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Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΜ " Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζπκβνπιεπηηθή ζηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε" ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

Διιεληθήο αγνξάο ζηνλ θιάδν εκπνξίαο θαη δηάζεζεο δσληαλήο ηξνθήο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ 

ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ην πιαίζην απηφ εμεηάδεηαη θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ίδξπζεο κίαο εηαηξίαο ε νπνία ζα θέξεη ηελ νλνκαζία GGA ( Greek Green 

Algae). Βαζηθφ έλαπζκα γηα ηελ απαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε 

ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο, θαη ε εγεηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε ρψξα καο 

ζηνλ θιάδν. Ζ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζηα είδε αιηείαο θαη 

ηελ πην πνηνηηθή δηαηξνθή, είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ γλσξίδεη ν θιάδνο ηφζν κεγάιε 

άλζεζε. Δπίζεο, πεξηνξηζηηθνί θαλνληζκνί θαη νδεγίεο απφ ην θξάηνο θαη ηελ ΔΔ, πνπ ζεζπίζηεθαλ 

γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα ηρζπαπνζέκαηα θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ππεξαιίεπζε (Καλνληζµφο (ΔΚ) 

1967/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2006) , νδεγνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηα πξντφληα 

ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Ο ξφινο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη (φπσο θαη ήδε 

είλαη) πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ θάιπςε απηήο ηεο ξαγδαία απμαλφκελεο δήηεζεο.  

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζσζηή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο είλαη νη πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο κε αλζξψπνπο ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε πξεζβείεο μέλσλ θξαηψλ πνπ καο 

παξείραλ απιφρεξα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, κε ππνπξγεία, κε εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε 

ππαιιήινπο ηεισλείσλ ,κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζε εηαηξείεο Logistics. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη πξαγκαηηθά, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ ειήθζεζαλ 

εκπηζηεπηηθά κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαη ε έξεπλα αγνξάο ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ε 

ιήςε ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζπγγξακκάησλ.  

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, αλάιπζεο ηεο δνκήο ηεο, πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, θαζψο θαη πιήξεο πεξηγξαθή ηεο ζχζηαζεο κηαο θαηλνχξηαο εηαηξείαο πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ ίδξπζε θαη ηελ 

αξρηθή ηεο ρξεκαηνδφηεζε, κέρξη ηελ επηινγή ρψξνπ, πξνζσπηθνχ, ηε ζσζηή επηινγή ζπλεξγαηψλ 

θαη ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ marketing γηα ηελ πξνβνιή ηεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 

νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ παξνπζηάδεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά κηαο 

ηέηνηαο επελδπηηθήο θίλεζεο, ην θφζηνο, θαζψο θαη κηα εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζελάξηα. 

Σέινο παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θίλεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ αιιά θαη ε πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ ζην ρψξν. 

  



 

ABSTRACT 

 

The following thesis is composed in pursuance of an MSc degree at the INTERDEPARTMENTAL 

POSTGRADUATE PROGRAMME “Entrepreneurship and consulting on agricultural development”  

of the Agricultural University of Athens.  The main aim is to investigate the Greek market and the 

establishment of a company, which will deal with commercial marketing and distribution of live feed 

for the supply chain of fish hatcheries all over Greece.   The company will be named GGA (Greek 

Green Algae).  The main reason that the specific subject was pursued, is continuous aquaculture 

growth both in Greece and worldwide, as well as the leadership role that Greece enjoys in this field.   

The raise in the standards of living, consumer's  shift to fisheries' products as well as overall higher- 

quality feeding habits, are some of the reasons for the flourishing of the aquaculture field.  

In addition, restrictive national and EU regulations and directives that where enforced in order to 

protect the fisheries stock and prevent the overfishing( Regulation (GP) 1967/2006 of 21/12/2006 

Council), lead consumers to aquaculture products.  The role of aquaculture , for the following years 

will be (as it already is) very important for covering this rapid increase in demand. 

 The methodology implemented for the data collection included,  personal interviews with people in 

the aquaculture sector, with foreign Embassies' employees who gladly provided me with  the requested 

information, with official in  ministries, with employees of international companies, with customs 

employees, and questionnaires to Logistics companies. The data derived from the specific 

investigation are actual, and many were received confidentially through interviews, as well as market 

research and data from the internet and scientific writings.  

In the following chapters an effort is made to analyze both the Greek and worldwide aquaculture 

sector and its structure, and establish the current market situation, in order to support a complete 

analysis  for the founding of a new company that will operate in one of the production sectors. I 

analyze in depth the company’s’ establishment and initial funding needs and sources, the choice of 

suitable premises, personnel, business associates and identify appropriate marketing tools. I performed 

a thorough  feasibility analysis of the business plan that states the pros and cons of such an investment, 

the costs, as well as the projected financial activity in three different scenarios.  

Last but not least, there is  an evaluation of the commercial drive that will drive to economic benefits 

but also the description of threats in the specific business sector.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Είθε ηα όνειρά ζου να είναι ηο μοναδικό ζου ζύνορο" 

 

 

 

 

 

 Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, 

 Γηώξγν θαη Γεσξγία. 
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Δπραξηζηίεο 

Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάγλσζε θαη ε κειέηε απηήο ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ζπγγξαθή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο. 

Καη αξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, Γξ Γεώξγην Μαιηλδξέην γηα ηελ 

άξηζηε ζπλεξγαζία  θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ 

ηεο εμάζθεζεο αιιά θαη ηεο βνήζεηαο πνπ κνπ πξνζέθεξε απιφρεξα. 

Δπηζπκψ πξαγκαηηθά λα επραξηζηήζσ ην Γξ Νηθόιαν Σδαβάξα, γηα ην θίλεηξν πνπ κνπ πξνζέθεξε, 

απφ ηα καζεηηθά κνπ θηφιαο ρξφληα, ψζηε λα πάξσ ηελ απφθαζε θαη λα αζρνιεζψ κε ηνκείο πέξαλ 

ηνπ βαζηθνχ κνπ θιάδνπ πξνο εμέιημή κνπ.  

Δπηζπκψ επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην Γξ Γελδξηλό Παλαγάγγειν γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ζπνπδψλ σο ηρζπνιφγνο αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαπηπρηαθήο κνπ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνλ Γξ Ησάλλε Σδνβελή γηα ηε ηεξάζηηα βνήζεηα θαη 

ηερλνγλσζία πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. Ζ εκπεηξία θαη ε 

θαηάξηηζε ηνπο γηα κέλα ήηαλ εηιηθξηλά πνιχ ζεκαληηθή θαη ε βνήζεηα ηνπο θάηη παξαπάλσ απφ 

πνιχηηκε.  

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηε Γξ Μήιηνπ Διέλε, Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο 

Τδξνβηνινγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαζψο θαη ηε Γξ Καξαθαηζνύιε Ναπζηθά, 

γηα ηελ έκπεηξε θαζνδήγεζε, θαηαλφεζε θαη ηε πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο νηθείνπο κνπ, γηα ηελ ηεξάζηηα εκπηζηνζχλε 

θαη ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ ζηελ απφθαζε κνπ γηα  πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε θαη θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 

 

 

Με εθηίκεζε 

Καινγξάλαο Κσλζηαληίλνο 
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ΠΗΝΑΚΔ 

1. πλνιηθή παξαγσγή πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

αλά θξάηνο - κέινο (ει 14) 

2. Απαζρνινχκελνη θαηά είδνο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζε ζχλνιν Υψξαο (ει. 20) 

3. Οη δέθα ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο (ει. 22) 

4. Δθηξεθφκελα θαη θαιιηεξγνχκελα είδε ζηελ Διιάδα ζε πνζφηεηα θαη αμία (ει. 24) 

5. Ζ δηάξζξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ (ει. 25) 

6. Παξαγσγή γφλνπ απφ εθθνιαπηήξηα θαη εθηξνθεία, θαηά είδνο, ζε ζχλνιν Υψξαο (ει.27) 

7. Οηθνλνκηθά ζελάξηα  ηεο εηαηξείαο GGA (ει.56) 

8. Απαηζηφδνμν ελάξην (10% ηνπ ππάξρνληνο ζπλνιηθνχ ηδίξνπ 126.350,00 €)  (ει. 57) 

9. Λνγηθφ ελάξην (30% ηνπ ππάξρνληνο ζπλνιηθνχ ηδίξνπ 379.400,00€) (ει. 58) 

10. Αηζηφδνμν ελάξην (50% ηνπ ππάξρνληνο ζπλνιηθνχ ηδίξνπ 632.450.00 €) (ει. 59) 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

1. Δπξσπατθή Παξαγσγή Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (ει. 13) 

2. Καηαλνκή ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλά 

ηχπν (ει. 15) 

3. Κχξηα είδε πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα (2011) ζε αμία (ει. 16) 

4. Κχξηα είδε πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα (2011) ζε φγθν (ει. 17) 

5. Δμέιημε ηεο Παγθφζκηαο Παξαγσγήο Μεζνγεηαθήο Ηρζπνθαιιηέξγεηαο 2000-2015 (ει. 18) 

6. Δμέιημε ηεο παξαγσγήο ζε ηζηπνχξα θαη ιαπξάθη 2008-2014 (ει. 19) 

7. Οη κεγαιχηεξεο Διιεληθέο εηαηξίεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζε πσιήζεηο ην 2014 (ει. 22) 

8. Παξαγσγή ηρζπδίσλ  ηζηπνχξαο θαη Λαβξαθηνχ ζηελ Διιάδα 2005-20014 (ει. 33) 

ΔΗΚΟΝΔ 

1. Δηθφλα 1 - Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο  (ει. 11) 

2. Δηθφλα 2 -  Πισηνί θισβνί Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηε αγηάδα Θεζπξσηίαο (ει. 16) 

3. Δηθφλα 3  - Λαβξάθη (Dicentrarchus Labrax) (ει. 17) 

4. Δηθφλα 4 - Ηρζπάιεπξν Διιεληθήο Παξαγσγήο (ει. 21) 

5. Δηθφλα 5 - Σα ινγφηππα ησλ κεγαιχηεξσλ Δηαηξεηψλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα  

(ει. 23) 

6. Δηθφλα 6 - Ηρζπνγελλεηηθφο ζηαζκφο (ει. 28) 

7. Δηθφλα 6 - Γνληκνπνηεκέλα απγά ηζηπνχξαο (ει. 31) 

8. Δηθφλα 8 - Chlorella sp (ει. 32) 

9. Δηθφλα 9 - Brachionus sp (ει. 32) 

10. Δηθφλα  10 -Μηθξνθσηνγξαθία απφ Artemia Salina (ει. 32) 

11. Δηθφλα 11 - Νεαξφ ηρζχδην ιαβξαθηνχ 46 εκεξψλ (ει. 33) 

12. Δηθφλα 12 - Νεαξφ ηρζχδην ηζηπνχξαο 42 εκεξψλ (ει. 33) 

13. Δηθφλα 13 - Καιιηεξγνχκελα κηθξνθχθε ζε αζεπηηθέο ζπλζήθεο (ει. 35) 

14. Δηθφλα 14 - Δξγαζηήξην παξαγσγήο Φπθψλ (ει. 35) 

15. Δηθφλα 15 - Καιιηέξγεηα κηθξνθπθψλ ζε βηναληηδξαζηήξεο (ει. 35) 

16. Δηθφλα 16 - Πιαζηηθνί ζάθνη 400 ιίηξσλ (ει. 35) 

17. Δηθφλα 17 - Σν πεηπρεκέλν Business plan (ει. 36) 

18. Δηθφλα 18 - Λνγφηππν Δηαηξείαο GGA (ει 38) 

19. Δηθφλα 19 - Λνγφηππν Πξντφληνο GGA GT (ει 39) 
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ΜΔΡΟ Α – ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ - ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΑΓΟΡΑ  

1.1 Τδαηνθαιιηέξγεηεο θαη νθέιε 

χκθσλα κε ην FAO (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ), Τδαηνθαιιηέξγεηα είλαη ε 

εθηξνθή πδξφβησλ νξγαληζκψλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ςάξηα, ηα καιάθηα, ηα 

θαξθηλνεηδή θαη ηα πδξφβηα θπηά) ζε θπζηθφ ή ειεγρφκελν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή ζε εζσηεξηθά 

λεξά. Ο θιάδνο ηεο εθηξνθήο ςαξηψλ, είλαη αληηθείκελν ελαζρφιεζεο επηζηεκφλσλ γηα πάξα πνιιά 

ρξφληα, θαη γλσξίδεη ηδηαίηεξε άλζεζε ζηελ Διιάδα, θαζψο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ άμνλα ζηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

Σεξάζηην ξφιν ζηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ έπαημαλ ηα πνιιά νθέιε πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

κεηά απφ εθηελείο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ςαξηψλ θαη αιιά θαη νη 

απνιαβέο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηα ελέηαμαλ ζηε δηαηξνθή ηνπο (Μήιηνπ, 2008). 

Δίλαη γλσζηφ πσο ηα ςάξηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην πγηεηλέο θαη ζξεπηηθέο ηξνθέο γηα ηνλ άλζξσπν. 

Απηφ νθείιεηαη ζηηο πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο πξσηεΐλεο αιιά θπξίσο ζηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηά 

ηνπο ζε ιηπαξά νμέα, θπξίσο ζε πνιπαθφξεζηα σ-3, ηα νπνία είλαη πνιχ σθέιεκα γηα ηνλ νξγαληζκφ, 

θαη απφ κφλνο ηνπ δε κπνξεί λα ηα ζπλζέζεη. Δίλαη πνιιέο νη επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ έρνπλ 

απνδείμεη ηε ηεξάζηηα αμία πνπ έρνπλ γηα ηνλ άλζξσπν ζηε θαζεκεξηλή δηαηξνθή, αθνχ δξνπλ 

πξνιεπηηθά αιιά θαη βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαξδηαγγεηαθψλ θαη λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ (Keli 

et al, 1994; Sargent et al, 1999; Kris–Etherton et al, 2000; Kris-Etherton et al, 2003, Μήιηνπ, 2008). 

Πνιιέο είλαη επίζεο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ απνδείμεη ηελ αλσηεξφηεηα ησλ ςαξηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, ζε ζρέζε κε απηά ηεο ειεχζεξεο αιηείαο. Όιεο νη έξεπλεο αλεμαηξέησο 

έρνπλ δείμεη πσο ηα ςάξηα ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο έρνπλ ζαθψο κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε σ-3 

ιηπαξά νμέα, θαη ηαπηφρξνλα πνιχ κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε θνξεζκέλα, πνπ είλαη θαη ιηγφηεξν 

πγηεηλά. πλεπψο ηα ςάξηα πδαηνθαιιηέξγεηαο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη (θαη είλαη) πνιχ πην σθέιηκα 

γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ  (Silver and Scott 2002; Alasavar et al 2002). 

 Δπίζεο, ηα ςάξηα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ππεξηεξνχλ θαη ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο πξνέιεπζεο, 

θαζψο εθηξέθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θαη πιήξσο ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, ειέγρνληαη ζπλερψο απφ 

εηδηθεπκέλν ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, θαη πάληα ππφ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, 

πξάγκα κε δηαπξαγκαηεχζηκν. Αληίζεηα, ηα ςάξηα ειεχζεξεο αιηείαο πζηεξνχλ ζε ηρλειαζηκφηεηα, 

θαζψο ν θαηαλαισηήο είλαη αδχλαην λα γλσξίδεη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία αιίεπζεο, πνπ πνιχ ζπρλά 

http://www.fao.org/index_en.htm
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γίλεηαη ζε επηβαξπκέλεο πεξηνρέο, ζε ιηκάληα θαη ηφπνπο εθβνιήο αζηηθψλ ιπκάησλ (Grigorakis et al., 

2002) . 

