμματική 

αξία, η οποία θα θεωρηθεί πως θα είναι μηδενική) κατανέμεται ισόποσα στα έτη 

ωφέλιμης ζωής του παγίου (10 έτη) και το ποσό που προκύπτει αποτελεί το ετήσιο 

ποσό απόσβεσης. Το μοναδικό πάγιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν υπόκειται σε 

απόσβεση είναι το οικόπεδο διότι θεωρείται πως έχει απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης 

ζωής. Επομένως ο τύπος της ετήσιας απόσβεσης είναι ο εξής: 

 

 

Αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες τιμές του τύπου προκύπτει πως η συνολική ετήσια 

απόσβεση θα ισούται με: 

 

Ετήσια Απόσβεση = (1.076.910 – 368.000) / 10 = 70.891 € 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός πίνακα ο οποίος θα υπολογίζει 

τις ανάγκες της υπό εξέταση μονάδας σε Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης. 

Ετήσια Απόσβεση = Αξίας Κτήσης Παγίου Στοιχείου / Έτη Ωφέλιμης Ζωής 
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Πίνακας 10.2 Υπολογισμός αναγκών σε Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

A. Λογαριασμοί 
Εισπρακτέοι 

120 ημέρες στο ετήσιο κόστος παραγωγής μείον τις αποσβέσεις 
και τους τόκους 

Β. Αποθέματα  

α. Πρώτες Ύλες 120 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής 

β. Υλικά Συσκευασίας 40 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής 

γ. Ανταλλακτικά 160 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής 

δ. Στολές Εργασίας 160 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής 

ε. Χημικά Αναλώσιμα 80 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής 

στ. Τελικά Προϊόντα 80 ημέρες στο ετήσιο κόστος παραγωγής μείον τις αποσβέσεις 
και τους τόκους 

Γ. Μετρητά στο Ταμείο 20 ημέρες στο ετήσιο κόστος παραγωγής μείον τις πρώτες ύλες 
και τα άλλα εφόδια, τις αποσβέσεις και τους τόκους 

Δ. Λογαριασμοί 
Πληρωτέοι 

120 ημέρες στο ετήσιο κόστος πρώτων υλών και άλλων 
εφοδίων 

 

Πίνακας 10.3 Υπολογισμός ετήσιου κόστους παραγωγής 

Περιγραφή Κόστος (€) 

Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια 1.649.922 

Ανθρώπινο δυναμικό 362.180 

Εργασίες συντήρησης κτιρίων και λοιπών έργων 
πολιτικού μηχανικού 

6.000 

Γενικά έξοδα 31.400 

Έξοδα Μάρκετινγκ 108122 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) Περίοδος χάριτος 

Αποσβέσεις 70.891 

Σύνολο 2.228.515 

 

Βάσει των προηγούμενων πινάκων προκύπτει ο τελικός πίνακας υπολογισμού του 

Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης, οποίος είναι ο ακόλουθος: 
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Πίνακας 10.4 Τελικός υπολογισμός Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 
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Α
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1. ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.648.941 

Α. Λογαριασμοί 
Εισπρακτέοι 

2.157.624 120 3 719.208 

Β. Αποθέματα 901.527 

α. Πρώτες ύλες 1.081.218 120 3 360.406 

β. Υλικά συσκευασίας 548.104 40 9 60.900 

γ. Ανταλλακτικά 1.000 160 2,25 444 

δ. Στολές εργασίας 460 160 2,25 204 

ε. Χημικά αναλώσιμα 450 80 4,5 100 

στ. Τελικά προϊόντα 2.157.624 80 4,5 479.472 

Γ. Μετρητά στο ταμείο 507.702 20 18 28.206 

2. ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ    549.974 

Α. Λογαριασμοί 
Πληρωτέοι 

1.649.922 120 3 549.974 

3. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (1-2) 1.098.967 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.228.515 

Μείον: Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια 1.649.922 

Αποσβέσεις 70.891 

 507.702 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 28.206 

 

10.2.3 Συνολικό κόστος επένδυσης 

 

 

Βάσει όλων των προηγούμενων αναλύσεων, πλέον υπάρχει η δυνατότητα 

υπολογισμού του συνολικού κόστους επένδυσης όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 
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Πίνακας 10.5 Συνολικό κόστος επένδυσης 

Περιγραφή Κόστος (€) Ποσοστό (%) 

Πάγιο Ενεργητικό 1.076.910 49,49 

Καθαρό Κεφάλαιο 
Κίνησης 

1.098.967 50,51 

Σύνολο 2.175.880 100 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, το συνολικό κόστος της εξεταζόμενης επένδυσης θα 

ανέλθει στα 2.175.880 €. Συγκεκριμένα το 49,49% του συνολικού κόστους επένδυσης 

αφορά το πάγιο ενεργητικό και το υπόλοιπο 50,51% αφορά το καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης. 

10.3 Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου 

 

 

Το συνολικό κόστος επένδυσης θα καλυφθεί από συγκεκριμένες πηγές 

χρηματοδότησης. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, το παρόν επενδυτικό σχέδιο 

θα υπαχθεί στο Ν.3908/2011 και συνεπώς οι ιδρυτές της επιχείρησης θα λάβουν ως 

επιχορήγηση το 50% του συνολικού κόστους επένδυσης. Το υψηλό ποσοστό 

επιχορήγησης δικαιολογείται από τα εξής: 

 

 Η επένδυση περιλαμβάνεται στα πλαίσια των επενδυτικών σχεδίων Γενικής 

Επιχειρηματικότητας 

 Η εξεταζόμενη παραγωγική μονάδα θεωρείται μικρού μεγέθους και θα 

λειτουργήσει στο γεωγραφικό τμήμα της Δυτικής Ελλάδας (Νομός Αχαΐας) 

 Το συνολικό κόστος επένδυσης θα ξεπεράσει το ποσό των 300.000 €  

 Οι μέτοχοι θα προσφέρουν ως ποσό κεφαλαίου μεγαλύτερο από το 25% του 

συνολικού κόστους της επένδυσης 

 

Το μοναδικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου που δε συγκαταλέγεται σύμφωνα με τον 

αναπτυξιακό Νόμο στο ποσό της κρατικής επιχορήγησης είναι το κόστος απόκτησης 

του οικοπέδου. 
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Στον πίνακα 10.6 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί το συνολικό 