χκθσλα κε πξνηάζεηο δηαηξνθήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ 

(ΔΦΔΣ), ηνλ Οξγαληζκφ Κεληξηθψλ Αγνξψλ θαη Αιηείαο (ΟΚΑΑ) θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ηα ςάξηα απνηεινχλ βαζηθφ θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

αξθεηέο θνξέο ζην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα . (Δηθφλα 1) 

 

 

Δηθόλα 7 

Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο ( ΔΦΔΣ, ΟΚΑΑ, Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) 
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1.2 Αλάιπζε θαη έξεπλα αγνξάο  

1.2.1 Ζ παγθόζκηα αγνξά θαη ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ο θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ παξνπζηάδεη κεγάιε άλζεζε, φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη 

παγθνζκίσο. Ο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα κε ηνλ FAO  είλαη ζην 10% θαη ν 

ζπλνιηθφο ηδίξνο ζε φιν ην θχθιν εξγαζηψλ μεπεξλά ηα 50 δηο. δνιάξηα. χκθσλα πάιη κε ζηνηρεία 

ηνπ FAO, ν θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζα θηάζεη ζην ζεκείν λα παξέρεη ζηελ αγνξά πάλσ απφ 

ην 50% ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. (FAO, 2006). Βαξπζήκαληνη παξάγνληεο γη 

απηά ηα επίπεδα αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ απνηεινχλ ε ππεξαιίεπζε ησλ σθεαλψλ ζε εμαληιεηηθά 

επίπεδα, ε ζηαζηκφηεηα ηεο θιαζηθήο αιηείαο ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ θαλφλσλ-λφκσλ, νη 

ελεκεξσηηθέο θακπάληεο απφ πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ππεξαιίεπζεο θαη ηεο ξαγδαίαο κείσζεο ησλ ηρζπαπνζεκάησλ, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο ζηξνθήο ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε (Μήιηνπ, 2008). 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν πέκπηνο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο παγθνζκίσο, κεηά ηε Κίλα (37,1 %), 

ηελ Ηλδνλεζία (7,1%), ηελ Ηλδία (5%) θαη ην Πεξνχ (4,7%) ζε πξντφληα αιηείαο θαη 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ πνζνζηφ 3,5 % ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πξντφλησλ 

αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζε ζχγθξηζε κε πνζνζηφ 4,4 % ην 2009.Ζ ζχγθξηζε κε ην 2009 

γίλεηαη δηφηη κεηά ηε κείσζε απηή, δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ηα επφκελα ρξφληα. Απηή 

ε ζρεηηθή κείσζε νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο παξαγσγήο φζν θαη ζηελ 

ειαθξά πηψζε ηεο παξαγσγήο ζηελ ΔΔ. Ζ Ηζπαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γαλία είλαη νη ηξεηο 

κεγαιχηεξνη παξαγσγνί απφ πιεπξάο φγθνπ ζηελ ΔΔ ( Eurostat θαη Eumofa γηα ηελ ΔΔ-28 θαη FAO 

γηα ηηο ινηπέο ρψξεο. 2014). 

ηε παγθφζκηα θαηάηαμε, ε Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ζηελ έθηε ζέζε ζην ηνκέα ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε θχθιν εξγαζηψλ πνπ αλέξρεηαη ζηα 3.598.955.000 επξψ, δειαδή ην 3,88% ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο, ελψ ν φγθνο πνπ παξάγεηαη θηάλεη ην 1.254.106 ηφλνπο, δειαδή ην 1,53% 

ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο (FAO 2014). 

 

1.2.2 Οη πδαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Ο θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηε Μεζφγεην άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 ζηνλ ηνκέα ηνπ ιαβξαθηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε θαη ζην ηνκέα ηεο ηζηπνχξαο. Ζ 

ηζηπνχξα θαηέρεη ηελ πέκπηε ζέζε απφ ζέκα αμίαο ( 370.251.000 επξψ ή ην 10,29% ηεο ζπλνιηθήο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ ΔΔ), ελψ είλαη ζηελ έθηε ζέζε 

απφ ζέκα φγθνπ παξαγσγήο ( 72.500 ηφλνη ή 5,8% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ζηελ ΔΔ) . Σν ιαβξάθη 

βξίζθεηαη ζηελ έθηε θαη έβδνκε ζέζε αληίζηνηρα, κε θχθιν νηθνλνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ θηάλνπλ ηα 

369.812.000 επξψ ( 10,28% ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΔ) θαη ζχλνιν 

παξαγσγήο ηνπο 67.809 ηφλνπο ( δειαδή ην 5,4% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ζηελ ΔΔ). (Eurostat θαη 
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Eumofa) Ζ εμέιημε ηνπο ήηαλ ξαγδαία θαη απηή ηε ζηηγκή θαηαιακβάλνπλ ηε ηξίηε θαη ηέηαξηε ζέζε 

αληίζηνηρα παγθνζκίσο, κεηά ηε παξαγσγή ηνπ ζνινκνχ θαη πέζηξνθαο (Γηάγξακκα 1) (Πεγή: FEAP 

2015). 

 

 

Γηάγξακκα 1 - Δπξσπατθή Παξαγσγή Τδαηνθαιιηεξγεηώλ 2014 (Πεγή : FEAP 2015)   

 

Ο θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θηάλεη ηα 1,25 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, πάλσ απφ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, θαη ε αμία ηεο 

αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 3,6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Ζ Δπξψπε θαηέρεη ην 1,5% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο ζε ζέκα φγθνπ, ελψ θαηέρεη θαη ην 4% απφ πιεπξάο αμίαο. (Eurostat θαη EUMOFA 2013). 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1) θαίλεηαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αλά θξάηνο - κέινο ην 2011, θαζψο θαη ε αμία ηεο.  Ζ 

Διιάδα θαηέρεη ηε ηξίηε ζέζε ζηελ ΔΔ, δειαδή ην 12,59% ηνπ ζπλφινπ ηεο ΔΔ ζε αμία, θηάλνληαο ηα 

452.976 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ζην ζέκα ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ, ε Διιάδα θαηέρεη ην 8,5%, δειαδή 

106.583 ηφλνπο ηρζπεξψλ. (Eurostat θαη EUMOFA 2013) 

ολομόσ
1.557.511,00

71%

Πζςτροφα
289.437,80

13%

Σςιποφρα
146.147,90

7%

Λαβράκι
140.182,70

6%

Κυπρίνοσ
58.620,32

3%

Λοιπά
3.663,77

<1%

φνολο Ευρωπαϊκισ Παραγωγισ 
Τδατοκαλλιεργειών - 2 .339. 381 Σόνοι

ολομόσ

Πζςτροφα

Σςιποφρα

Λαβράκι

Κυπρίνοσ

Λοιπά
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Πίλαθαο 1 - πλνιηθή παξαγσγή πξντόλησλ ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε  

(αμία ζε ρηιηάδεο επξώ, όγθνο ζε ηόλνπο βάξνπο δσληαλώλ αιηεπκάησλ θαη σο πνζνζηό επί ηνπ 

ζπλόινπ) ( Πεγή :Eurostat θαη EUMOFA 2013)α 

  

 
Ζ ζηξνθή ησλ Δπξσπαίσλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ είλαη εκθαλήο, ελψ κε 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ θαη ηε Eurostat. 

Απηή ηε ζηηγκή, ην θάζε άηνκν θαηαλαιψλεη θαηά κέζν φξν 23,2 θηιά ςαξηψλ ην ρξφλν, εθ ησλ 

νπνίσλ ην 24% (5,5 θηιά) πξνέξρνληαη απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Οιφθιεξε ζρεδφλ ε παξαγσγή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο επξσπαίνπο. Ο 

κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο είλαη ε Ννξβεγία, ελψ ηα είδε πνπ 

θαηαλαιψλνληαη πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ ΔΔ είλαη ν ζνινκφο θαη ηα κχδηα. Δλλέα ζηα δέθα απφ ηα 

κχδηα πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ ΔΔ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο(Eurostat 

2015). 
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Ζ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ρσξίδνληαη ζε  ηξείο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο αλά ηχπν πξντφληνο (Γηάγξακκα 2)  θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο :  

 

 
Γηάγξακκα 2 

Καηαλνκή ηεο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλά 

ηύπν 

 

* ε απηά πεξηιακβάλνληαη νη πνζφηεηεο ζνινκνχ θαη πέζηξνθαο πνπ εθηξέθνληαη ζε γιπθφ λεξφ 

** ε απηά πεξηιακβάλνληαη νη πνζφηεηεο ζνινκνχ θαη πέζηξνθαο πνπ εθηξέθνληαη ζε ζαιαζζηλφ 

λεξφ  (Πεγή: Eurostat θαη Eumofa 2012). 
 

1.2.3 Ο θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηελ Διιάδα 

 

ηελ Διιάδα ηα πην βαζηθά εθηξεθφκελα είδε ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο είλαη ε ηζηπνχξα, ην ιαβξάθη , 

θαη ηα κχδηα  ζε ζέκα αμίαο(Γηάγξακκα 3) αιιά θαη ζε ζέκα φγθνπ(- Γηάγξακκα 4) θαη νη κνλάδεο 

εθηξνθήο βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε νιφθιεξε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ( Δηθφλα 2). Ζ 

ηερλνγλσζία πιένλ ζην θάζε έλα απφ απηά ηα είδε έρεη θηάζεη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, ελψ θαη ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη ηθαλνπνηεηηθή πιένλ βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηα ζπγθεθξηκέλα είδε. 

Υάξε ζ' απηά ινηπφλ, ε εληαηηθή εθηξνθή ησλ ηξηψλ απηψλ εηδψλ είλαη γεγνλφο, ζε πνιχ ιηγφηεξν 

ρξφλν θαη κε πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απ φηη ζην παξειζφλ. Σα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο ρψξαο 

είλαη πνιχ κεγάια, θαζψο ν θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ είλαη απφ ηνπο πην δπλαηνχο ζηελ 

Διιάδα, πξάγκα πνπ ηε θαζηζηά έλα πνιχ ζεκαληηθφ παίρηε ζηε παγθφζκηα αιιά θαη ηελ επξσπατθή 

αγνξά. 

50%

27%

23%

Κατανομι τθσ παραγωγισ των προϊόντων 
υδατοκαλλιεργειών ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ ανά τφπο

Μαλάκια και μαλακόςτρακα

Ψάρια καλαςςινοφ νεροφ *

Ψάρια γλυκοφ νεροφ **

Πηγή: Eurostat και
Eumofa 2012
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Δηθόλα 8 

Πισηνί θισβνί Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηε αγηάδα Θεζπξσηίαο 

 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 3 

Κύξηα είδε πξντόλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα (2011) ζε αμία 

53,30%
40,70%

1,50%
4,50%

Κφρια είδθ προϊόντων 
υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα (2011) 

ςε αξία

Σςιποφρα (241.552.000 ευρϊ)

Λαβράκι (184.328.000 ευρϊ)

Μφδια (6.766.000 ευρϊ)

Άλλα είδθ( 20.298.000 ευρϊ)

Πηγή: Eurostat και Eumofa 
2012
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Δηθόλα 9   

Λαβξάθη (Dicentrarchus Labrax) photo by Jeff Camrrubi,(www. fishbase.org) 

 

 

Γηάγξακκα 4 

Κύξηα είδε πξντόλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα (2011) ζε βάξνο 

 

Ζ Διιάδα είλαη ε βαζηθή ρψξα παξαγσγφο κεζνγεηαθψλ ςαξηψλ θαη δηαηεξεί 

κεξίδην πεξίπνπ ζην 40% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. Ζ Σνπξθία παξάγεη πεξηζζφηεξν απφ 30% ηεο 

παξαγσγήο, ελψ ε παξαγσγή ηνπ ππφινηπνπ 30% ζε άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Παξαηίζεηαη ε εμέιημε 

46%

34%

16%

4%

Κφρια είδθ προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ 
ςτθν Ελλάδα (2011) ςε όγκο

Σςιποφρα (48.974 χιλιάδεσ 
τόνοι)

Λαβράκι (36.058 χιλιάδεσ 
τόνοι)

Μφδια (17.193 χιλιάδεσ τόνοι)

Άλλα είδθ(4.485 χιλιάδεσ 
τόνοι)

Πηγή: Eurostat και Eumofa 
2012 
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ηεο παξαγσγήο αλά ρψξα απφ ην 2000 έσο ζήκεξα, ελψ ηα ζηνηρεία γηα ην 2015 είλαη εθηηκψκελα. 

Σελ πξψηε ζέζε ζηελ παξαγσγή ιαπξαθηνχ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαηέρεη πιένλ ε Σνπξθία, αθήλνληαο 

ζηε δεχηεξε ζέζε ηελ Διιάδα, ελψ δηεθδηθεί πιένλ κε αμηψζεηο ηελ πξσηηά θαη ζηελ παξαγσγή 

ηζηπνχξαο. Παξάιιεια, απμάλεη ηε δηείζδπζή ηεο ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νη 

ειιεληθέο εηαηξείεο, δηπιαζηάδνληαο ηε ρξνληά πνπ πέξαζε ηηο εμαγσγέο ηεο πξνο ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηηο ΖΠΑ. Σν ξσζηθφ εκπάξγθν εμάιινπ αμηνπνηήζεθε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

απφ ηε Σνπξθία, θαζψο, κεηά ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ειιεληθψλ ςαξηψλ, έκεηλαλ νη κνλαδηθνί 

πξνκεζεπηέο απηήο ηεο ηεξάζηηαο αγνξάο ζε ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη. χκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα 

φκσο ηα νπνία φπσο δείρλνπλ ζα ζηακαηήζεη ε εκπνξηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο, 

αλακέλνληαη εμειίμεηο θαη ζην θιάδν ησλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ. 

χκθσλα κε ην χλδεζκν Διιεληθψλ Θαιαζζνθαιιηεξγεηψλ (ΔΘ) ε ειιεληθή βηνκεραλία 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηε Μεζφγεην, αλέδεημε σο ληθήηξηα γηα ην έηνο 2014 ηελ Διιάδα κε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ηνπο 118.000 ηφλνπο ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ, αθήλνληαο ζηε δεχηεξε ζέζε ηε Σνπξθία 

κε 102.000 ηφλνπο θαη ηξίηε ηελ Ηζπαλία κε 37.000 ηφλνπο (ΔΘ 2015). 

 

Γηάγξακκα 5 

Ζ εμέιημε ηεο Παγθόζκηαο Παξαγσγήο Μεζνγεηαθήο Ηρζπνθαιιηέξγεηαο 2000-2015 ( Δθηίκεζε)  

Πεγή : Kontali Analyse γηα ηε ΝΖΡΔΑ ΑΔ  

ε αληίζηνηρε έξεπλα ηεο Kontali Analyse  πνπ έγηλε γηα ηελ ΝΖΡΔΑ ΑΔ (Γηάγξακκα 5), ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη πξψηε ζηε Παγθφζκηα Παξαγσγή Μεζνγεηαθήο θαιιηέξγεηαο, κε ηε πξφβιεςε γηα 

νιφθιεξν ην 2015 πσο ζα θξαηήζεη ηελ εγεζία ζην θιάδν (Kontali Analyse 2014 γηα ηε ΝΖΡΔΑ 

ΑΔ). 