κόστος επένδυσης: 

 

Πίνακας 10.6 Πηγές χρηματοδότησης 

Περιγραφή  Ποσό  (€) Ποσοστό  (%) 

Κρατική επιχορήγηση 903.940 41,5 

Ίδια κεφάλαια 919.540 42,5 

Τραπεζικός 
δανεισμός 

352.400 16 

Σύνολο 2.175.880 100 

 

Στο σημείο αυτό θα υπολογιστεί το ύψος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στο ποσό της 

επένδυσης το οποίο θα καλυφθεί από την κρατική επιχορήγηση. Αντικαθιστώντας 

λοιπόν τις τιμές στον τύπο που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως, προκύπτει το εξής: 

 

Ετήσια Απόσβεση: 903.940/10 = 90.394 € 

 

Από τον πίνακα 10.6 προκύπτει πως η εταιρία για να μπορέσει να καλύψει το συνολικό 

κόστος επένδυσης θα προβεί σε χρηματοδότηση από τρίτους (τραπεζικός δανεισμός), 

λαμβάνοντας το ποσό των 352.400 €. Ο τόκος του δανείου υπολογίζεται βάσει του 

ετήσιου σταθερού επιτοκίου, το οποίο ισούται με 10%, ενώ η χρονική περίοδος 

αποπληρωμής του δανείου θα ισούται με τέσσερα έτη. Επιπροσθέτως, εκτιμάται πως 

θα δοθεί στην επιχείρηση περίοδος χάριτος ενός έτους από την ημερομηνία λήψης του 

δανείου. Φυσικά, για να μπορέσουν να υπολογιστούν με ακρίβεια οι ετήσιες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης σε σχέση με το συγκεκριμένο δάνειο, θα πρέπει να 

υπολογιστούν οι ισόποσες δόσεις που θα πρέπει να καταβάλλονται κάθε έτος, για την 

χρονική περίοδο αποπληρωμής των τεσσάρων ετών. Στο σημείο αυτό θα υπολογιστεί 

η ετήσια δόση του δανείου που θα λάβει η επιχείρηση, βάσει του παρακάτω τύπου 

ανατοκισμού: 

 

Α = P (A/P, i%, N) 
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Όπου: i = Επιτόκιο δανείου το οποίο ισούται με 10% 

           Ν = Αριθμός περιόδων τοκισμού, ίσος με 4 έτη 

           P =  Παρούσα αξία χρήματος, ίση με το ποσό του δανείου 352.400 € 

           A = Τιμή ράντας, ίση με την ετήσια ισόποση χρηματική δόση δανείου 

(A/P, i%, N) = Συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου, ίσος με : 
 (   ) 

 (   )    
 

Αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες τιμές του τύπου, προκύπτει πως η ετήσια δόση του 

δανείου που λάβει η επιχείρηση θα ισούται με: 

A = 352.400 * 0,3154708 ≈ 111.172 € 

Στον πίνακα 10.7 παρουσιάζονται οι ετήσιες τοκοχρεολυτικές υποχρεώσεις της 

επιχείρησης: 

 

Πίνακας 10.7 Εξυπηρέτηση δανείου 

Έτος Ετήσια Δόση (€)          
Α 

Τόκος (€)                 
Τ=10% * Υ 

Χρεολύσιο (€)                            
Χ = Α - Τ 

Ανεξόφλητο Υπόλοιπο 
Κεφαλαίου (€)                                   

Υ = Κεφάλαιο - Χ 

2015 Περίοδος Χάριτος 352.400 

2016 111.172 35240 75.932 276.468 

2017 111.172 27.647 83.525 192.943 

2018 111.172 19.294 91.878 101.065 

2019 111.172 10.107 101.065 - 

10.4 Ανάλυση συνολικού κόστους παραγωγής 

 

 

Το συνολικό κόστος επένδυσης είναι ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες για 

την βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης. Ουσιαστικά αν υπολογιστεί με αρκετά 

μεγάλη ακρίβεια το συνολικό κόστος παραγωγής διαχρονικά, θα είναι εύκολο να 

εξαχθεί το συμπέρασμα για το αν τελικά αξίζει να αναληφθεί το ρίσκο της δημιουργίας 

της εξεταζόμενης παραγωγικής μονάδας τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού. 
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10.4.1 Διαχρονική εξέλιξη συνολικού κόστους παραγωγής 

 

 

Για να γίνει εφικτός ο υπολογισμός του συνολικού κόστους παραγωγής της μονάδας, 

θα πρέπει πρωτίστως να εκτιμηθούν όλα τα επιμέρους στοιχεία του κόστους 

παραγωγής. Στον πίνακα 10.8 παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού 

κόστους παραγωγής για τα έτη 2015 – 2019: 

Πίνακας 10.8 Εξέλιξη συνολικού κόστους παραγωγής (2015 – 2019) 
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2015 1.649.922 362.180 6.000 31.400 - 108.122 70.891 2.228.515 

2016 1.629.369 357.110 5.920 30.960 35.240 106.809 70.891 2.236.299 

2017 1.609.666 352.110 5.830 30.527 27.647 105.491 70.891 2.202.162 

2018 1.590.374 346.475 5.750 30.100 19.294 104.181 70.891 2.167.065 

2019 1.571.105 340.935 5.670 29.678 10.107 102.909 70.891 2.131.295 

 

10.4.1 Υπολογισμός αναγκών σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

 

 

Εκτός από τον υπολογισμό του συνολικού κόστους παραγωγής, ένας εξίσου κρίσιμος 

παράγοντας ο οποίος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα της υπό 

ίδρυση επιχείρησης είναι ο ακριβής υπολογισμός του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Σε 

αυτό το σημείο της μελέτης θα εκτιμηθεί η διαχρονική ανάγκη της υπό εξέταση μονάδας 

σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Φυσικά για να διευκολυνθούν οι υπολογισμοί για το 

καθαρό κεφάλαιο κίνησης, θα υπολογιστούν πρωτίστως οι ανάγκες της επιχείρησης σε 

αποθέματα, τα οποία αποτελούν το βασικότερο συστατικό του κεφαλαίου κίνησης. Οι 

διαχρονικές απαιτήσεις λοιπόν της εξεταζόμενης παραγωγικής μονάδας σε αποθέματα 

αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 10.9 Εξέλιξη απαιτήσεων σε αποθέματα (2015 -2019) 

Αποθέματα 2015 2016 2017 2018 2019 

Πρώτες ύλες 360.406 356.030 351.635 347.463 343.272 

Υλικά 
συσκευασίας 

60.900 60.108 59.415 58.693 57.980 

Ανταλλακτικά 444 438 432 426 420 

Στολές εργασίας 204 202 199 196 193 

Χημικά 
αναλώσιμα 

100 99 97 96 95 

Τελικά προϊόντα 479.472 473.371 467.472 461.529 455.622 

Σύνολο 901.527 890.247 879.250 868.403 857.582 

 

Στον πίνακα 10.10 παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης σε καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης για τα έτη 2015 – 2019: 

 

Πίνακας 10.10 Εξέλιξη απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης (2015 – 2019) 

 
Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.  