Ζ εμέιημε ηεο παξαγσγήο ζε ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη ζηελ Διιάδα απν ην 2008 σο θαη ην 2014, 

παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθπκάλζεηο. Παξαηεξείηαη κηα αξθεηά κεγάιε αχμεζε απφ ην 2005 σο θαη ηηο 
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αξρέο ηνπ 2009, κεηά αθνινπζεί κηα πηψζε σο θαη ην 2001 ζηε ηζηπνχξα, ελψ ζην ιαβξάθη ζπλερίδεη 

σο θαη ην 2012,  θαη ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί απφ ην 2013 κέρξη θαη ζήκεξα. (Γηάγξακκα 6) 

 

Γηάγξακκα 6 

Δμέιημε ηεο παξαγσγήο ζε ηζηπνύξα θαη ιαπξάθη 2008-2014 (Πεγή : FEAP 2015) 

 

 
 Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα απνηειεί ν 

κεγάινο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, ζε δηάθνξνπο  ηνκείο, απφ ηελ 

παξαγσγή ηρζπδίσλ κέρξη θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Σα κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ 

πνηθίινπλ θαη κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη απφ κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ελφο κηθξνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, κέρξη εηαηξείεο θνινζζνχο , κε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα 

επξψ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, θαη ρηιηάδεο ππαιιήινπο. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 1980, ν αξηζκφο ησλ 

κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην θιάδν ήηαλ ειάρηζηνο, ηεο ηάμεσο ησλ 5 εηαηξεηψλ ην 1985. 

Σν 2001 ν αξηζκφο απηφο έθηαζε ηηο 290, κε θχξηα ελαζρφιεζε ηε ηζηπνχξα θαη ην ιαβξάθη, θαζψο 

θαη 41 ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί, ελψ ην 2003 νη κνλάδεο αλέξρνληαλ ζε 307 θαη νη ηρζπνγελλεηηθνί 

ζηαζκνί ζε 38.  

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 248 πισηέο κνλάδεο Θαιάζζησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ, 32 ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί, 68 ζπζθεπαζηήξηα θαη 4 ρεξζαίεο κνλάδεο (APC 

advanced planning consulting  2014).  

ηνλ Διιεληθφ θιάδν πδαηνθαιιηέξγεηαο  ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2013, δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πεξίπνπ 100 εηαηξίεο κε ηδίξν κεγαιχηεξν απφ 600 εθ. επξψ πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ νρηψ ρηιηάδεο 

εξγαδφκελνπο ζε φια ηα είδε εθηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Πίλαθαο 2)  (ΔΛΣΑΣ 2014). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Σςιποφρα 50.000 66.000 79.000 94.000 90.000 74.000 63.000 72.000 75.000 71.000

Λαβράκι 35.000 45.000 48.000 50.000 45.000 45.000 45.000 41.500 48.000 42.000
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       Νερά        

    Εκτροφισ /         φνολο     Κάτοχοι ειδικοφ        Λοιποί          Αρικμόσ         Αρικμόσ     

   καλλιζργειασ                       πτυχίου                            ατόμων        θμερομιςκίων  

Γενικό Σύνολο      3.543 428 3.115 572 28.290

 ε γλυκά νερά     278 33 245 46 3.677

 ε υφάλμυρα νερά  379 3 376 6 190

 ε καλάςςια νερά  2.886 392 2.494 520 24.423

 Απαζσολούμενοι καηά είδορ επγαζιακήρ ζσέζηρ ζε ζύνολο Χώπαρ.  Εηορ 2013 

Μόνιμο προςωπικό                                       Full Έκτακτο προςωπικό                  

(ΠΖΓΖ : ΔΛΣΑΣ 2014) 

Πίλαθαο 2 

Απαζρνινύκελνη θαηά είδνο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζε ζύλνιν Υώξαο.  Έηνο 2013 (Πεγή : ΔΛΣΑΣ 

2014). 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηαθέξεη βαξχ πιήγκα ζηηο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ. Απηφ θαίλεηαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θ.άζε εηαηξείαο θαζψο θαη απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπο εηήζηα 

απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 3)( ICAP GROUP 2015)  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ εμφδσλ ήηαλ ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ 

πεηξειαίνπ, θάηη ην νπνίν έρεη πεξηνξηζηεί πνιχ απηή ηε ζηηγκή, κε ηε ηηκή λα έρεη θηάζεη ζηα 34 

δνιάξηα ην βαξέιη, θηάλνληαο ζην ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009. ε απηφ ήξζε 

λα πξνζηεζεί θαη ε ξαγδαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ηρζπαιεχξνπ (Δηθφλα 4), ιφγσ δξακαηηθήο κείσζεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηρζπαιεχξσλ θαη ηρζπειαίσλ. Απφ κηα πιεπξά ε κείσζε ησλ αιηεπφκελσλ 

πνζνηήησλ ηρζχσλ ζην Πεξνχ θαη απφ ηελ άιιε ε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε ηρζπαιεχξσλ απφ ηελ 

Κίλα, φπνπ απμήζεθε ε θαηαλάισζε πνπιεξηθψλ, νδήγεζαλ ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ηρζπαιεχξσλ 

θαηά 10-20% πεξίπνπ. Οη ηηκέο ηνπ ηρζπαιεχξνπ έθηαζαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ηα 1.393,68 επξψ ν 

ηφλνο, 1.396,7 επξψ ην επηέκβξε, 1.467,56 ηνλ Οθηψβξε, 1.631,48 επξψ ην Ννέκβξε θαη 1.567,16 

ην Γεθέκβξε. Ζ ηηκή απηή ηε ζηηγκή (Ηαλνπάξηνο ηνπ 2016) βξίζθεηαη ζηα 1.753,72 επξψ (Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη Παγθφζκηα Σξάπεδα 2016).  Δθηφο απφ απηά, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είρακε 

θαη κείσζε ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ζηηεξψλ, πξάγκα πνπ αλέβαζε ηελ ηηκή ηνπο. Σέινο, νη 

πξνβιέςεηο γηα ηε ζθνδξφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ Δι Νίλην κέζα ζην 2015 απφ ην Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Μεηεσξνινγίαο ηνπ ΟΖΔ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε πεξεηαίξσ αχμεζε ηεο ηηκήο (ΔΒΔΑ 

2015). 

Οη εηαηξείεο εηζαγσγήο θαη παξαγσγήο ηρζπνηξνθψλ αλαγθάζζεθαλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο 

πεξίπνπ 5-7% γηαηί θαη απηέο βξίζθνληαη ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζέζε. Απφ ηε κηα πιεπξά έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αχμεζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηελ θαηάξγεζε ηεο 

πίζησζεο, πνπ είραλ κέρξη πξφηηλνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ 

βξίζθεηαη ε ρψξα. Έηζη θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο κείσζαλ δξαζηηθά  ην ρξφλν πίζησζεο πξνο ηνπο 

ηρζπνπαξαγσγνχο πειάηεο ηνπο. Ζ  πίζησζε απηή ηε ζηηγκή θηάλεη ηνπο 1-3 κήλεο αλάινγα κε ηελ 

θεξεγγπφηεηα ηνπ πειάηε ηνπο  (Παιαηνθψζηαο 2013). 

 

Δηθόλα 10 

Ηρζπάιεπξν Διιεληθήο Παξαγσγήο (www.fishandhunt.gr) 



22 

 

Οη δέθα ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

Α/Α Όνομα επιχείρθςθσ Ενεργθτικό 2013 Κφκλοσ Εργαςιών 2013 Κζρδθ προ φόρων 2013

1 Νθρζασ Ιχκυοκαλλιζργειεσ ΑΕ 356.304,00 € 166.364,00 € -88.577,00 €

2 ελόντα Ιχκυοτροφεία ΑΕΓΕ 185.574,00 € 109.016,00 € -70.685,00 €

3 Ανδρομζδα ΑΕ 105.833,00 € 76.010,00 € -1.919,00 €

4 Ελλθνικζσ Ιχκυοκαλλιζργειεσ ΑΕΓΕ 77.632,00 € 44.134,00 € -7.525,00 €

5 Γαλαξίδι Θαλάςςιεσ Καλλιζργειεσ ΑΕΓΕ 53.559,00 € 29.466,00 € 188,00 €

6 Ιχκυοκαλλιζργειεσ Φόρκυσ ΑΕ 41.357,00 € 19.620,00 € -2.081,00 €

7 Μπιτςάκοσ Τδατοκαλλιζργειεσ ΑΕΓΕ 22.619,00 € 8.611,00 € -1.747,00 €

8 Ιχκοτροφεία Κεφαλονιάσ Α.Β.&Ε.Ε 21.779,00 € 23.810,00 € 1.517,00 €

9 Μάρκελλοσ Ιχκυοκαλλιζργειεσ Λζρου ΑΕ 14.431,00 € 7.267,00 € -888,00 €

10 SEAFARM IONIAN AE 11.744,00 € 8.332,00 € -1.935,00 €

ΤΝΟΛΟ 890.832,00 € 492.630,00 € -173.652,00 €
 (ΠΖΓΖ : ICAP GROUP 2015) 

Πίλαθαο 3 

Οη δέθα ζεκαληηθόηεξεο Διιεληθώλ  εηαηξείεο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ βάζεη ζηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνύ 

 

Γηάγξακκα 7 

Οη κεγαιύηεξεο Διιεληθέο εηαηξίεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ ζε πσιήζεηο ην 2014 (ΠΖΓΖ : 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΟΠΔ Α.Δ.2015) 
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εκατομμφρια Ευρώ (ΠΗΓΗ : ΟΠΕ 2015)
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Δηθόλα 11 

Σα ινγόηππα ησλ κεγαιύηεξσλ Δηαηξεηώλ Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηελ Διιάδα 
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Εκηπεθόμενα / Καλλιεπγούμενα είδη      Σ ύ ν ο λ ο       

 Ποζόηηηα     Αξία    

Γενικό Σύνολο         113.877.767 435.868.470

                        

Ψάρια                 95.185.866 428.407.599

Γλωςςα             3.661 41.322

Κζφαλοσ         274.918 585.554

Κρανιόσ            376.228 1.904.178

Κυπρίνοσ 41.087 108.428

Λαβράκι           34.919.688 179.351.615

Λικρίνι           27.457 169.052

Μυλοκοπι           308.259 1.879.944

Μυτάκι             255.092 1.372.280

Πζςτροφα    2.014.462 6.544.156

αργόσ        5.058 13.327

ολομόσ X X

υκιόσ X X

υναγριδα          X X

Σςιποφρα           55.751.315 229.173.845

Φαγκρι             638.469 3.662.296

Χζλια              250.297 2.415.646

Λοιπά              314.105 1.156.515

Καρκινοειδή           22.271 15.122

Γαρίδεσ-Καβοφρια           22.271 15.122

                      

Οζηρακοειδή 18.639.440 6.990.302

Μφδια              18.638.350 6.986.927

Λοιπά             1.090 3.375

                      

Υδρόβια Φυηά-Φύκη     29.270 412.330

πιρουλίνα         29.270 412.330

                      

Αυγοηάραχο            920 43.117

*Χ: τοιχεία εμπιςτευτικά

(ΠΖΓΖ : ΔΛΣΑΣ 2014) 

Πίλαθαο 4 

Πνζόηεηα θαη Αμία ησλ εθηξεθόκελσλ εηδώλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα ην 2013 (Πεγή : 

ΔΛΣΑΣ 2014) 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ ηεο Διιεληθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο μεπεξλάεη ηα 430 

εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ νη πνζφηεηεο πνπ παξάγνληαη ζπλνιηθά, αλέξρνληαη ζρεδφλ ζε 114 ρηιηάδεο 

ηφλνπο, κε θχξηα είδε ηελ ηζηπνχξα (55.751 ηφλνπο θαη ηδίξν ζηα 229.173.845 επξψ) ην ιαπξάθη 

(34.919 ηφλνπο θαη ηδίξν 179.351.615 επξψ ) θαη ηε πέζηξνθα (2.014 ηφλνπο θαη ηδίξν 6.544.156 

επξψ).(Πίλαθαο 4)  (ΔΛΣΑΣ 2014) 
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Ζ δηάξζξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ην 2013 ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ έρεη σο 

εμήο :  

 

Πεγή : ΔΛΣΑΣ 2014 

Πίλαθαο 5 

Γηάξζξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ ην 2013 (Πεγή : ΔΛΣΑΣ 2014) 

 

Ο θιάδνο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ εμαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο θαη ην 80% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο εμάγεηαη, κε θχξηα θαηεχζπλζε ηελ Δπξψπεο. Κάζε εβδνκάδα απνζηέιινληαη 

πάλσ απφ 2000 ηφλνη ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθηνχ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο. Χζηφζν, ππάξρεη 

αθφκα κεγάιε πξννπηηθή εμέιημεο ησλ εμαγσγψλ, θαη γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθε νιφθιεξν 
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επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξνψζεζεο ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθηνχ αμίαο 3,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο ην 

2014 απφ ηνλ ΟΠΔ (Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ). 

Ζ ειιεληθή Τδαηνθαιιηέξγεηα είλαη έλαο θιάδνο ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά θάζε ρξφλν θαη 

είλαη ην δεχηεξν πην ζεκαληηθφ κέξνο κηαο πγηνχο αλάπηπμεο ηεο παξαθκάδνπζαο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, κεηά ην ηνπξηζκφ. (Mc Kinsey & Company, 2012) 

1.3  Ζ θαηαλάισζε  ησλ πξντόλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξείαο MRB Hellas, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη αθφκα 

αξθεηά δηζηαθηηθφ φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ςαξηψλ απφ πδαηνθαιιηέξγεηεο, ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

αιηεχνληαη. ε δείγκα 2500 αηφκσλ άλσ ησλ 18 εηψλ, βξέζεθε πσο ην 36,7% ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

θαηαλαιψλεη πνηέ ςάξηα πδαηνθαιιηέξγεηαο, ελψ ην αληίζηνηρν ηεο ειεχζεξεο αιηείαο θηάλεη ζε 

πνζνζηφ ην 5,1%. Παξάιιεια, ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο θαηαλαιψλεη ςάξηα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ελψ ζηελ ίδηα εξψηεζε γηα ηα ςάξηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ειεχζεξε αιηεία, ην πνζνζηφ μεπεξλά ην 50%. (MRB Hellas 2015) 

Κχξηνη ιφγνη ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο απέλαληη ζηα ςάξηα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ απνηεινχλ ε 

έιιεηςε νξζήο πιεξνθφξεζεο, ε άγλνηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο ησλ ελ ιφγσ ςαξηψλ, ηα 

άζρεκα πεξηζηαηηθά θαη θήκεο πνπ έρνπλ ππάξμεη θαηά ην  παξειζφλ, ε ηρλειαζηκφηεηα ( ν ηφπνο 

πξνέιεπζεο ησλ ςαξηψλ) αιιά θαη ε άγλνηα φζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε ηεο παξερφκελεο ηξνθήο. Σν 

θιίκα φκσο αξρίδεη λα αιιάδεη, κηαο θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζηξέθεηαη πιένλ ζηελ πιεξνθφξεζε 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη αλαθαιχπηεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο πην 

ζθαηξηθήο άπνςεο πεξί ηνπ ζέκαηνο (MRB Hellas 2015). (ΔΠΑΛ 2014-2020) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΗΥΘΤΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

2.1 Ηρζπνγελλεηηθόο ζηαζκόο 

Ηρζπνγελλεηηθφο ζηαζκφο νλνκάδεηαη ε εγθαηάζηαζε αλαπαξαγσγήο, εθθφιαςεο θαη εθηξνθήο ζηα 

πξψηα ζηάδηα ησλ ςαξηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ή κε, 

εγθαηαζηάζεσλ αλάζξεςεο πξψησλ βηνινγηθψλ ζηαδίσλ θαη λεαξψλ αηφκσλ (Οξηζκφο πνπ νξίζηεθε 

απφ ην Τπνπξγείν πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο πδάησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ 3199/2003).  