Απαιτήσεις (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Τρέχον Ενεργητικό 

Α. Λογαριασμοί 
Εισπρακτέοι 

719.208 710.056 701.208 692.293 683.433 

Β. Αποθέματα (Αθροιστικά) 901.527 890.247 879.250 868.403 857.582 

Γ. Μετρητά στο Ταμείο 28.206 27.822 27.442 27.028 26.622 

Δ. Σύνολο Τρέχον 
Ενεργητικού 

1.648.941 1.628.125 1.607.900 1.687.724 1.567.636 

2. Τρέχον Παθητικό 

1. Λογαριασμοί Πληρωτέοι 549.974 543.123 536.555 530.125 523.702 

3. Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης (1-2) 

 1.098.967 1.085.002 1.071.345 1.057.600 1.043.934 

4. Συνολικό Κόστος Παραγωγής 

Μείον: Πρώτες ύλες& 
εφόδια            Αποσβέσεις 

& Τόκοι 

2.228.515 2.236.299 2.202.162 2.167.065 2.131.295 

1.649.922 1.629.369 1.609.666 1.590.374 1.571.105 

70.891 106.131 98.538 90.185 80.998 

507.702 500.799 493.958 486.506 479.192 

5. Απαιτούμενα Μετρητά 

 28.206 27.822 27.442 27.028 26.622 
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10.5 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 

 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση του επενδυτικού 

σχεδίου, είναι σκόπιμο να παρουσιαστούν οι βασικές λογιστικές καταστάσεις. 

Συνεπώς, η σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων της Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της υπό μελέτη επένδυσης, 

παραθέτοντας πληροφόρηση για τη δομή της χρηματοδότησης, καθώς και για το 

κόστος του κεφαλαίου που απαιτείται μελλοντικά για την επιχείρηση. 

10.5.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

 

 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης εμφανίζει το οικονομικό αποτέλεσμα που 

πραγματοποιεί μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας περιόδου. Πιο 

συγκεκριμένα, υπολογίζεται το καθαρό εισόδημα ή έλλειμμα του επενδυτικού σχεδίου, 

όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια ενός έτους. Στον πίνακα 10.11 

παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος έναρξης λειτουργίας της 

επιχείρησης (2015), καθώς επίσης και τα οικονομικά αποτελέσματα που αναμένεται να 

διαμορφωθούν τα επόμενα έτη. 

 

Πίνακας 10.11 Προβλεπόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης (2015 – 2019) 

Κανελλόπουλος & ΣΙΑ 
Ο.Ε.  

2015 2016 2017 2018 2019 

Πωλήσεις 5.406.090 5.340.447 5.274.526 5.209.045 5.145.453 

Μείον:                             
Κόστος Παραγωγής 

2.228.515 2.236.299 2.202.162 2.167.065 2.131.295 

Μικτό Αποτέλεσμα 3.177.575 3.104.148 3.072.365 3.041.980 3.014.158 

Μείον:                                  
Φόρος Εισοδήματος 
(20%) 

 
635.515 

 
620.830 

 
614.473 

 
608.396 

 
602.832 

Καθαρό Αποτέλεσμα 2.542.060 2.483.318 2.457.892 2.433.584 2.411.326 
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10.5.2 Πίνακας χρηματικών ροών 

 

 

Ο πίνακας χρηματικών ροών περιγράφει τις μεταβολές των μόνιμων κεφαλαίων, 

δηλαδή τις αυξήσεις των κεφαλαίων και των αποθεματικών, όπως επίσης και των 

προσωρινών ή μεταβλητών κεφαλαίων της επιχείρησης, δηλαδή τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις, τα ομολογιακά και τραπεζικά δάνεια. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο 

χρηματοδοτικός προγραμματισμός του επενδυτικού σχεδίου. Στον πίνακα 10.12 

παρουσιάζονται οι χρηματικές ροές του έτους έναρξης και των επόμενων ετών 

πρόβλεψης.  

Πίνακας 10.12 Προβλεπόμενοι πίνακες χρηματικών ροών (2015 – 2019) 

 
Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.  

2014         
(Κατασκ/κή 
περίοδος) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Α. Χρηματικές Εισροές 2.175.880 5.406.090 5.340.447 5.274.526 5.209.045 5.145.453 

1. Σύνολο Χρηματικών 
Πόρων (Κεφάλαια 
Χρηματοδότησης) 

2.175.880 0 0 0 0 0 

2. Έσοδα από Πωλήσεις 0 5.406.090 5.340.447 5.274.526 5.209.045 5.145.453 

Β. Χρηματικές Εκροές 1.076.910 3.174.448 4.476.327 4.426.898 4.378.277 4.331.663 

1. Σύνολο Παγίου 
Ενεργητικού 

1.076.910 0 0 0 0 0 

2. Κόστος Λειτουργίας 0 2.157.624 2.130.168 2.103.624 2.076.880 2.050.298 

3. Φόρος Εισοδήματος 0 635.515 620.830 614.473 608.396 602.832 

4. Τοκοχρεολύσια 0 0 111.172 111.172 111.172 111.172 

5. Τακτικό Αποθεματικό* 0 127.103 124.166 122.895 121.679 120.566 

6. Μερίσματα** 0 254.206 1.489.991 1.474.735 1.460.150 1.446.796 

Γ. Πλεόνασμα (Α-Β) 1.098.970 2.231.642 864.120 847.628 830.768 813.790 

Δ. Συσσωρευμένο Ταμειακό 
Υπόλοιπο 

1.098.970 3.330.612 4.194.732 5.042.360 5.873.128 6.686.918 

* Τακτικό Αποθεματικό: 5% x Καθαρά Κέρδη 

** Μερίσματα: 10% x Καθαρά Κέρδη για το έτος 2015 και 60% x Καθαρά Κέρδη για τα έτη 
2016-2019 
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10.5.3 Ισολογισμός 