θνπφο ηνπ ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ είλαη ε αλαπαξαγσγή θαη ε αλάπηπμε λεαξψλ ηρζπδίσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο κέρξη ην βάξνο ηνπ 1-2 γξακκαξίσλ. Αξγφηεξα ηα 

λεαξά ηρζχδηα κεηαθέξνληαη ζε πισηέο ε ρεξζαίεο δεμακελέο, ζηεγαζκέλεο ή φρη, γηα νπνηνδήπνηε 

ζχζηεκα παξαγσγήο. 

Απηή ηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηνχληαη 34 ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζε νιφθιεξε ηελ 

Διιάδα (Πεγή: Μνλάδεο Θαιάζζησλ Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα - APC ADVANCED 

PLANNING CONSULTING 2014), ελψ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα παξαγφκελσλ ηρζπδίσλ απφ ηνπο 

ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο έθηαζε πεξίπνπ  ηα 412 εθαηνκκχξηα γηα ην έηνο 2013, ελψ γηα ηε 

ηζηπνχξα θαη ην ιαβξάθη ε πνζφηεηα έθηαζε πεξίπνπ ηα 400 εθαηνκκχξηα. (ΔΛΣΑΣ 2014). 

Παπαγωγή ισθςδίων από εκκολαπηήπια και εκηποθεία, καηά είδορ, ζε 
ζύνολο Χώπαρ( Σε σιλιάδερ ισθύδια) Έηορ 2013 

 

 Είδος ψαριού   Σύνολο   Σε γλσκά νερά Σε θαλάζζια νερά  

  
    

Γενικό Σύνολο           

                                                            

Ψάρια 411.720 5.879 405.841 

 Λαβράκι          165.266 0 165.266 

 Μσηάκι       2.339 0 2.339 

 Πέζηροθα         5.362 5.362 0 

 Τζιπούρα         233.285 0 233.285 

 Φαγκρί           3.659 0 3.659 

 Λοιπά Ψάρια      1.809 517 1.292 

     (ΠΖΓΖ :ΔΛΣΑΣ 2014) 

Πίλαθαο 6 

Παξαγσγή ηρζπδίσλ από εθθνιαπηήξηα θαη εθηξνθεία, θαηά είδνο, ζε ζύλνιν Υώξαο( ε 

ρηιηάδεο ηρζύδηα) Έηνο 2013 (ΠΖΓΖ :ΔΛΣΑΣ 2014) 
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 Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ελφο ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ μεθηλά κε ηε ζπγθέληξσζε ελήιηθσλ 

ςαξηψλ ηα νπνία ζα απειεπζεξψζνπλ απγά κε θπζηθφ ή ηερλεηφ ηξφπν. Σα ελήιηθα ςάξηα απηά, 

νλνκάδνληαη γελλήηνξεο θαη παξακέλνπλ ζε μερσξηζηέο δεμακελέο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν ηνπ ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ 

θαιιηεξγνχληαη  θπηνπιαγθηνληθνί νξγαληζκνί  θαη εθηξέθνληαη  δσνπιαγθηνληθνί, νη νπνίνη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη κελ θπηνπιαγθηνληθνί 

νξγαληζκνί δίλνληαη σο ηξνθή ζε θάπνηνπο απφ πνπο δσνπιαγθηνληθνχο, νη δε δσνπιαγθηνληθνί, 

αθνχ εκπινπηηζηνχλ κε ηα θαηάιιεια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αδχλαην λα θέξνπλ απφ 

κφλνη ηνπο, δίδνληαη σο ηξνθή ζηα λεαξά ηρζχδηα. 

Οη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη ζε έλαλ ηρζπνγελλεηηθφ ζηαζκφ, είλαη νη εμήο : 

 Αίζνπζα γελλεηφξσλ, Χνηνθίαο θαη ζπιινγήο βηψζηκσλ απγψλ 

 Αίζνπζα θαιιηέξγεηαο θπηνπιαγθηνληθψλ νξγαληζκψλ 

 Αίζνπζα Δθηξνθήο δσνπιαγθηνληθψλ νξγαληζκψλ 

 Αίζνπζα Δθηξνθήο ησλ αηειψλ θαη λεαξψλ  ηρζπδίσλ 

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο αξηζκφο 

απγψλ άξηζηεο πνηφηεηαο ηα νπνία είηε ζα πξνέξρνληαη απφ ηνπο γελλήηνξεο ηνπ ζηαζκνχ, είηε ζα 

πξνέξρνληαη απφ άιιν ηρζπνγελλεηηθφ ζηαζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί δηαηεξνχλ δηθνχο ηνπο 

γελλήηνξεο απφ ηνπο νπνίνπο πξνκεζεχνληαη ηα απγά. Ο πιεζπζκφο ησλ γελλεηφξσλ είλαη 

πξνζεθηηθά δηαιεγκέλνο, απνηειείηαη απφ άηνκα δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη παξακέλεη ππφ ηελ πιήξε 

επίβιεςε ηνπ ζηαζκνχ, ζε άξηζηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, κε ηε θαηάιιειε δηαηξνθή γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. (. Κιανπδάηνο - Ν. Παπατσάλλνπ, 2005) (Μήιηνπ 2015) 

 

Δηθόλα 12 

Ηρζπνγελλεηηθόο ζηαζκόο ( photo by William Jack Hernandez, www.hdrinc.com) 

http://www.hdrinc.com/portfolio/william-jack-hernandez-sport-fish-hatchery
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   2.1.1 Γελλήηνξεο 

Ζ ζσζηή επηινγή αιιά θαη δηαρείξηζε ησλ γελλεηφξσλ ελφο ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ απνηειεί έλα 

θνκβηθφ ζεκείν ην νπνίν παίδεη ηεξάζηην ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν ζχλνιν 

ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλεηφξσλ αληηθαζίζηαηαη θαηά 20% εηεζίσο γηα λα απνθεχγνληαη ηπρφλ 

εθθπιηζηηθά θαηλφκελα, αιιά θαη γηα λα εηζέξρνληαη λεφηεξα άηνκα ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο γελεηηθά πξντφληα. Ζ αλαινγία αξζεληθψλ - ζειπθψλ ζηηο δεμακελέο είλαη έλα 

κε έλα. Σα ζειπθά έρνπλ ζχλεζεο βάξνο ηα 2 θηιά ελψ ηα αξζεληθά έρνπλ βάξνο 1 θηιφ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλεηφξσλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο ηρζπνγελλεηηθφο ζηαζκφο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ε γλψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα απειεπζεξψζεη απγά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην 

πνζνζηφ επηβίσζεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ δηαξθεί ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Απηά εμαξηψληαη απφ ηπρφλ ζλεζηκφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθθφιαςε, φπσο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δχν θάζεσλ ηεο εθηξνθήο (Καξαπαλαγησηίδεο 2015). 

 Ζ πξψηε θάζε κεηά ηελ εθθφιαςε, είλαη ην ζηάδην πνπ απνξξνθάηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ιεθηζηθνχ 

ζάθνπ νπφηε θαη πξνζιακβάλνπλ γηα πξψηε θνξά δσληαλή ηξνθή, ελψ ε δεχηεξε θάζε είλαη απηή, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα ςάξηα ηξέθνληαη γηα πξψηε θνξά κε ζπλζεηηθή ηξνθή. Απφ ηα ηξία 

απηά ζηάδηα ππνινγίδεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο ηρζπδίσλ πνπ ζα παξαρζνχλ, θαη πάλσ ζηνλ νπνίν 

βαζίδεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ γελλεηφξσλ.  

Σα άηνκα ησλ γελλεηφξσλ επηιέγνληαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη κε πνιχ απζηεξά θξηηήξηα, θξηηήξηα 

φπσο ν γξήγνξνο ξπζκφο αλάπηπμεο, ν έληνλνο ρξσκαηηζκφο, ε ζσζηή κνξθνινγία ηνπ ζψκαηνο θαη 

άιια. Σα άηνκα απηά πξέπεη λα είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο αηρκαισζίαο εάλ 

πξνέξρνληαη απφ επηινγή απφ ήδε ππάξρνληα πιεζπζκφ ππφ εθηξνθή , ελψ αλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ειεχζεξε αιηεία, ζα πξέπεη λα πξέπεη λα πεξάζνπλ κηα ρξνληθή πεξίνδν απνκφλσζεο ψζηε λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλζήθεο αηρκαισζίαο, δηαδηθαζία πνπ ζπλήζσο δηαξθεί πεξίπνπ 6 κήλεο θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ γελλεηφξσλ είλαη ηα εμήο: 

 Καλνληθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο θαη ρξσκαηηζκφο 

 Απνπζία δπζκνξθηψλ ή ζθειεηηθψλ αλσκαιηψλ 

 Άξηζηε γεληθή θαηάζηαζε πγείαο ( ρσξίο ηξαπκαηηζκνχο, αηκνξξαγίεο ή άιιεο αζζέλεηεο) 

 Άξηζηε θνιπκβεηηθή  ηθαλφηεηα, ιήςε ηξνθήο θαη πιεπζηφηεηα 

 Σαρχηεξε αλάπηπμε θαη κεγαιχηεξν κέγεζνο ζηα άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο. 

Απνθεχγεηαη απζηεξά νπνηαδήπνηε ζπλζήθε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηξεο ζηνπο γελλήηνξεο (. 

Κιανπδάηνο - Ν. Παπατσάλλνπ, 2005)(Καξαθαηζνχιε 2015). 
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2.1.2 Γελλεηηθή σξίκαλζε - Χνηνθία  

Μφιηο θηάζεη ε θπζηθή αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο, νη επηιεγκέλνη γελλήηνξεο κεηαθέξνληαη ζηηο 

δεμακελέο ζπιινγήο απγψλ. Γηα λα επηιεγνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη γελλήηνξεο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ην ζηάδην ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο. Σα αξζεληθά επηιέγνληαη κεηά απφ 

απιή πίεζε ζηελ θνηιηαθή ρψξα. Σα ψξηκα αξζεληθά απειεπζεξψλνπλ πνζφηεηα ζπέξκαηνο. ηα 

ζειπθά ε δηαδηθαζία δηαθέξεη κηαο θαη δελ ππάξρεη θάπνηνο κε εγρεηξεηηθφο ηξφπνο λα θαλεί αλ είλαη 

γελλεηηθά ψξηκα ( κφλν κε βηνςία). Παιηφηεξα, ζε φπνηα ζειπθά δελ απειεπζέξσλαλ αβίαζηα ηα 

σάξηα, ρνξεγείην δηάιπκα νξκνλψλ ην νπνίν πξνθαινχζε ηελ σνηνθία, πιένλ φκσο ζηε ηζηπνχξα θαη 

ην ιαβξάθη έρεη εγθαηαιεηθηεί ε ρνξήγεζε νξκνλψλ.(. Κιανπδάηνο - Ν. Παπατσάλλνπ, 

2005)(Μήιηνπ 2015). 

ηε δεμακελή ησλ γελλεηφξσλ ηεξνχληαη απζηεξά φιεο νη παξάκεηξνη πνπ πξνζνκνηάδνπλ ην θπζηθφ  

πδάηηλν πεξηβάιινλ ησλ γελλεηφξσλ ψζηε λα απειεπζεξψλνπλ κε απηφ ην ηξφπν αβίαζηα ηα σάξηα 

θαη ηα ζπεξκαηνδσάξηά ηνπο. Ζ αιαηφηεηα δηαηεξείηαη ζηαζεξά ζην 35 ‰, έηζη ψζηε λα κε 

βπζίδνληαη ηα γνληκνπνηεκέλα απγά ζην ππζκέλα ηεο δεμακελήο, θάηη πνπ ζα ηα άθελε εθηεζεηκέλα ζε 

ηπρφλ κνιχλζεηο απφ βαθηήξηα, αιιά θαη γηα λα είλαη πην εχθνινο ν δηαρσξηζκφο ησλ 

γνληκνπνηεκέλσλ απγψλ απφ ηα λεθξά, θαζψο ηα λεθξά βπζίδνληαη ελψ ηα βηψζηκα επηπιένπλ.  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ γνληκνπνηεκέλσλ απγψλ (Δηθφλα 7) ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί ζπιιέθηεο νη 

νπνίνη πξνζαξκφδνληαη ζηελ ππεξρείιηζε ηεο δεμακελήο, πξηλ ην λεξφ θηάζεη ζηελ είζνδν ηεο 

απνρέηεπζεο. Ο αξηζκφο ησλ λεθξψλ ή ησλ κε γνληκνπνηεκέλσλ αβγψλ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 

5% ηνπ ζπλφινπ, ελψ αλ ην πνζνζηφ ηεο ζλεζηκφηεηαο μεπεξάζεη ην 20% , ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί 

φιε ζπγθνκηδή. Σέινο, ζα πξέπεη νη ζηαγφλεο ειαίνπ πνπ θπζηνινγηθά πεξηέρνληαη ζηα 

γνληκνπνηεκέλα απγά, λα είλαη επδηάθξηηεο ( 1 ζηαγφλα ζηα απγά ηεο ηζηπνχξαο, 3 θαη πεξηζζφηεξεο 

ζηα απγά ηνπ ιαπξαθηνχ)  (. Κιανπδάηνο - Ν. Παπατσάλλνπ, 2005) (Μήιηνπ 2015)(Καξαθαηζνχιε 

2015). 

2.1.3 Δπώαζε - εθθόιαςε 

Μεηά ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ, ηα απγά απνζηεηξψλνληαη γηα ηελ απνθπγή 

πξνζβνιήο απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο 

γηα ηελ εθθφιαςε. Σα απγά ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο επψαζεο, απφ ηηο νπνίεο θαη 

κεηαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ εθηξνθήο, είηε απ επζείαο ζηηο ίδηεο δεμακελέο πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξρηθφ ζηάδην ηεο εθηξνθήο ηνπο. Σα απγά ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 

δηαζθνξπίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο, είηε ζε εηδηθφ δίρηπ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηεο, θαη κεηά ηελ εθθφιαςε θαηαιακβάλνπλ φιν ηνλ φγθν ηεο  (Καξαθαηζνχιε 2015) . 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ ηεο επηηπρεκέλεο εθθφιαςεο, είλαη ε πνηφηεηα θαη νη 

ζπλζήθεο ηνπ λεξνχ, ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ γελλεηφξσλ, αιιά θαη ν ρξφλνο ηεο γελεηηθήο πεξηφδνπ 

πνπ απειεπζεξψζεθαλ ηα απγά. Σα εθθνιαθζέληα αηειή ηρζχδηα ηξέθνληαη αξρηθά ( γηα ηηο πξψηεο 2-

3 κέξεο) κε ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην ιεθηζηθφ ζάθν. Μεηά ηε πιήξε απνξξφθεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιεθηζηθνχ ζάθνπ, μεθηλά ε εμσηεξηθή ιήςε ηξνθήο ε νπνία παίδεη δσηηθήο 
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ζεκαζίαο ξφιν γηα ηα λεαξά ηρζχδηα θαζψο απφ απηή εμαξηάηαη ε επηβίσζή ηνπο (. Κιανπδάηνο - Ν. 

Παπατσάλλνπ, 2005) (Μήιηνπ 2015). 

 

Δηθόλα 13 - Γνληκνπνηεκέλα απγά ηζηπνύξαο (Αξρείν Μαληέ ΗΚΔ) 

2.1.4  Έλαξμε εμσηεξηθήο ιήςεο  ηξνθήο 

Σα αηειή ηρζχδηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ ςαξηψλ (αιιά θαη καιαθίσλ θαη 

θαξθηλνεηδψλ) ρξεηάδνληαη ζηελ αξρή ηεο δηαηξνθήο ηνπο δσληαλνχο πιαγθηνληθνχο νξγαληζκνχο 

(θπηηθνχο ή θαη δσηθνχο).Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζηφκαηνο ησλ αηειψλ ηρζπδίσλ πνπ ηξέθνληαη γηα πξψηε 

θνξά θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο ηξνθήο πνπ κπνξνχλ λα θαηαλαιψζνπλ. Σν άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο 

εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ησλ ηρζπδίσλ ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηε δηάκεηξν ησλ απγψλ θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο απνθιεηζηηθήο δηαηξνθήο απφ ην ιεθηζηθφ ζάθν. Οη βηνκεραληθέο ηξνθέο ζ απηφ ην 

ζηάδην δε κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ αηειψλ ηρζπδίσλ, γηαηί αθελφο δελ είλαη 

απφιπηα γλσζηέο, θαη αθεηέξνπ δε γίλεηαη λα ελζσκαησζνχλ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζε έλα ηφζν κηθξφ ζε κέγεζνο ζχκπεθην  (Κεληνχξε 2015). 

 απηφ ην ζεκείν παξέρνληαη ηξνρφδσα (Rotifers)  θαη λαχπιηνη  Artemia salina, ηα νπνία είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ αηειψλ ηρζπδίσλ θαη ράξηλ ζηελ αξγή ηνπο θίλεζε 

απνηεινχλ έλα εχθνιν ζήξακα. Σα ηξνρφδσα αιιά θαη νη λαχπιηνη ηεο Artemia εκπινπηίδνληαη κε ηα 

απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πξηλ ρνξεγεζνχλ σο ηξνθή ζηα αηειή ηρζχδηα ( θπξίσο κε σ3 ιηπαξά 

νμέα) , θαζψο ρσξίο ηνλ εκπινπηηζκφ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ 

αηειψλ ηρζπδίσλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο, 

φπσο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο, έιιεηςε ή παξακφξθσζε βξαγρηαθψλ επηθαιπκκάησλ θ.α. Οη εμσγελείο 
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απηέο ηξνθέο νλνκάδνληαη θαη "ελαξθηήξηα ζηηεξέζηα", (Καξαπαλαγησηίδεο 2015) (Καξαθαηζνχιε 

2015). 

Μία κέζνδνο εκπινπηηζκνχ ησλ ηξνρνδψσλ θαη ησλ λαππιίσλ ηεο Artemia (Δηθφλα 10), είλαη ε 

εθηξνθή ηνπο κε ηα θαηάιιεια θπηνπιαγθηνληθά είδε, πινχζηα ζε 20:5σ-3 ή 22:6σ-3 πνιπαθφξεζηα 

ιηπαξά νμέα. Γηα παξάδεηγκα ε δηαηξνθή ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ κε θχθε (θπξίσο θαιιηέξγεηεο 

κηθξνθπθψλ) φπσο ε ζαιάζζηα Chlorella (Δηθφλα 8), ή δηάηνκα ηνπ είδνπο Tetraselmis πνπ είλαη 

πινχζηα ζε 20:5σ-3 ή κε είδε φπσο ην Nannochloropsis Sp. θαη ην Isochrysis galbana πνπ είλαη 

πινχζηα ζε 22:6σ-3, έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ πνιπαθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζηα 

ηξνρφδσα(Δηθφλα 9). Οη εκπινπηηζκνί απηνί έρνπλ απνδεηρηεί πσο είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί 

ζηελ αχμεζε ηνπ 22:6σ-3 ησλ πξνλπκθψλ( λαππιίσλ) ηεο Artemia Salina  (Καξαπαλαγησηίδεο 2015)  

 

Δηθόλα 8 - Chlorella sp Δηθόλα 9  Σξνρόδσν Brachionus  sp 

(Photos by Spirit of Health, UK) 

Ζ θνηλή ηαθηηθή ησλ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ πιένλ είλαη ε παξάιιειε εθηξνθή ησλ λεαξψλ 

ηρζπδίσλ ζε δεμακελέο πνπ πεξηέρνπλ έλα ή θαη πεξηζζφηεξα είδε απηψλ ησλ θπηνπιαγθηνληθψλ 

νξγαληζκψλ, καδί κε ηα ηξνρφδσα ζηελ αξρή, θαη κε ηελ Artemia κεηά ( Σερληθή "πξάζηλνπ λεξνχ"). 

(Καξαθαηζνχιε 2015). 

 

Δηθόλα 10 

Μηθξνθσηνγξαθία από Artemia Salina (www.zoonar.com) 
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Σεξάζηην ξφιν επίζεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ αλάπηπμε, παίδνπλ νη ζπζθεπέο 

ζπιινγήο ηνπ ιεπηνχ ζηξψκαηνο ιαδηνχ (Skimmer), πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ 

δεμακελψλ απφ ηε ρξήζε ησλ εκπινπηηζηηθψλ. Σν ιεπηφ απηφ θηικ ιαδηνχ, δελ επηηξέπεη ζηνλ 

αηκνζθαηξηθφ αέξα λα θηάζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ ηα ηρζχδηα λα 

εηζπλεχζνπλ ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα αέξα γηα ηελ πιήξσζε ηεο λεθηηθήο ηνπο θχζηεο. Ζ ζσζηή 

θαη έγθαηξε πιήξσζε ηεο λεθηηθήο θχζηεο βνεζά ζηε ζσζηή αλάπηπμε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ησλ 

ηρζπδίσλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ πεξηζζφηεξσλ δπζπιαζηψλ (. Κιανπδάηνο - Ν. Παπατσάλλνπ, 2005) 

(Μήιηνπ 2015).Ζ παξαγσγή ζε ηρζχδηα ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ, αλ θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

παξνπζίαδε δηαθπκάλζεηο, απφ ην 2011 θαη κεηά παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξφηεηα, (Γηάγξακκα 8) (FEAP 

2015) 

 

Γηάγξακκα 8 

Παξαγσγή ηρζπδίσλ  ηζηπνύξαο θαη Λαβξαθηνύ ζηελ Διιάδα 2005-20014 (ζε ρηιηάδεο) 

 (ΠΖΓΖ : FEAP 2015) 

 

        

Δηθόλα 11 - Νεαξό ηρζύδην ιαβξαθηνύ 46 εκεξώλ    Δηθόλα 12 - Νεαξό ηρζύδην ηζηπνύξαο 42 εκεξώλ  

Photos by Bernd Ueberschar, (www. fishbase.org) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Σςιποφρα 207.000 273.000 220.000 214.000 150.000 160.000 242.000 245.000 266.000 237.000

Λαβράκι 140.000 152.000 130.000 195.700 180.000 180.000 174.000 184.000 192.000 175.000
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Παραγωγι ιχκυδίων  τςιποφρασ και Λαβρακιοφ 
ςτθν Ελλάδα 2005-20014 (ςε χιλιάδεσ) 

(ΠΗΓΗ : FEAP 2015)
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2.1.5 Μηθξνθύθε θαη ηξόπνη παξαγσγήο ηνπο 

 

Σα θχθε ( ζηα Λαηηληθά alga, πιεζπληηθφο algae) απνηεινχλ κηα κεγάιε θαηεγνξία κνλνθχηηαξσλ ή 

θαη πνιπθχηηαξσλ θπηνπιαγθηνληθψλ νξγαληζκψλ, κε ηεξάζηηα πνηθηιία ζε ζρήκαηα, ρξψκαηα θαη 

κεγέζε. Ο φξνο "θχθε" πεξηιακβάλεη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε κνξθνινγία, ηα 

καθξνθχθε, ηα νπνία είλαη ζπλήζσο ζαιάζζηα είδε, θαη ηα κηθξνθχθε. Ζ θχξηα δηαθνξά ησλ δχν 

εηδψλ απηψλ είλαη ην κέγεζνο. Σα κελ καθξνθχθε έρνπλ κήθνο πνπ μεθηλά απφ κεξηθά εθαηνζηά θαη 

κπνξεί λα θηάζεη ζε πεξηπηψζεηο θαη ηα 50-70 κέηξα ( πρ Φαηνθχθε, kelp) Αληίζεηα, ηα κηθξνθχθε 

έρνπλ κήθνο κεξηθά λαλφκεηξα σο θαη θάπνηεο εθαηνληάδεο ζε θάπνηα δηάηνκα. ηε θαηεγνξία θχθε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κνλνθχηηαξνη ή θαη πνιπθχηηαξνη επθαξησηηθνί νξγαληζκνί, κεξηθνί απν ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θσηνζχλζεζεο, εμαηξψληαο φκσο ηα αλψηεξα θπηά (Bersanti and 

Gualtiery, 2006). Δπίζεκα έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ απφ 120.000 είδε αιιά ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο 

ηνπο κάιινλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο (Metting, 1996).  

Σα κηθξνθχθε παξάγνπλ ην 50% ηνπ νμπγφλνπ ζηε γε, κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο. ( Wiessner et al., 

1995) θαη θαιιηεξγνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν θπξίσο σο δσληαλή ηξνθή ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο 

αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ, φπσο ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, θαιιπληηθά, 

θαξκαθεπηηθά είδε θα. Πνιιά απν ηα είδε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο βηνκάδαο σο 

ηξνθή θαη σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο κε πνιχ πςειά επίπεδα πξσηεΐλεο, ιηπαξψλ νμέσλ, βηηακηλψλ, 

ηρλνζηνηρείσλ θιπ. Πνιιά επίζεο απν ηα είδε ησλ κηθξνθπθψλ θαηαλαιψλνληαη επξέσο ράξηλ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο , θαζψο έρεη απνδεηρηεί πσο εληζρχνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ θαη ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη πσο έρνπλ ηνζηαηηθή δξάζε. Σα θπξηφηεξα ζηειέρε πνπ θαιιηεξγνχληαη 

αλήθνπλ ζηα γέλε Chlorella, Dunaliella, Arthrospira Nannochloropsis, Isochrysis, Haematococcus 

θαη Schizochytrium (Brennan and Owende, 2010, Harun, et al., 2010, Pulz and Gross, 2004). 

Σα κηθξνθχθε επίζεο θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ γηα γεληθή βηνκεραληθή 

ρξήζε, θαζψο θαη ε παξαγσγή ιηπαζκάησλ (Grewe and Pulz, 2012, Metting, 1996, Pulz and Gross, 

2004, Pulz, et al., 2008, Razon, 2012, Spolaore, et al., 2006). Σα κηθξνθχθε γηα λα κπνξέζνπλ λα 

απμεζνχλ/πνιιαπιαζηαζηνχλ ζα πξέπεη λα πξνζιάβνπλ κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα αλφξγαλα ζηνηρεία (C, N, P, K, S θιπ). Δηδηθά νξηζκέλα κηθξνθχθε πνπ πεξηέρνπλ 

πςειέο πνζφηεηεο πξσηετλψλ, ε θαιιηέξγεηά ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ 

αλφξγαλσλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ. 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ κηθξνθπθψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλνηθηνχο ή θιεηζηνχο ηχπνπο 

θαιιηέξγεηεο. ηηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαιιηέξγεηεο, ηα κηθξνθχθε θαιιηεξγνχληαη ζε ηερλεηέο ή θπζηθέο 

δεμακελέο, λεξφιαθθνπο, ιίκλεο θιπ. ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαιιηέξγεηεο ε θαιιηέξγεηα γίλεηαη εληφο 

δηαθφξσλ ζρεκάησλ θιεηζηψλ δνρείσλ - δεμακελψλ πνπ νλνκάδνληαη θσηνβηναληηδξαζηήξεο 

(photobioreactors). Οη θσηνβηναληηδξαζηήξεο απνηξέπνπλ ηελ άκεζε επαθή ηεο θαιιηέξγεηαο κε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη έηζη ηελ πξνζηαηεχνπλ απφ ηνπο δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο 

(Pulz, 2001, Richmond, 1992). 
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Οη αλνηθηνχ ηχπνπ θαιιηέξγεηεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη έρνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξν θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαιιηέξγεηεο θαη έρνπλ ζρεηηθά θαιή 

δπλαηφηεηα καδηθήο θαιιηέξγεηαο κηθξνθπθψλ (Jorquera, et al., 2010) ηηο θαιιηέξγεηεο θιεηζηνχ 

ηχπνπ, νη ζπλζήθεο είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ειεγρφκελεο, αλαιφγσο αλ πξφθεηηαη γηα 

θαιιηέξγεηεο ζηεγαζκέλεο ή ππαίζξηεο. ηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο νη ζπλζήθεο δελ ειέγρνληαη 

πιήξσο (ειηαθή έληαζε θαη ζεξκνθξαζία). Αληίζεηα ζηηο ζηεγαζκέλεο θαιιηέξγεηεο νη ζπλζήθεο είλαη 

πην ειεγρφκελεο (Brennan and Owende, 2010, Carvalho, et al., 2006, Chisti, 2007, Pulz, 2001). 

 

  Δηθόλα 13       Δηθόλα 14 

 

  Δηθόλα 15      Δηθόλα 16 

Δηθόλα 13 - Καιιηεξγνύκελα κηθξνθύθε ζε αζεπηηθέο ζπλζήθεο 

Δηθόλα 14 - Δξγαζηήξην παξαγσγήο Φπθώλ  

Δηθόλα 15 - Καιιηέξγεηα κηθξνθπθώλ ζε βηναληηδξαζηήξεο 

Δηθόλα 16 - Πιαζηηθνί ζάθνη 400 ιίηξσλ 

(Φσηνγξαθίεο από ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ Ησάλλε Σδνβελή) 
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ΜΔΡΟ Β – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

 

Δηθόλα 17 

Σν πεηπρεκέλν Business plan (http://blog.luz.vc) 

3.1 Δηζαγσγή 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί ζηε πξαγκαηηθφηεηα έλα κεζνδεπκέλν ηξφπν εξγαζίαο ν νπνίνο 

ζπληειεί ζηελ πξαγκάησζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Με άιια ιφγηα απνηειεί ην «εξγαιείν πνπ 

δείρλεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ βξίζθεηαη ε εηαηξία, πνπ ζέιεη λα θηάζεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

θαηαιήμεη εθεί». Απαληάεη δειαδή ζε εξσηήκαηα νξγάλσζεο, κεζνδνινγίαο θαη πινπνίεζεο 

(business implementation). 

πλνπηηθά, έλα business plan πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 ζπλνπηηθφ ζεκείσκα (executive summary) πνπ αθνξά ηνπο ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ,  

 αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο,  

 πεξηγξαθή ηεο αγνξάο πνπ ζα ιαλζαξηζηεί ην πξντφλ,  

 ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο,  

 ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε (cash-flow statement). 

 

Σν ζπλνπηηθφ ζεκείσκα (ή executive summary φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη ζηα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα) απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θείκελν, αθνχ είλαη ην πξψην θείκελν πνπ ζα δηαβάζεη ν ιήπηεο 

ηεο απφθαζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. ε απηφ πεξηγξάθεηαη πεξηιεπηηθά 

ην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, πεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, φπσο νη ζηφρνη 
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ηεο, ν ζθνπφο χπαξμεο ηεο, ηα παξαγφκελα πξντφληα / ππεξεζίεο θαη ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα απηψλ, νη ιφγνη πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, θαζψο θαη ε 

απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο (Mason & Stark 

2012). 

ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή ηεο, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο, ηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο (πξντφληα / ππεξεζίεο) θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

ηελ πεξηγξαθή ηεο αγνξάο εκθαλίδνληαη δεδνκέλα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηνπ ελ δπλάκεη 

θαηαλαισηή, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ην κέγεζνο θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, γηα ην πεξηβάιινλ εληφο 

ηνπ νπνίνπ ζα αλαπηπρζεί ε επηρείξεζε θαη γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Βαζηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο 

ελφηεηαο απνηειεί ε Αλάιπζε SWOT (Strengths-δπλαηφηεηεο, Weaknesses-αδπλακίεο, Opportunities-

επθαηξίεο, Threats-απεηιέο), ε νπνία δίλεη ηελ πιήξε εηθφλα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ ελφηεηα ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο ε πεκπηνπζία 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, αθνχ ζε απηήλ αλαιχνληαη νη κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

Παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζχλζεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

απηήο, ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, δειαδή γηα φια 

εθείλα πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ψζηε λα απνθηήζεη ε επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη 

θπξίαξρε ζέζε ζηελ αγνξά.  

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρή πνξεία ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο, αληαπνθξηλφκελεο ζηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απηέο ζπληζηνχλ ην «κίγκα κάξθεηηλγθ» θαη νκαδνπνηνχληαη ζηα ιεγφκελα 5 Ps ή 6 

Ps, πνπ είλαη ηα εμήο: 

1. ηα Άηνκα-Καηαλαισηέο – People: έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ,  

2. ην Πξντφλ – Product: ζηνηρεία φπσο πνηθηιία, πνηφηεηα, θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θιπ.,  

3. ε Σηκή – Price: ηηκή αγνξάο, εθπηψζεηο, φξνη πιεξσκήο θιπ.,  

4. ε Σνπνζεζία – Place: ηφπνο εγθαηάζηαζεο, θαλάιηα δηαλνκήο, κεηαθνξέο θιπ.,  

5. ε Πξνψζεζε – Promotion: δηαθήκηζε, δεκφζηεο ζρέζεηο θιπ. θαη 

6. ε πζθεπαζία – Packaging: ζπλήζσο πεξηιακβάλεηαη ζην Product.  

(Zimmerer,Scarborough & Wilson,2008) 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απνηειεί ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζε 

απηήλ παξνπζηάδνληαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθή ηεο επηρείξεζεο ζπλδπαζηηθά κε ηνλ 

θφζηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

ηνηρεία απηήο απνηεινχλ ηα ηδία θεθάιαηα, ηα απνζεκαηηθά, νη ηζνινγηζκνί, ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, 



38 

ηα πξνβιεπφκελα έζνδα, ε αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο, ην λεθξφ ζεκείν θ.α.(Κέθεο, Παπαδαραξίνπ, 2009). 

ηελ παξνχζα εξγαζία ινηπφλ, ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη αλαγθαίν κε ζηφρν λα ελεκεξψζεη 

δηεμνδηθά ηνπο αλαγλψζηεο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε κηαο λέαο εηαηξείαο πνπ ζα έρεη φια ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη ζηνηρεία γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζην θιάδν ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ αιιά θαη ζα πιεξνί 

φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο βησζηκφηεηαο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε βάζνο 

ρξφλνπ.  

3.2  Πεξηγξαθή ηεο ηδέαο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην έγηλε κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε κηαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία GGA 

(Green Greek Algae) , ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ εκπνξεία θαη δηάζεζε δσληαλήο ηξνθήο ζε 

ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 
Δηθόλα 18 

Λνγόηππν Δηαηξείαο GGA 

 

 Γηα ηελ απφθαζε απηή, ειήθζε πνιχ ζνβαξά ππφςε ε εγεηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ θιάδν ησλ 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ , νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο ( εζσηεξηθήο αιιά θαη παγθφζκηαο ) θαζψο θαη νη 

επξχηεξεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο.   

      

Ζ εηαηξεία ζα ζέζεη σο ζηφρν ηε πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζε ηξνθή, κε έλα άξηζην πξντφλ ειιεληθήο 

πξνέιεπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή έγηλε ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο ζπνπδαηφηεηαο πνπ έρεη ε δηαηξνθή 

ησλ ηρζχσλ θαηά ηα θξίζηκα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο θαη απνηειεί ην θιεηδί κηαο ζηαζεξήο βάζεο 

γηα ηε νιφθιεξε θαη πιήξσο επηηπρεκέλε παξαγσγή ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. 

 

Σν πξντφλ ηεο εηαηξείαο ζα νλνκάδεηαη GGA GT ( Green Greek Algae - Green Technique) θαη ζα 
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πσιείηαη ζε ζπζθεπαζίεο δηαζηάζεσλ 40x40x40 θαη ζπλνιηθνχ βάξνπο 20 θηιψλ έθαζηε. Θα πεξηέρεη 

δσληαλή ηξνθή (δηάιπκα ζαιαζζηλνχ λεξνχ κε θπηνπιαγθηφλ) θαη ζα δηαηεξείηαη θαη ζα δηαηίζεηαη ζε 

ζπλζήθεο ςχμεο (4 
ν
C). 

 

 
Δηθόλα 19 

Λνγόηππν Πξντόληνο GGA GT 

 

Ζ δηαδηθαζία ζπληήξεζεο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο δελ επηηξέπεη ηελ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, θαζψο είλαη κηα δηαδηθαζία πνιπέμνδε θαη κε πςειφ απαηηνχκελν θεθάιαην. 

Έηζη,  ζπληήξεζε θαη ε δηάζεζε ζα αλαηεζεί πιήξσο ζε ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία Logistics, ε νπνία 

επειέγε κεηά απφ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ απφ δηάθνξεο εηαηξείεο, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

θαίλεηαη παξαθάησ. 

ηφρνη ηεο εηαηξείαο είλαη λα γίλεη ν κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο δσληαλήο ηξνθήο ζε φιεο ηηο κεγάιεο 

θαη κηθξέο εηαηξείεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα , εμαζθαιίδνληαο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη 

αλαπηχζζνληαο έλα δηθφ ηεο δίθηπν δηαλνκήο. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα κπνξεί 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη άκεζα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ πειαηψλ ηεο ζε φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο 

αιιά θαη λα αλνίμεη δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Ζ πξνκήζεηα ηνπ πξντφληνο ζα γίλεηαη απφ εηαηξεία πνπ ζα ην παξάγεη ζην Ρέζπκλν Κξήηεο θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο θπθψλ. Θα εζηηάζεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο 

ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή - πειάηε θάλνληάο ην αλαγλσξίζηκν κε ηελ επηθφιιεζε εηηθέηαο κε ηελ 

επσλπκία ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. ηελ εηηθέηα ζα αλαγξάθεηαη πιήξεο 

ζχζηαζε ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηελ εηαηξεία καο ψζηε λα είλαη ν πειάηεο 

ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη καδί καο γηα ηελ φπνηα δηεπθξίληζε ε πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη. Θα 

ιεηηνπξγεί επίζεο ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ ψζηε λα κπνξεί ε εηαηξεία λα ιακβάλεη 

αλαηξνθνδνζία θαη ζρφιηα(feed back) απφ ηνπο πειάηεο θαη λα θάλεη ην πξντφλ αθφκα πην πξνζηηφ. 

Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν απνηειεί ν ξαγδαία αλαπηπζζφκελνο 

θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθφζκηα. Ζ θαηαλάισζε ςαξηψλ απμάλεηαη 

ζηαζεξά κηαο θαη νη θαηαλαισηέο θάλνπλ ζηξνθή ζηε πνηνηηθή δηαηξνθή, αιιάδνπλ ηα θαηαλαισηηθά 
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πξφηππα θαη απμάλεηαη ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Δπηπιένλ, ε παξαδνζηαθή αιηεία είηε κέλεη ζηάζηκε 

είηε θζίλεη, ιφγσ ηεο ππεξαιίεπζεο αιιά θαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέζσ 

νδεγηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο ξφινο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο 

είλαη ηεξάζηηνο θαη ζα γίλεη αθφκα κεγαιχηεξνο ζην κέιινλ, φζν ε δήηεζε ζα απμάλεηαη. 

 

3.3  Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο 

Ζ εηαηξεία ζα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εκπνξία θαη ηε δηάζεζε θπηνπιαγθηνχ γηα κνλάδεο 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ. Γηα ηελ ελαζρφιεζή ηεο απηή, κεηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ζα κηζζσζεί 

ρψξνο ζηε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο πνπ ζα ζηεγάδεη ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ζα ιεηηνπξγεί σο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη απνζήθεπζε ή νιηγνήκεξε 

ζπληήξεζε. Ζ εηαηξεία ζα πξνβαίλεη ζε ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηεο γηα ην θαιχηεξν, πην πνηνηηθφ αιιά θαη πην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα.  

Ο ρψξνο ν νπνίνο ζα κηζζσζεί , βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Υατδαξίνπ, ην ζπλνιηθφ ηνπ εκβαδφλ  

αλέξρεηαη ζηα 120 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ην κεληαίν θφζηνο ηνπ κηζζψκαηνο αλέξρεηαη ζηα 400 

επξψ. ην ρψξν απηφ ζα ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο θαη ζα απνηειεί θαη ην ζεκείν 

ζπλάληεζεο κε ηνλ εθάζηνηε πειάηε. 

3.4 Αλζξώπηλνη πόξνη 

Ζ εηαηξεία ζα απνηειείηαη απφ δπν ζπληδηνθηήηεο νη νπνίνη θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Σερλνιφγνπ 

Ηρζπνιφγνπ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη 

νηθνλνκία. Οη εηδηθφηεηεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο ψζηε ππάξρεη πιήξεο γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ελαζρφιεζεο θαη ψζηε λα κπνξνχλ ηα δχν ζηειέρε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ άξηζηε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.  

 

3.5 Σνπνζεζία θαη ρώξνο εγθαηάζηαζεο 

 

Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Ζ πεξηνρή ηνπ Υατδαξίνπ επειέγε θαζψο ζπλδπάδεη ηελ πνιχ ζχληνκε πξφζβαζε ζηελ Αηηηθή νδφ, 

γηα γξήγνξε κεηάβαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο ζηα πάηα, ζην ιηκάλη ηνπ 

Λαπξίνπ, ζην Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά κέζσ ηεο Λεσθφξνπ ρηζηνχ αιιά θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αζπξνπχξγνπ φπνπ εδξάδεη ε ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία Logistics.  

 

 

  



41 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ, ΑΓΟΡΑ ΣΟΥΟ ΚΑΗ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ MARKETING 

4.1  Οξηζκόο ηεο αγνξάο θαη αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο 

Ζ αιηεία απνηειεί γηα ηε ρψξα καο έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο ηνκείο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη 

απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ θιάδνπο : 

 

 Θαιάζζηα αιηεία 

 Τδαηνθαιιηέξγεηα θαη δηαρείξηζε εζσηεξηθψλ πδάησλ 

 Μεηαπνίεζε θαη εκπνξία αιηεπηηθψλ πξντφλησλ 

 

Ζ πδαηνθαιιηέξγεηα είλαη ν θιάδνο ηεο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ εθηξνθή 

πδξφβησλ νξγαληζκψλ ( ςάξηα, θαξθηλνεηδή, φζηξαθα θιπ) θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, αλαπαξαγσγήο θαη αλάπηπμεο, έρνληαο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ πςειφηεξε δπλαηή 

παξαγσγή κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επδσία ησλ παξαγφκελσλ 

νξγαληζκψλ. (Μήιηνπ 2015)(Καξαθαηζνχιε 2015) 

Αλάινγα κε ηα είδε πνπ εθηξέθνληαη, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο δηαθξίλνληαη ζε : 

 Τδαηνθαιιηέξγεηεο γιπθνχ λεξνχ 

 Τδαηνθαιιηέξγεηεο πθάικπξνπ λεξνχ 

 Τδαηνθαιιηέξγεηεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ 

 

Οη πδαηνθαιιηέξγεηεο γιπθνχ λεξνχ αθνξνχλ ζηελ εθηξνθή εηδψλ πνπ γίλεηαη ζε ιίκλεο, ηερλεηέο ε 

θπζηθέο, ζε πνηάκηα θαη νξεηλέο πδάηηλεο ξνέο. Σα θχξηα εθηξεθφκελα είδε απηνχ ηνπ είδνπο 

εθηξνθήο είλαη ε πέζηξνθα ( Salmo Trutta), ν ζνινκφο ( salmo salar) θαη ν θππξίλνο ( cyprinus 

carpio) (Πάζρνο et al.,2004) 

ηα πθάικπξα λεξά πεξηιακβάλνληαη νη ιηκλνζάιαζζεο, νη εθβνιέο ησλ πνηακψλ αιιά θαη δηάθνξνη 

παξαζαιάζζηνη πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί. Σα εθηξεθφκελα είδε απηνχ ηνπ είδνπο παξαγσγήο είλαη 

θπξίσο ηα επξχαια είδε ςαξηψλ (κε  κεγάιε αληνρή ζηηο αιιαγέο ηεο αιαηφηεηαο ησλ πδάησλ), κε 

θχξηα είδε ηε ηζηπνχξα (sparus aurata) , ην ιαβξάθη (dicentrarchus labrax), ηνλ θέθαιν (mugil 

cephalus), ην ζπάξν (diplodus aularis) θαη ην ρέιη (Anguilla anguilla).  (Κιαδάο 2006) 

Σέινο, νη θαιιηέξγεηεο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηξνθή εηδψλ ζηε ζάιαζζα ( 

θφιπνπο, φξκνπο θιπ).  απηνχ ηνπ είδνπο εθηξνθή, εθηξέθνληαη θπξίσο είδε φπσο ηζηπνχξεο (sparus 

aurata), ιαβξάθηα (dicentrarchus labrax), θέθαινο(mugil cephalus), γιψζζα (solea vulgaris)  αιιά 

θαη άιια είδε φπσο δίζπξα καιάθηα (κχδηα (Mytilus Edulis), ζηξείδηα (Ostrea Edulis) , ρηέληα (Pecten 

Sp.)  θαη θαξθηλνεηδή. Δπίζεο ζ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εθηξνθέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
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παξαγσγή ζε γαξίδεο (Parapenaeus longirostris), αζηαθνχο (hommarus gammarus) θαη θαξαβίδεο 

(Nephrops norvegicus). (Κιαδάο 2006) (Μήιηνπ 2015) 

Ζ ζχγρξνλε πδαηνθαιιηέξγεηα ρσξίδεηαη ζε ηξείο θπξίσο θιάδνπο:  

 

 ηελ παξαγσγή  αηειψλ θαη λεαξψλ ηρζπδίσλ 

 ηελ εθηξνθή ηρζχσλ πξνο εκπφξην - θαηαλάισζε 

 ηελ εθηξνθή θαιισπηζηηθψλ εηδψλ ςαξηψλ ( θάηη ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί πξνο ην παξφλ ζε 

πνιχ κηθξή θιίκαθα σο ηψξα ζηελ Διιάδα, θαη θπξίσο εξαζηηερληθά) 

 

Σα θπξηφηεξα εθηξεθφκελα είδε ζηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή είλαη ε ηζηπνχξα θαη ην ιαβξάθη. Καη ηα 

δπν είδε απηά παξνπζηάδνπλ θάπνηα πνιχ θαιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνχλ ηελ θαιχηεξε 

επηινγή γηα εθηξνθή. Σα πην ζεκαληηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα είλαη πσο παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληνρή 

ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηεο αιαηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ζηηο κεγάιεο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

αιιά θαη ε κεγάιε αληνρή ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο, παξνπζηάδνληαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηβίσζεο 

θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα εθηξνθή λέσλ εηδψλ 

φπσο ην κπηάθη θαη ην θαγθξί, θάηη φκσο πνπ δε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ παξαγσγή ηεο ηζηπνχξαο 

ή ηνπ ιαβξαθηνχ, θαζψο δηαηεξείηαη αθφκα ζε ρακειά επίπεδα.(Καξαθαηζνχιε 2015)(Αλαζηαζηάδνπ 

et al., 2012) 

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηνπο θιάδνπο: 

 Σελ παξαγσγή, φπνπ παξάγνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ηα λεαξά ηρζχδηα ζηνπο ηρζπνγελλεηηθνχο 

ζηαζκνχο κέρξη λα θηάζεη ηα 2-3 γξακκάξηα θαη λα κπνξεί λα είλαη εκπνξεχζηκν. 