 

 

Ο ισολογισμός δείχνει την χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης μια 

δεδομένη χρονική στιγμή και βασίζεται στην εξής ισότητα: 

 

 

 

Ουσιαστικά ο ισολογισμός δείχνει με ποιο τρόπο χρηματοδοτείται το Ενεργητικό (μέσα 

δράσεως που κατέχει η επιχείρηση) μιας επιχείρησης από το Παθητικό (υποχρεώσεις 

προς τρίτους) και την Καθαρή Θέση (υποχρεώσεις προς το φορέα) της. Οι 

προβλεπόμενοι ισολογισμοί της υπό εξέταση εταιρίας για τα έτη 2015 – 2019 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 10.13 Προβλεπόμενοι ισολογισμοί τέλους (2015 - 2019) 

 
Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.  

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Α. Πάγιο Ενεργητικό 

α. Προπαραγωγικές Δαπάνες 58.910     

β. Πάγιες Επενδύσεις 1.018.000     

Πάγιο Ενεργητικό Αθροιστικά 1.076.910 1.006.019 935.128 864.237 793.346 

Μείον: Συνολικές Αποσβέσεις 70.891 70.891 70.891 70.891 70.891 

Σύνολο 1.006.019 935.128 864.237 793.346 722.455 

Β. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

α. Αποθέματα 901.527 890.247 879.250 868.403 857.582 

β. Πελάτες 719.208 710.056 701.208 692.293 683.433 

γ. Διαθέσιμα 28.206 27.822 27.442 27.028 26.622 

Σύνολο 1.648.941 1.628.125 1.607.900 1.587.724 1.567.636 

Γ. Ισοζύγιο Μετρητών 3.330.612 4.194.732 5.042.360 5.873.128 6.686.918 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.985.572 6.757.985 7.514.497 8.254.198 8.977.009 

2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρή θέση 
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α. Προμηθευτές 549.974 543.123 536.555 530.125 523.702 

β. Υποχρεώσεις από Φόρους - 
Τέλη 

635.515 620.830 614.473 608.396 602.832 

γ. Μερίσματα Πληρωτέα 254.206 1.489.991 1.474.735 1.460.150 1.446.796 

Β. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

α. Τραπεζικό Δάνειο 352.400 276.468 192.943 101.065 0 

Γ. Προβλέψεις για κινδύνους & 
έξοδα 

172.537 1.191.554 2.160.336 3.119.124 4.067.639 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.964.632 4.121.966 4.979.043 5.818.861 6.640.968 

3. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

α. Μετοχικό Κεφάλαιο 919.540 919.540 919.540 919.540 919.540 

β. Κρατική Επιχορήγηση 903.940 813.546 723.152 632.758 542.364 

Μείον: Αναλογούσα Απόσβεση 90.394 90.394 90.394 90.394 90.394 

γ. Τακτικό Αποθεματικό 127.103 124.166 122.895 121.679 120.566 

δ. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο 2.160.751 869.161 860.262 851.754 843.964 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 4.020.940 2.636.019 2.535.455 2.435.338 2.336.041 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

5.985.572 6.757.985 7.514.497 8.254.198 8.977.009 

10.6 Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επένδυσης 

 

10.6.1 Μέθοδος επανείσπραξης του κόστους επένδυσης 

 

 

Η μέθοδος επανείσπραξης του κόστους επένδυσης (payback period method) αποδίδει 

τον αριθμό των ετών που απαιτούνται για να επανεισπραχθεί το κόστος κεφαλαίου της 

αρχικής επένδυσης. Για να βρεθεί ο αριθμός των ετών επανείσπραξης θα πρέπει να 

υπολογιστούν οι καθαρές ταμειακές ροές (ΚΤΡ), οι οποίες υπολογίζονται με τον εξής 

ακόλουθο τρόπο: 

 

 

 

 

Οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν τις εισροές μετρητών και διαθεσίμων και οι 

ταμειακές εκροές περιλαμβάνουν τις εκροές μετρητών και διαθεσίμων. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να αναφερθεί πως οι χρεωστικοί τόκοι του τραπεζικού δανείου δε 

Καθαρή Ταμειακή Ροή = Ταμειακές Εισροές – Ταμειακές Εκροές 

ή 

           Καθαρή Ταμειακή Ροή = Καθαρά Κέρδη + Αποσβέσεις 
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συνυπολογίζονται στις ταμειακές εκροές, καθώς έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο 

συντελεστή προεξόφλησης. Στους ακόλουθους πίνακες υπολογίζονται τα καθαρά 

κέρδη και οι καθαρές ταμειακές ροές της επιχείρησης για τα έτη 2015 – 2019. 

 

Πίνακας 10.14 Υπολογισμός καθαρών κερδών – Μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων 

 
Έτος 

 
Πωλήσεις 

(1) 

Κόστος 
Παραγωγής 

(2) 

Τόκοι 
 

(3) 

Κέρδη προ 
Φόρων        

(1) - (2-3) 

Φόρος 
 

(20%) 

 
Καθαρά Κέρδη 

2015 5.406.090 2.228.515 - 3.177.575 635.515 2.542.060 

2016 5.340.447 2.236.299 35.240 3.139.388 627.878 2.511.510 

2017 5.274.526 2.202.162 27.647 3.100.012 620.002 2.480.009 

2018 5.209.045 2.167.065 19.294 3.061.274 612.255 2.449.019 

2019 5.145.453 2.131.295 10.107 3.024.264 604.853 2.419.411 

 

 

Πίνακας 10.15 Υπολογισμός Καθαρών Ταμειακών Ροών 

 
Έτος 

 
Καθαρά Κέρδη               

(1) 

Πρόσθετη 
Απόσβεση     

(2) 

ΚΤΡ 
 

(1) + (2) 

Αθροιστική 
ΚΤΡ 

2015 2.542.060 70.891 2.612.951 2.612.951 

2016 2.511.510 70.891 2.582.401 5.195.352 

2017 2.480.009 70.891 2.550.900 7.746.252 

2018 2.449.019 70.891 2.519.910 10.266.163 

2019 24.19.411 70.891 2.490.302 12.756.465 

 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες το κόστος της επένδυσης (2.175.880 €) 

θα επανεισπραχθεί από το πρώτο έτος και συγκεκριμένα έπειτα από δέκα μήνες 

λειτουργίας της επιχείρησης. Συνεπώς επειδή το διάστημα των δέκα μηνών θεωρείται 

πολύ σύντομο, το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται άκρως ελκυστικό. 