 Σε θχξηα εθηξνθή, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ ςαξηψλ κέρξη ην ηειηθφ εκπνξεχζηκν 

κέγεζνο. 

 

Ζ εηαηξεία ζα αζρνιεζεί κε ηνλ πξψην θχξην θιάδν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ Διιάδα είλαη 

ιίγεο νη εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κφλν κε ηελ παξαγσγή αηειψλ - λεαξψλ ηρζπδίσλ. 

Ζ αγνξά ζηφρνο ηεο εηαηξείαο ζα είλαη νη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο 

θπηνπιαγθηφλ  ( λσπά θχθε Japanese Chlorella, Nanochloropsis, T-ISO θ.α.), θαη ε ηξνθνδφηεζε ησλ 

ηρζπνγελλεηηθψλ ηνπο ζηαζκψλ κε ην πξντφλ ηεο εηαηξείαο. Μεηά απφ ελδειερή έξεπλα αγνξάο, 

αλαθαιχθζεθε πσο δελ ππάξρεη θακία αληαγσληζηηθή εηαηξεία πνπ λα αλαιακβάλεη ηελ ηξνθνδνζία 

ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα, αιιά γίλεηαη εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο 

απνθιεηζηηθά απφ ην εμσηεξηθφ. Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο παξάγνπλ δηθή ηνπο δσληαλή ηξνθή γηα 

ηδία ρξήζε, ελψ Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο κε κνλάδεο  πνπ ηελ αγνξάδνπλ έηνηκε, νη νπνίεο 

απνηεινχλ θαη ηελ νκάδα-ζηφρν ηεο εηαηξείαο θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα θαηαθέξεη καθξνπξφζεζκα λα είλαη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο κε λσπή ηξνθή θαη λα γίλεη ε πξψηε επηινγή φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ.  
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4.2 Δηαηξείεο - Πειάηεο ηόρνο 

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζχλαςε ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα θαη ν δηαρσξηζκφο θαη  ε επηινγή ηνπο έγηλε κε βάζε ηηο πνζφηεηεο 

ηνπ πξντφληνο πνπ εηζάγνπλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο αλά έηνο. 

4.2.1  Γαιαμίδη Θαιάζζηεο Καιιηέξγεηεο Α.Δ. (www.gmf-sa.g) 

 Ζ εηαηξία ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ, ηδξχζεθε κε κνξθή 

αλψλπκεο εηαηξίαο ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1987 . Ζ έδξα ηεο είλαη ζηε ζέζε Αλεκνθάκπη ηνπ Γήκνπ 

Γαιαμηδίνπ Φσθίδαο, φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα. Ο Όκηινο ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΑΔ θαηαηάζζεηαη κεηαμχ 

ησλ δέθα κεγαιχηεξσλ ζρεκάησλ ηνπ θιάδνπ ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Σν 95% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

εηαηξίαο απνηειεί εμαγσγέο. Ζ Δηαηξία θαη ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, πην ζπγθεθξηκέλα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή γφλνπ, παξαγσγή – 

αλάπηπμε ηρζχσλ, θαη εκπνξία – δηάζεζε εηνίκνπ πξντφληνο (ηρζχσλ θαη γφλνπ) ζηελ εζσηεξηθή θαη 

δηεζλή αγνξά. Σα θχξηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ εηαηξεία είλαη ε ηζηπνχξα θαη ην ιαβξάθη.  

Ζ εηαηξεία έρεη δπν ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο, έλα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε "Αλεκνθάκπη" ζην 

Γαιαμίδη, θαη έλα ζηε ζέζε "Σξάρπινο" ζηε Γεζθίλα. Ζ εηαηξεία κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013 

φπνπ έγηλε θαη ε ηειεπηαία επίζεκε θαηαγξαθή, είρε ζην δπλακηθφ ηεο 166 άηνκα θαη έρεη δχν 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο : α) Κίξθηο Αλψλπκε Δηαηξεία - Ηρζπνθαιιηέξγεηεο ( πκκεηνρή 99.75%) , ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγία ηρζπνπαξαγσγηθψλ ζηαζκψλ θαη ηρζπνθαιιηεξγεηηθψλ 

κνλάδσλ, ηελ εκπνξία θαη εμαγσγή ηρζχσλ θαη ζρεηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ηε παξνρή ηερληθψλ 

ζπκβνπιψλ θαη ε ζχληαμε ηερλννηθνλνκηθψλ κειεηψλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα, θαη β) Astir International 

S.L.R. (πκκεηνρή 50%)  ε νπνία είλαη εκπνξηθή εηαηξεία. 

 

4.2.2  Αλδξνκέδα Α.Δ. (http://www.andromedagroup.eu) 

 

Ζ Αλδξνκέδα ΑΔ ηδξχζεθε ην 1998. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηε Παηαλία Αηηηθήο, ελψ έρεη θαη 

παξαζηήκαηα ζην Ρίν ηεο Πάηξαο θαη ηε Μπνπξηάλα ηεο Ηζπαλίαο. Σν  2001 ε εηαηξεία μεθηλά ηε 

πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γελεηηθήο επηινγήο, ελψ απφ ην 2001 σο ην 2006, ε  Αλδξνκέδα 

θαηαηάζζεηαη ζηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο Διιάδαο, θαη ελψ αλαπηχζζεηαη 

ζπλερψο, παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο πεξηφδνπ. Σν 2006 θαη 

κέζσ ηνπ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ SEEF, ε επελδπηηθή εηαηξεία Global Finance απνθηά ην 

πιεηνςεθηθφ παθέην κεηνρψλ ηεο Αλδξνκέδα. Ξεθηλά ε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γελεηηθήο 

επηινγήο ηεο Αλδξνκέδαο. Σν 2007 ε εηαηξεία επελδχεη ζε έλα Θαιάζζην Πάξθν θαη ζε 

ζπζθεπαζηήξην ζηελ Ζγνπκελίηζα, ην θνληηλφηεξν Διιεληθφ ιηκάλη ζηελ Ηηαιία, ελψ ην 2008 μεθηλά 

ε ηξίηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γελεηηθήο επηινγήο ηεο Αλδξνκέδαο. Παξάιιεια ε εηαηξεία πξνρσξά 

ζε κηα αθφκα επέλδπζε, ζε έλα δεχηεξν εθθνιαπηήξην ζηε Γπηηθή Διιάδα. Σέινο μεθηλά ην  

«Mediterranean Project» κε ηελ απφθηεζε ηνπ νκίινπ Acuimar ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ έλαξμε 

παξαγσγήο ζηελ Αιβαλία. Ζ εηαηξεία έρεη ζην δπλακηθφ ηεο 550 ππαιιήινπο Οη πεξηζζφηεξεο 
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κνλάδεο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο Γπηηθήο αθηνγξακκήο ηεο Διιάδαο, θαη κπνξνχλ 

έηζη λα εμππεξεηνχλ άκεζα ηνπο πειάηεο ηνπο ζηε γεηηνληθή Ηηαιία.  

Γηαζέηεη 5 ζπγαηξηθέο εηαηξείεο: α) Σελ ACUICOLA MARINA ε νπνί είλαη κηα εηαηξία παξαγσγήο 

ηνπ νκίινπ Αλδξνκέδα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ηζπαλία, θαη πνπ εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Αλδξνκέδα ην 

2008. β)Σε  FRESCAMAR πνπ απνηειεί ην εκπνξηθφ κέινο ηνπ Οκίινπ Αλδξνκέδα ζηελ Ηζπαλία θαη 

αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ γ)Σε NIORDSEAS ε νπνία εμαγνξάζηεθε ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2009. Θεσξείηαη κηα απφ ηηο εγεηηθέο εηαηξίεο Μεζνγεηαθήο Ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ 

Ηζπαλία, κε ηζρπξή παξνπζία ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γφλνπ θαη θξέζθνπ ςαξηνχ. δ) Σε 

PISCIMAR πνπ  εμαγνξάζζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010. Με έδξα ηελ Μπνπξηάλα, είλαη ε 

κεγαιχηεξε εηαηξία εθθφιαςεο θαη εθηξνθήο ζηελ Ηζπαλία, κε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη αλάπηπμε ηεο ηζηπνχξαο, ηνπ ιαβξαθηνχ θαη άιισλ Μεζνγεηαθψλ εηδψλ, θαη ε) Σελ 

ANDROMEDA MARINE πνπ βξίζθεηαη ζηνπο Αγίνπο αξάληα ηεο Αιβαλίαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ εθηξνθή ηζηπνχξαο θαη Λαβξαθηνχ.  

Ο Όκηινο Αλδξνκέδα δηαζέηεη 2 ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο, έλαλ ζηε Βφληηζα Αηησιναθαξλαλίαο,  

θαη έλαλ ζηελ Ηζπαλία, θαζψο θαη έλα ζηαζκφ αλάπηπμεο ζηελ Ηζπαλία, κε ζπλνιηθή παξαγσγή 75 

εθαηνκκπξίσλ ηρζπδίσλ ην ρξφλν. Ο ηρζπνγελλεηηθφο ζηαζκφο ηεο Αλδξνκέδα ζηελ Διιάδα έρεη ηελ 

κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ζηελ Μεζφγεην. 

4.2.3  ειόληα Α.Δ. (http://www.selonda.com/gr) 

Ζ ειφληα ΔΠΔ ηδξχζεθε ην 1981 , ελψ είλαη ε πξψηε Διιεληθή επηρείξεζε ε νπνία ππέβαιιε 

επελδπηηθφ πξφγξακκα, ε επηδφηεζε ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε απφ ην Γεσξγηθφ Σακείν ηεο Κνηλφηεηαο 

(FEOGA) ην 1982. Σν 1988 ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ην πξψην ηρζπνγελλεηηθφ ζηαζκφ ηεο 

εηαηξείαο, ζηνλ Όξκν ειφληα, ζην νθηθφ Κνξηλζίαο. Σν 1994 ε εηαηξεία κπαίλεη ζην ρξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ, θαη απνηειεί ηε πξψηε εηαηξεία παγθνζκίσο πνπ ε κεηνρή ηεο δηαπξαγκαηεχεηαη ζε 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ. Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ηδξχζεθε θαη ν Γίαο. Ζ θαιή παξάιιειε πνξεία ηνπο 

ηηο εδξαηψλεη ζην Διιαδηθφ ρψξν θαη γξήγνξα μεθηλάεη ε δξαζηεξηφηεηα εθηφο ζπλφξσλ. Μφιηο 

μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, νη δχν εηαηξείεο νη νπνίεο πιένλ απνηεινχζαλ ηηο δχν απφ 

ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, πξνρψξεζαλ ζε ζπγρψλεπζε, κε ηελ 

νλνκαζία πιένλ λα είλαη ειφληα ΑΔ. Μεηά ηε ζπγρψλεπζε, ε εηαηξεία ειφληα απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία παξαγσγήο ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ ζηνλ θφζκν.   

Ζ εηαηξεία έρεη 5 ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο , έλα ζηε αγηάδα Θεζπξσηίαο, ζηε Ναχπαθην, ζηελ 

Αξθίηζα Φζηψηηδαο, ζηε Φσθίδα, αιιά θαη ζηε Γέξα ηεο Μπηηιήλεο.  χκθσλα κε ηα ηειεπηαία 

ζηνηρεία, ε εηαηξεία απαζρνιεί ζπλνιηθά 1500 εξγαδνκέλνπο θαη  έρεη δέθα ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ 

Διιάδα θαη δχν ζην εμσηεξηθφ. 
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4.2.4  Νεξέαο Α.Δ. (www.nireus.com) 

Ζ εηαηξεία Νεξέαο μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηε Υίν ην 1988 θαη ην 1991 

θαηαζθεπάζηεθε ν πξψηνο ηεο ηρζπνγελλεηηθφο ζηαζκφο. Σν 1995 εηζήιζε ζην ρξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ . Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Κνξσπί Αηηηθήο. Απνηειεί ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα 

ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα. Σα θπξηφηεξα είδε πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη είλαη ε ηζηπνχξα, ην ιαβξάθη 

θαη ην κπινθφπη, ελψ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 35 ρψξεο ζε νιφθιεξν ην θφζκν. Οη παξαγσγηθέο ηεο 

εγθαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ κνλάδεο αλάπηπμεο, ζπζθεπαζηήξηα, έλα εξεπλεηηθφ θέληξν, δχν 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηρζπνηξνθψλ, κία κνλάδα κεηαπνίεζεο θαη κία κνλάδα παξαγσγήο 

εμνπιηζκνχ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο δέθα κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θφζκνπ 

ζηνλ θιάδν ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, θαη έρεη βξαβεπηεί πνιιάθηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

Ζ εηαηξεία, κεηξά πάλσ απφ δέθα ζπγαηξηθέο, φπσο ε AQUACOM LTD, IONIAN SEAFARM AE, 

Πξσηεχο θ.α., ελψ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο KEGOagri, αζρνιείηαη θαη κε ηε πηελνηξνθία, 

ρνηξνηξνθία θαη θηελνηξνθία. 

Γηαζέηεη πέληε ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο, έλα ζηε Ναχπαθην, ζηε Υίν, ζηνλ Αζηαθφ 

Αηησιναθαξλαλίαο, ζηελ Δχβνηα ζηε ζέζε Καλαηάδηθα θαη έλαλ ζηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο κε 

ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ ηρζπδίσλ. Γηαζέηεη έμη Διιεληθέο ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο θαη ηέζζεξηο  ζην εμσηεξηθφ. Γηαζέηεη ηξία θέληξα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ζε Αζήλα, 

Πάηξα θαη Μηιάλν. 

4.2.5  ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΟΡΚΤ Α.Δ. (www.forkys.com) 

Ζ εηαηξεία Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Φφξθπο ΑΔ έρεη σο έδξα ηε πθηάδα ηεο Υίνπ. Γξαζηεξηνπνηείηαη 

θπξίσο ζηε παξαγσγήο ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ, αιιά παξνπζηάδεη θαη κηα κηθξή παξαγσγή ζε άιια 

είδε, φπσο ην θαγθξί θαη ν θξαληφο. Έρεη ηέζζεξηο κνλάδεο παξαγσγήο , έλαλ ηρζπνγελλεηηθφ ζηαζκφ 

θαη έλα ζπζθεπαζηήξην. Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε πεξεηαίξσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο είλαη 

ειιηπή.  