10.6.2 Μέθοδος απλού συντελεστή απόδοσης κεφαλαίου 

 

 

Ο απλός συντελεστής απόδοσης εκφράζει τη σχέση μεταξύ του ετήσιου καθαρού 

κέρδους της επιχείρησης (μετά από αποσβέσεις, φόρους, τόκους) προς το 
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επενδυόμενο κεφάλαιο. Στην παρούσα περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν οι εξής δυο 

συντελεστές απόδοσης: α) Ο συντελεστής για την απόδοση επί του συνολικού 

απασχολούμενου κεφαλαίου και β) Ο συντελεστής για την απόδοση επί του 

επενδυόμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως οι τύποι για τον υπολογισμό των  

προαναφερόμενων συντελεστών είναι οι εξής: 

 

 ΑΣΑ (%) = 
(                     )      

                 
 

 ΑΣΑΜ (%) = 
                    

             
 

 

Τα καθαρά κέρδη προστιθέμενα με τους τόκους για τα εξεταζόμενα έτη παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 10.16 Υπολογισμός καθαρών κερδών συν τόκους 

Περιγραφή 2015 2016 2017 2018 2019 

Καθαρά Κέρδη 2.542.060 2.483.318 2.457.892 2.433.584 2.411.326 

Τόκοι - 35.240 27.647 19.294 10.107 

Σύνολο 2.542.060 2.518.558 2.485.539 2.452.878 2.421.433 

 

Στον πίνακα 10.17 υπολογίζονται οι συντελεστές απόδοσης κεφαλαίου: 

Πίνακας 10.17 Υπολογισμός συντελεστών απόδοσης κεφαλαίου 

Περιγραφή 2015 2016 2017 2018 2019 

Καθαρό 
Κέρδος 

2.542.060 2.518.558 2.485.539 2.452.878 2.421.433 

Κεφάλαιο 2.175.880 

ΑΣΑ (%) 117 116 114 113 111 

Καθαρό 
Κέρδος 

2.542.060 2.483.318 2.457.892 2.433.584 2.411.326 

Κεφάλαιο 919.540 

 ΑΣΑΜ (%) 276 270 267 265 262 

 

Όπως διαπιστώνεται οι τιμές των συντελεστών απόδοσης κεφαλαίου είναι άκρως 

ικανοποιητικές, υποδεικνύοντας την ελκυστικότητα του επενδυτικού σχεδίου και την 

αναγκαιότητα υλοποίησής του. 
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10.6.3 Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας 

 

 

Με τη μέθοδο καθαρής παρούσας αξίας όλες οι καθαρές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στο παρόν (χρόνος 0), ενώ ο συντελεστής προεξόφλησης έχει 

θεωρηθεί ως η ελάχιστη αποδεκτή απόδοση (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου). Ο 

αναλυτικός τύπος για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας  (ΚΠΑ) είναι ο 

εξής: 

ΚΠΑ = ∑
   

(   ) 
 
    - ΚΕ 

 

Όπου:  ΚΠΑ = Καθαρή Παρούσα Αξία 

 

           κ = Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου 

           n = Αριθμός ετών αξιολόγησης 

           ΚΤΡ = Οι καθαρές ταμειακές ροές των ετών μελέτης 

           ΚΕ = Κόστος Επένδυσης 

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος αξιολόγησης παρέχει την εξής πληροφόρηση: 

 Εάν ΚΠΑ > 0, η επένδυση γίνεται αποδεκτή 

 Εάν ΚΠΑ = 0, η επένδυση είναι αδιάφορο εάν θα αναληφθεί ή όχι και 

αξιολογείται κατά περίπτωση 

 Εάν ΚΠΑ < 0, η επένδυση απορρίπτεται 

 

Με αυτό τον τρόπο θεωρώντας ως συντελεστή προεξόφλησης  το κ = 10% και έχοντας 

υπολογισμένες τις καθαρές ταμειακές ροές, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας: 
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Πίνακας 10.18 Υπολογισμός Παρούσας Αξίας 

Έτος ΚΤΡ                  
(1) 

ΣΠΑ (10%,n)     
(2) 

Παρούσα Αξία    
(1) * (2) 

2015 2.612.951 0,909 2.375.172 

2016 2.582.401 0,826 2.133.063 

2017 2.550.900 0,751 1.915.726 

2018 2.519.910 0,683 1.721.099 

2019 2.490.302 0,621 1.546.478 

Συνολική Παρούσα Αξία 9.691.539 

 

Όπως προκύπτει: ΚΠΑ = ΠΑ – ΚΕ = 9.691.539 - 2.175.880 = 7.515.659 > 0 

 

Εφόσον η ΚΠΑ είναι θετική, η αποδοτικότητα των ταμειακών ροών της επιχείρησης 

εμφανίζεται υψηλότερη από την ελάχιστη απόδοση (10%). Επομένως το παρόν 

επενδυτικό σχέδιο εμφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστικό και θα πρέπει να γίνει άμεσα 

αποδεκτό.  

10.6.4 Μέθοδος εσωτερικού συντελεστή απόδοσης 

 

 

Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR) είναι το επιτόκιο εκείνο για το οποίο η 

ΚΠΑ της επένδυσης είναι μηδενική, δηλαδή οι εισροές είναι ίσες με τις εκροές στα n 

χρόνια της αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο IRR υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου 

της εταιρίας, τότε το επενδυτικό σχέδιο γίνεται αποδεκτό. Για τον υπολογισμό του 

εσωτερικού συντελεστή απόδοσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 

 Υπολογίζονται οι καθαρές ταμειακές ροές της επιχείρησης 

 Γίνεται η προεξόφληση των καθαρών ταμειακών ροών στο παρόν, όχι μόνο με 

το παραπάνω επιτόκιο (10%), αλλά και με άλλα επιτόκια (ένα χαμηλό irr1 και 

ένα υψηλό irr2). 

 Εντοπίζεται ο ακριβής εσωτερικός συντελεστής απόδοσης με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

IRR = IRR1 + 
    (          )
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Όπου: ΘΚΠΑ = Θετική ΚΠΑ (στο χαμηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης) 

            ΑΚΠΑ = Αρνητική ΚΠΑ (στο υψηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης) 

 

Με βάση των παραπάνω, κατασκευάζεται ο πίνακας εκτίμησης του εσωτερικού 

συντελεστή απόδοσης: 

Πίνακας 10.19 Υπολογισμός Παρούσας Αξίας 

Έτος ΚΤΡ                  
(1) 

ΣΠΑ 
(10%,n)     

(2) 

ΣΠΑ 
(20%,n)     

(3) 

ΣΠΑ 
(40%,n)     

(4) 

Παρούσα 
Αξία             

(1) * (2) 

Παρούσα 
Αξία          

(1) * (3) 

Παρούσα 
Αξία           

(1) * (4) 

2015 2.612.951 0,909 0,833 0,714 2.375.172 2.176.588 1.865.647 

2016 2.582.401 0,826 0,694 0,51 2.133.063 1.792.186 1.317.025 

2017 2.550.900 0,751 0,578 0,364 1.915.726 1.474.420 928.528 

2018 2.519.910 0,683 0,4823 0,26 1.721.099 1.215.353 655.177 

2019 2.490.302 0,621 0,4019 0,185 1.546.478 1.000.853 460.706 

Συνολική Παρούσα Αξία 9.691.539 7.659.400 5.227.082 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

Για IRR2 = 20%, ΚΠΑ = 7.659.400 - 2.175.880 = 5.483.520 > 0 (ΘΚΠΑ) 

Για IRR3 = 40%, ΚΠΑ = 5.227.082 – 2.175.880 = 3.051.202 >0 (ΘΚΠΑ) 

 

Επομένως, παρατηρείται πως ακόμα και με επιτόκιο προεξόφλησης 40%, η συνολική 

παρούσα αξία είναι 5.227.082, δηλαδή μεγαλύτερη κατά 3.051.202 από το κόστος 

επένδυσης. Άρα, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι μεγαλύτερος από το μέσο 

σταθμικό κόστος κεφαλαίου και επομένως το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται άκρως 

ελκυστικό, όπως και στις προηγούμενες μεθόδους αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν. 
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10.7 Χρηματοοικονομική αξιολόγηση σε συνθήκες αβεβαιότητας 

 

10.7.1 Ανάλυση νεκρού σημείου 

 

 

Ως «Νεκρό Σημείο»(Break – Even Point ή BEP) μιας επιχείρησης λογίζεται το ποσό 

εκείνο του κύκλου εργασιών, το οποίο καλύπτει ακριβώς τα σταθερά και τα μεταβλητά 

της έξοδα, χωρίς να πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημιά. Το βασικό σημείο στο 

οποίο στηρίζεται η ανάλυση του νεκρού σημείου είναι το πώς συμπεριφέρεται και τί 

μορφής είναι το κόστος στην εκάστοτε επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα τα έξοδα – 

δαπάνες τα οποία συντελούν προφανώς και στη δημιουργία κόστους, 

κατηγοριοποιούνται σε δυο είδη: 

 

 Σταθερά έξοδα: Είναι τα έξοδα εκείνα τα οποία διατηρούνται αμετάβλητα και 

ανεξάρτητα από το ύψος των πωλήσεων που θα πραγματοποιηθούν, καθώς 

επίσης και από τη φάση λειτουργίας και παραγωγής της επιχείρησης (δηλαδή 

υφίστανται ακόμα και όταν η επιχείρηση είναι κλειστή ή έχει μηδενική 

παραγωγή). 

 

 Μεταβλητά έξοδα: Είναι τα έξοδα εκείνα τα οποία δημιουργούνται και 

εμφανίζονται ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων ή του κύκλου εργασιών μιας 

επιχείρησης. Γενικά, αφορούν δαπάνες που είναι σε κάποιο βαθμό ελεγχόμενες 

από τη διοίκηση της επιχείρησης. 

 

 

Η σημαντικότητα της εύρεσης και ανάλυσης του νεκρού σημείου μιας επιχείρησης είναι 

αναμφίβολη, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία διεξάγει συμπεράσματα για τον τρόπο 

που η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί και να ρυθμίζει την παραγωγική της 

διαδικασία. Με άλλα λόγια, μελετώντας το νεκρό σημείο, η διοίκηση της επιχείρησης 

ανακαλύπτει το σημείο εκείνο στο οποίο οι πωλήσεις ισούνται με το συνολικό κόστος 

των παραγόμενων προϊόντων, οπότε το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα είναι 

μηδενικό. Εάν οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι περισσότερες από αυτές του νεκρού 

σημείου, τότε η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδος. Ομοίως, εάν επιθυμεί να αυξήσει τα 

κέρδη της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις ποσότητες προϊόντος που απαιτείται να 
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πωληθούν. Αντιθέτως, εάν οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι χαμηλότερες από αυτές 

του νεκρού σημείου, τότε η επιχείρηση πραγματοποιεί ζημιά. 

 

Για την ανάλυση του νεκρού σημείου ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Έσοδα από Πωλήσεις = Κόστος παραγωγής, 

Όμως: Έσοδα από Πωλήσεις = Ποσότητα Πωλήσεων * Τιμή Μονάδας Προϊόντος 

και 

Κόστος παραγωγής = Σταθερά Έξοδα + ( Μεταβλητά Έξοδα ανά Μονάδα * 

Ποσότητα Πωλήσεων) 

 

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις διαμορφώνονται και οι εξής εξισώσεις: 

TR = Q * P και TC = FC + (VC*Q) 

Q * P = FC + (VC * Q) 

Άρα: Q = 
  

    
 

Όπου Q = Ποσότητα Πωλήσεων 

        TR = Έσοδα από πωλήσεις 

         P = Τιμή ανά Μονάδα  

        VC = Μεταβλητά Έξοδα ανά Μονάδα 

         FC = Σταθερά Έξοδα   

 

Στον  πίνακα 10.20 παρουσιάζεται ο καταμερισμός των σταθερών και μεταβλητών 

εξόδων για το έτος 2015: 
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Πίνακας 10.20 Καταμερισμός σταθερών και μεταβλητών εξόδων 

 
Περιγραφή 

 
Σταθερά Έξοδα 

(€) 

 
Μεταβλητά Έξοδα 

(€) 

Μεταβλητά 
Έξοδα ανά 

μονάδα 
(€/Τόνο) 

Συνολικό κόστος 
Μάρκετινγκ 

- 108.122 150 

Κόστος πρώτων 
υλών και εφοδίων 

- 1.649.922 2.292 

Κόστος 
συντήρησης 

6.000 - - 

Γενικά έξοδα 31.400 - - 

Κόστος 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

329.420 32.760 46 

Χρηματοοικονομικά 
έξοδα (τόκοι) 

Περίοδος Χάριτος - - 

Αποσβέσεις 70.891 - - 

Σύνολο 437.711 1.790.804 2.487 

 

Με βάση τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα και συνυπολογίζοντας πως η υπό ίδρυση 

παραγωγική μονάδα θα παράγει 720 τόνους παγωμένου γιαουρτιού κατά το πρώτο 

έτος λειτουργίας της, προκύπτουν τα εξής: 

P = 
  

 
 =  

         

   
 ≈ 7.508 €/τόνο 

Q = 
  

    
 = 

       

           
 ≈ 87,17 τόνοι 

 

Ομοίως τα έσοδα από πωλήσεις στο νεκρό σημείο θα είναι τα εξής: 

TR = Q * P = 7.508 * 87,17 ≈ 654.472 € 

Στο διάγραμμα 10.1 παρατίθεται η γραφική απεικόνιση του νεκρού σημείου, όπως αυτό 

διαμορφώνεται για το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης: 
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Διάγραμμα 10.1 Απεικόνιση Νεκρού Σημείου 

10.7.2 Ανάλυση ευαισθησίας 

 

 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή, για να αποφανθεί αν το παρόν 

σχέδιο αποτελεί θετική επιχειρηματική πρόταση, υπόκεινται μια σχετική ευαισθησία της 

οποίας η ανάλυση λογίζεται εξαιρετικά σημαντική για την εξέταση του σχεδίου αυτού. 

Μελετώντας και αναλύοντας την ευαισθησία που παρουσιάζουν οι συνδεόμενες 

μεταβλητές που ορίστηκαν παραπάνω, εντοπίζονται οι πλέον κρίσιμες που 

περιλαμβάνουν στοιχεία κινδύνου και επηρεάζουν το κατά πόσο είναι εφικτό να 

υλοποιηθεί το υπό μελέτη επενδυτικό σχέδιο. Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπολογιστεί 

το νεκρό σημείο (BEP): 

 

BEP = 
   

       
 = 

       

                     
 ≈ 0,12 ή 12% 
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Επομένως για να φθάσει η υπό ίδρυση παραγωγική μονάδα στο επίπεδο του BEP 

απαιτείται χρήση του 12% της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας. 

 

Σχετικά με την ανάλυση ευαισθησίας θα εξεταστεί τι θα συμβεί στο νεκρό σημείο αν 

υποτεθεί πως αλλάζει μια σχετική μεταβλητή. Στην προκειμένη περίπτωση θα υποτεθεί 

πως η υπό εξέταση επιχείρηση σκοπεύει να αλλάξει την τιμή διάθεσης του προϊόντος, 

και συγκεκριμένα να τη μειώσει λόγω πιθανής όξυνσης του ανταγωνισμού στην αγορά 

του τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού. Επομένως αν αποφασιστεί μείωση της 

τιμής κατά 10%, η μέση τιμή πώλησης ανά πωλούμενο τόνο παγωμένου γιαουρτιού θα 

διαμορφωθεί στα 6.757 € (έναντι 7.508 € που ήταν η αρχική). Επίσης θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η ενδεχόμενη μείωση της τιμής θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

εσόδων από πωλήσεις, τη μείωση του μεταβλητού κόστους, καθώς και τη μείωση του 

κόστους Μάρκετινγκ που υπολογίζεται ως ποσοστό των εσόδων.  

 

Αντικαθιστώντας τις νέες τιμές προκύπτει το εξής αποτέλεσμα: 

BEP = 
       

                    
 = 0,14 ή 14% 

 

Για να μπορέσει λοιπόν η επιχείρηση να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό μειώνοντας 

την τιμή κατά 10%, θα πρέπει να ξεπεράσει το 14% της παραγωγικής της 

δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει πως κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της θα πρέπει να 

παράγει τουλάχιστον 101 τόνους παγωμένου γιαουρτιού (720 * 0,14) και τα έσοδα των 

πωλήσεων της θα ανέλθουν στα 682.457 € (6.757 * 101). Επομένως για άλλη μια φορά 

γίνεται κατανοητός ο υψηλός βαθμός ελκυστικότητας του επενδυτικού σχεδίου, καθώς 

το ποσοστό του 14% θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό.  

 

Στο σημείο αυτό θα εξεταστεί ο εντοπισμός της ελάχιστης αποδεκτής τιμής στην οποία 

θα παραμείνει εφικτή η διάθεση της ποσότητας που παράγεται από την παραγωγική 

μονάδα, όταν αυτή λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα. Δεδομένου ότι όλοι οι υπόλοιποι 

συντελεστές παραμένουν σταθεροί, η ελάχιστη αποδεκτή τιμή πώλησης του προϊόντος 

θα προκύπτει από την εξής σχέση: 

 
Q * P = TFC + TVC 
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Επομένως:  

700 * P = 437.711 + (1.649.922 + 32.760 + 14,4 * P) 

700 * P = 437.711 + 1.682.682 + 14,4 * P 

685,6 P = 2.120.393 

P ≈ 3.093 

 

Άρα η ελάχιστη αποδεκτή τιμή διάθεσης του προϊόντος, προκειμένου η μονάδα να μην 

ούτε κέρδη ούτε ζημιά είναι 3.093 ευρώ ανά τόνο. 

 

Συμπερασματικά μέσα από την ανάλυση ευαισθησίας κατανοείται πως το εν λόγω 

επενδυτικό σχέδιο δεν παρουσιάζει κάποιου είδους ευαισθησία που να θέτει σε κίνδυνο 

την χρηματοοικονομική εφικτότητα και βιωσιμότητα της παραγωγικής μονάδας. 

Επομένως, η εν λόγω επένδυση χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό σταθερότητας, 

γεγονός το οποίο την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική. 

10.8 Οικονομική αξιολόγηση – Επιδράσεις στην εθνική οικονομία 

 

 

Η ελληνική οικονομία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την χρηματοπιστωτική κρίση 

και να επανέλθει στη σταθερότητα και μετέπειτα στην ανάπτυξη, θα πρέπει να 

υποστηρίξει επενδυτικές κινήσεις όπως το παρόν επενδυτικό σχέδιο. Συγκεκριμένα η 

ίδρυση της εξεταζόμενης παραγωγικής μονάδας παγωμένου γιαουρτιού στην περιοχή 

της Δυτικής Ελλάδας θα τονώσει την οικονομία της περιοχής, η οποία έχει ένα από τα 

χαμηλότερα ΑΕΠ πανελληνίως και αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα. Με 

αυτό τον τρόπο η παρουσία της επιχείρησης εντός της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών θα καταφέρει να 

τονώσει τόσο την τοπική οικονομία, όσο και την οικονομία σε πανελλήνια κλίμακα 

(καθώς θα συνεργάζεται με 220 υποκαταστήματα σε πανελλήνια εμβέλεια), ενώ με την 

πρόσληψη 17 ατόμων θα βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας που είναι ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα με το οποίο έχει βρεθεί αντιμέτωπο η ελληνική κοινωνία. 
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Επιπρόσθετα, το παρόν επενδυτικό σχέδιο έχει ως σκοπό να διαθέσει στην εγχώρια 

αγορά συσκευασμένο παγωμένο γιαούρτι σε διάφορες γευστικές επιλογές, το οποίο θα 

είναι  το οικονομικότερο από τα ήδη υπάρχοντα, ενώ δε θα υστερεί καθόλου ως προς 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι, η υπό ίδρυση εταιρία θα προσπαθήσει να 

ικανοποιήσει την τάση που υπάρχει στην ελληνική αγορά για αύξηση της ζήτησης του 

παγωμένου γιαουρτιού, ενώ παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές 

να αγοράσουν ένα γευστικό επιδόρπιο το οποίο θα είναι παρασκευασμένο από αγνά 

συστατικά και θα απευθύνεται κυρίως σε άτομα που νοιάζονται για την υγιεινή 

διατροφή. 

 

Σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί έναν 

από τους βασικότερους προβληματισμούς της ελληνικής κοινωνίας, έχει υπογραμμιστεί 

πως τόσο κατά την περίοδο κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

παραγωγικής μονάδας, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας της δεν αναμένεται να 

υπάρχουν ζημιογόνες επιπτώσεις για το περιβάλλον. Παρόλα αυτά  η ανάπτυξη της 

νεοσύστατης εταιρίας και η ευρύτερη πολιτική της θα συμβαδίζει με την πολιτική 

προστασίας του περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό θα επιδιώξει την απόκτηση του 

διεθνούς προτύπου ISO 14001, το οποίο αποτελεί ένα αποτελεσματικό Σύστημα 

Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (ΣΔΠ). 

 

Συμπερασματικά, η πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης εκτός ότι θα τονώσει 

ολόκληρη την ελληνική οικονομία, θα έχει θετικά αποτελέσματα για τους ιδρυτές της (Δ. 

Κανελλόπουλος και Α. Ραυτοπούλου) και για όλους του εγχώριους καταναλωτές. 

Συγκεκριμένα, οι ιδρυτές της εταιρίας Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.  θα έχουν την 

επιχειρηματική ευκαιρία να αποκομίσουν υψηλά κέρδη μέσα από το παρόν επενδυτικό 

σχέδιο, ενώ οι αγοραστές της εταιρίας θα μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε 

παγωμένο γιαούρτι μέσα από την αγορά οικονομικών και ποιοτικών προϊόντων που θα 

προσφέρει η επιχείρηση. 
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Παράρτημα 

 

Στο συγκεκριμένο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα παρουσιαστούν κάποια 

στοιχεία τα οποία θα συμβάλλουν στην κατανόησή της, αλλά δε γινόταν να 

καταγραφούν στο κύριο μέρος της για ευνόητους λόγους. Αυτά τα στοιχεία είναι τα εξής 

ακόλουθα: 

 

 Το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από 200 άτομα και στο οποίο 

βασίστηκε η έρευνα Μάρκετινγκ του κεφαλαίου 3 :  

 

Εικόνα Π.1 Ερωτήσεις 1 – 3 
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Εικόνα Π.2 Ερωτήσεις 4 - 6 

 

Εικόνα Π.3 Ερωτήσεις 7 - 9 
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Εικόνα Π.4 Ερωτήσεις 10 - 12 

 

Εικόνα Π.5 Ερωτήσεις 13 - 15 
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Εικόνα Π.6 Ερωτήσεις 16 - 18 

 

Εικόνα Π.7 Ερωτήσεις 19 - 20 

 

Όσον αφορά το διαδικτυακό τόπο που μπορεί κάποιος να βρει το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο είναι ο ακόλουθος: 

https://docs.google.com/forms/d/1IO2v9apdwJGMh6GACe302UccKad0eFt2AIGPev5K

W1Y/viewform 

 

 Εικόνες που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα SketchUp και αφορούν τα 

χωροταξικά σχέδια του κεφαλαίου 5, όπως οι ακόλουθες: 
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Εικόνα Π.8 Είσοδος παραγωγικής μονάδας 

 

 

Εικόνα Π.9 Χώρος παραγωγής 1 
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Εικόνα Π.10 Χώρος παραγωγής 2 

 

 

Εικόνα Π.11 Χώρος παραγωγής 3 
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Εικόνα Π.12 Κάτοψη παραγωγικής μονάδας 

 

 Η πλειοψηφία των τιμών για διάφορα έξοδα που αναφέρθηκαν στην παρούσα 

μελέτη σκοπιμότητας (π.χ. μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά, κόστος 

πρώτων υλών κ.α.) αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Ενδεικτικά, 

παρουσιάζονται κάποια email από συνεργαζόμενες εταιρίες που θα 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και περιέχουν χρήσιμη πληροφόρηση: 

 

 

Εικόνα Π.13 Προσφορά μεταφορικής εταιρίας 1 
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Εικόνα Π.14 Προσφορά μεταφορικής εταιρίας 2 

 

 

Εικόνα Π.15 Προσφορά εταιρίας λευκών ειδών και χαλιών 
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