4.2.6 Ηρζπνηξνθεία Κεθαινληάο (http://kefish.gr) 

Σα Ηρζπνηξνθεία Κεθαινληάο ηδξχζεθαλ ην 1981 ζην Λεμνχξη  σο Ηρζπνηξνθεία Κεθαινληάο ΔΠΔ 

θαη ην 1990 κεηαηξάπεθε ζε Ηρζπνηξνθεία Κεθαινληάο Α.Δ. Απφ ην 1982 ε Δηαηξεία έρεη 

εγθαηαζηήζεη ηρζπνθισβνχο γηα πεηξακαηηθή εθηξνθή ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ  θαη ηφηε ήηαλ ε 

πξψηε εκπνξηθή Δηαηξεία ηεο ρψξαο θαη ε κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηεο Δπξψπεο(ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80 είλαη ε κφλε θαζεηνπνηεκέλε εκπνξηθή), ελψ απφ ην 1985 παξάγεη λεαξά ηρζχδηα, ( 

Δίλαη ε πξψηε ειιεληθή Δηαηξεία παξαγσγήο λεαξψλ ηρζπδίσλ). Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε κεγάιε 

ειιεληθή αιπζίδα ζνππεξ κάξθεη ρνλδξηθήο πψιεζεο αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη εκπνξηθά θαη κε 

ζνππεξ κάξθεη ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, ε  Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία, 

Αγγιία αιιά θαη Ακεξηθή, θαη παίδεη θαη ην ξφιν ηνπ επφπηε ζε κηθξφηεξεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο 

νη νπνίεο πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηνπ δηθνχ ηεο δηθηχνπ δηαλνκήο 

. 
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4.3  Δηαηξείεο - Αληαγσληζηέο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα εηαηξείεο πνπ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία θαη δηάζεζε δσληαλήο ηξνθήο γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. ε 

πξνζπάζεηα ιήςεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο απφ ηελ Ηαπσλία ζε θχθε σο πξντφλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην είδνο Japanese Chlorella πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηξνθή ςαξηψλ, δε θαηέζηε 

δπλαηφ, θαζψο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ Ηαπσληθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα, 

φπσο θαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αθνξνχζαλ ηηο εηζαγσγέο ζε θχθε σο ζχλνιν 

θαη φρη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. Οη ηηκέο απηέο πεξηειάκβαλαλ ζηνηρεία εηζαγσγψλ γηα θχθε ηα νπνία 

εθηφο απφ ηε ρξήζε ηνπο σο πξντφλ δηαηξνθήο γηα ηα ςάξηα, πξννξίδνληαη γηα ηε παξαζθεπή 

θαιιπληηθψλ, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε (γηαπσλέδηθνπ θχθνπο Νφξη γηα ζνχζη) θαη άιια, έηζη δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο δεδνκέλα (Σα δεδνκέλα απηά αλαθέξνπλ πσο απφ ηελ 

Ηαπσλία εηζήρζεζαλ θχθε βάξνπο 46.671 θηιψλ θαη αμίαο 635.967 επξψ ην 2014) .Οη εηαηξείεο ινηπφλ 

νη νπνίεο εκπνξεχνληαη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη νη εμήο: 

4.3.1  Pacific Trading Company Ltd.  

Ζ εηαηξεία Pacific Trading Company Ltd. έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Ηξιαλδία, θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ θιάδν εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ιηπαζκάησλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ ζαιάζζηαο παξαγσγήο. 

Παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα δηαηξνθήο γηα λεαξά ηρζχδηα θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

πδάησλ εθηξνθήο ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ . Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο κηθξφηεξεο γηα θάζε 

πξντφλ πνπ παξέρεη, φπσο ε Chlorella Industry Co. Ltd., ε Marubeni Nisshin Feed Co., Ltd. θαη ε 

Pacific Trading Co., Ltd. Σα αθξηβή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο απνζηνιέο ησλ πξντφλησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα, δε θαηέζηε εθηθηφ λα απνθηεζνχλ, απφ επίζεκα ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο.( http://www.ptaqua.eu) 

4.3.2  Reed Mariculture Inc.  

Ζ εηαηξεία Reed Mariculture Inc. είλαη ε κεγαιχηεξε παξαγσγφο εηαηξεία ζε ζαιάζζηα κηθξνθχθε  

παγθνζκίσο, Παξέρεη πξντφληα δηαηξνθήο γηα λεαξά ηρζχδηα, θπηνπιαγθηφλ θαη δσνπιαγθηφλ ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο, ζε 85 ρψξεο ζηνλ θφζκν. πλεξγάδεηαη επίζεο κε 500 κνλάδεο παξαγσγήο 

ςαξηψλ αλά ηελ πθήιην, ηνπιάρηζηνλ 80 ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο θαη παλεπηζηήκηα. Σα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηελ εηαηξείαο κε ηηο εηαηξείεο πειάηεο ηεο ζηε ρψξα καο, 

έρνπλ σο εμήο: ην 2012 ν ζπλνιηθφο ηδίξνο έθηαζε ηα 78.300 επξψ θαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

πξντφλησλ πνπ εηζήρζεζαλ ηα 1020 θηιά, ην 2013 έθηαζε ηα 53.520 επξψ θαη ηα 905 θηιά, ην 2014 ηα 

27.645 επξψ θαη 450 θηιά, ελψ γηα ην 2015 σο ηψξα, έθηαζε ηα 18.960 επξψ θαη 312 θηιά πξντφλησλ. 

Παξαηεξείηαη κία ζπλερήο πηψζε ησλ εηζαγσγψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο πνπ 

επηβάιιεη ηε πξν-πιεξσκή ησλ πξντφλησλ πξηλ ηε παξάδνζε.( http://reedmariculture.com) 
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4.4  SWOT ANALYSIS 

Γπλαηόηεηεο 

 Διιεληθφ θαη Φπζηθφ Πξντφλ άξηζηεο πνηφηεηαο θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

 Άκεζε παξάδνζε ζην ρψξν ησλ εηαηξεηψλ Πειαηψλ κε ζπρλά δξνκνιφγηα αλά εηαηξεία 

 Δπειημία ζηελ απνπιεξσκή ησλ πξντφλησλ 

 24σξε εμππεξέηεζε πειαηψλ 

 Πιήξεο παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ 

 Υακειφηεξν θφζηνο γηα ηνπο πειάηεο κηαο θαη θαηαξγείηαη πιένλ ην θφζηνο εθηεισληζκνχ θαη 

αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο 

Αδπλακίεο 

 Γηαθίλεζε θζελψλ ακθηβφινπ πνηφηεηαο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ 

 Διιείςεηο ππνδνκψλ. 

 Αλεπαξθήο πνιηηηθή πξνψζεζεο ζηε δηεζλή αγνξά 

 Τςειφ θφζηνο δηαλνκήο 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ Ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ έρνπλ δηθέο ηνπο θαιιηέξγεηεο. 

Δπθαηξίεο 

 ηξνθή ησλ παξαγσγψλ αηειψλ ηρζπδίσλ ζε θπζηθήο πξνέιεπζεο ηξνθέο γηα ηελ αλάπηπμε. 

 Έιιεηςε αληαγσληζκνχ 

 Τπνζηήξημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ πξνγξακκάησλ 

 Ρπζκφο αλάπηπμεο/δήηεζεο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ηξνθή ζηε θαηαλάισζε πξντφλησλ Διιεληθήο παξαγσγήο σο θίλεζε γηα ηε ηφλσζε ηεο 

Διιεληθήο αγνξάο 

Απεηιέο 

 Αζηαζέο νηθνλνκηθφ - πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

 Δζσζηξέθεηα - αδξάλεηα - ζηαζηκφηεηα 

 Τςειή θνξνιφγεζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ρψξα 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε Πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ 
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4.5 Σηκνινγηαθή πνιηηηθή 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα εμαξηεζεί θαζαξά απφ ηε ηηκή ζηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζα δίλεη ην 

πξντφλ ηνπ ζηελ εηαηξεία. Γηα ηε ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ εηαηξεία πξνκεζεπηή, έρνπλ γίλεη 

δηάθνξα ζελάξηα ηα νπνία θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 6.6 - Οηθνλνκηθά ζελάξηα πνπ 

αθνινπζεί. Ζ εμφθιεζε ησλ αγνξψλ ηεο εηαηξείαο πξνο ην πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε ηξίκελεο 

επηηαγέο, κε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εμφθιεζεο ησλ ρξεψλ ησλ πειαηψλ πξνο ηελ εηαηξεία, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εμήο ηξφπνη: 

1. Με ρξήζε κεηξεηψλ : Ζ παξαγγειία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε πιήξε εμφθιεζε ηνπ πνζνχ 

πξνο ηελ εηαηξεία κε ηε ρξήζε κεηξεηψλ, είηε κε κηα πξνθαηαβνιή θαη εμφθιεζε θαηά ηε 

παξάδνζε, είηε κε ηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ θαηά ηε παξαγγειία. 

2. Με αληηθαηαβνιή : Ζ παξαγγειία ζα παξαδίδεηαη κε ηελ αληηθαηαβνιή ηνπ ππνιεηπφκελνπ 

πνζνχ θαηά ηε παξάδνζε.  

3. Με ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο : Ζ εηαηξεία πειάηεο ζηε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα 

απνπιεξψζεη ην πνζφ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο είλαη ππνρξεσκέλε λα πιεξψζεη 

νιφθιεξν ην πνζφ θαηά ηε παξαγγειία. H εηαηξεία ππνζηεξίδεη θαη δέρεηαη νπνηαδήπνηε 

πηζησηηθή (Credit), ρξεσζηηθή (Debit) ή πξνπιεξσκέλε θάξηα (Pre Paid) ησλ δηεζλψλ 

ζρεκάησλ Visa, Mastercard, Maestro θαη Visa Electron. 

4. Σξαπεδηθή θαηάζεζε : Ζ εηαηξεία πειάηεο ζα κπνξεί λα απνπιεξψζεη ην πξντφλ κε 

κεηαβίβαζε ηνπ πνζνχ ζην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ 

δηαηεξεί ε εηαηξεία ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, πάληα κε αηηηνινγία θαηάζεζεο ην φλνκα 

ζην νπνίν έρεη γίλεη ε παξαγγειία. 

5. Μέζσ  PayPal : Όηαλ νινθιεξσζεί ε παξαγγειία  ζα νδεγείηαη απηνκάησο ζην online 

αζθαιέο ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ηεο PayPal. Ζ δηαδηθαζία πιεξσκήο κέζσ PayPal είλαη 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζπλήζσο νινθιεξψλεηαη εληφο ιίγσλ ιεπηψλ. 

εκείσζε : Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο, νη πειάηεο ππνρξενχληαη λα 

θαηαβάινπλ σο πξνθαηαβνιή ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο παξαγγειίαο, ελψ ε 

εμφθιεζε ζα γίλεηαη θαηά ηε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. Όιεο νη παξαγγειίεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθά, θαη νπδεκία παξαγγειία ζα παξαδίδεηαη αλεμφθιεηε. Γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ πξντφλησλ δε ζα ππάξρεη θακία πεξεηαίξσ ρξέσζε ησλ πειαηψλ, νχηε θαηά ηε ρξήζε ηεο 

απνπιεξσκήο κέζσ αληηθαηαβνιήο.  

4.6 ηξαηεγηθή θαη εξγαιεία Marketing 

Ο πην βαζηθφο ζηφρνο ηνπ marketing ηεο εηαηξείαο είλαη ην λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα 

πειαηνθεληξηθφ πξνθίι, θηιηθφ θαη  πξνζηηφ γηα φινπο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κίγκα ηερληθψλ 

πξνζσπηθήο θαη κε πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο νη νπνίεο ζα πιεξνθνξνχλ θαη ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

πειάηεο γηα ηελ εηαηξεία θαη ην πξντφλ. 
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Οη παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο είλαη ε γεσγξαθηθή θχζε ηεο αγνξάο (ιφγσ 

ηεο δηαζθνξπηζκέλεο αγνξάο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε δηαθήκηζε αιιά θαη ε 

πξνζσπηθή επαθή κε εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο κε δπλεηηθνχο πειάηεο), νη πειάηεο ζηφρνο ηεο 

εηαηξείαο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο (ε πξνζσπηθή πψιεζε ελδείθλπηαη γηα 

πξντφληα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πςειή αμία φπσο ην πξντφλ ηεο εηαηξείαο)  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο επίζεο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο είλαη ην λα γίλεη γξήγνξα αλαγλσξίζηκν ην 

πξντφλ. Ζ εηαηξεία έρεη επίζεο σο ζηφρν πξψηνπ έηνπο έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ  400.000 επξψ, ηνλ 

επφκελν 550.000 επξψ  θαη ην θφζηνο ηνπ Marketing ζα αλέξρεηαη ζην 3% ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πψιεζεο ζα βαζηζηεί ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο. 

 Άξηζηε γλψζε ηνπ πξντφληνο ψζηε ν πσιεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζε νπνηαδήπνηε 

εξψηεζε θαη λα ιχζεη ηπρφλ απνξίεο. 

 Απνηειεζκαηηθή θαη πιήξσο θαηαλνεηή παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο γηα φινπο. Θα ππάξρεη 

ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε λέσλ πειαηψλ κέζσ πξνζσπηθψλ ( θίινη, πειάηεο) θαη απξφζσπσλ 

(ΜΜΔ, επαγγεικαηηθνί νδεγνί) ζπζηάζεσλ, θαη κε πξσηνβνπιίεο ησλ πσιεηψλ. Γηα ηε ζπλερή 

βειηίσζε, ν πσιεηήο ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηε παξνπζίαζε ηνπ γηα ηνλ θάζε πειάηε 

μερσξηζηά, πάληα κε θηιηθή δηάζεζε.  

 Γεκηνπξγία ζηαζεξήο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επαθήο 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ αιιά θαη ηε πξνζέιθπζή ηνπο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηάθνξα εξγαιεία marketing θαη δηαθεκίζεηο. Οη δηαθεκίζεηο ζα ππάξμνπλ ζε πεξηνδηθά πνπ αθνξνχλ 

ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, αιιά θαη ζην δηαδίθηπν. Θα εζηηάδνπλ επίζεο ζηελ παξνπζίαζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πξντφληνο θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχλ ςεχηηθεο 

πξνζδνθίεο. θνπφο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ εηαηξεία θαη ην πξντφλ, ρσξίο λα 

ππεξβαίλεη ε δηαθήκηζε ηελ αγνξά ζηφρν, θαη λα ηνπο γλσζηνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

Ζ εηαηξεία ζα έρεη δηθφ ηεο δηαδηθηπαθφ ρψξν (www.GGA.com.gr) θαη ζα ρξεζηκνπνηεί δηαθεκηζηηθά 

banner adds ζηα θπξηφηεξα sites πνπ αθνξνχλ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Θα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηνλ 

ηνκέα ηεο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ψζηε ην site θαη ηα banner 

adds λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ςειά ζηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ. Δπίζεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ππεξεζία ηνπ email marketing πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα θξαηάεη 

επαθή θαη κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο αιιά θαη ηε πξνζέιθπζε λέσλ. Απφ ην ζρέδην πξνψζεζεο 

δε ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην Facebook θαη ην Tweeter ηα νπνία έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην εηθνληθφ ρψξν ζην δηαδίθηπν κε κηα κεγάιε αγνξά ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαζεκεξηλά. 

Σέινο, γηα ηε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θη άιια εξγαιεία πξνψζεζεο, φπσο 

εθζέζεηο, δηαθεκηζηηθά είδε αιιά θαη δείγκαηα ηνπ πξντφληνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

5.1 Οηθνλνκηθή Αλάιπζε - ελάξηα 

ε γεληθέο γξακκέο, ε παξαγσγή θπηνπιαγθηνχ ζηελ Διιάδα έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ 

ηεο ηδηφρξεζεο πνπ γίλεηαη απφ θάπνηεο εηαηξείεο ηρζπνπαξαγσγήο. Ζ αχμεζε απηή έρεη πξνθαιέζεη 

κείσζε ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θπηνπιαγθηνχ, θηάλνληαο έλα εχξνο ηηκψλ πνπ θπκαίλνληαη απφ 

150-1.000 €/kg μεξνχ βάξνπο. Αλ θαη ε ηηκή απηή είλαη αξθεηά πςειή, ζηε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

πνιχ θαιχηεξε απφ ηηκέο πνπ βξέζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηηο Μεζνγεηαθέο 

Τδαηνθαιιηέξγεηεο ( πεξίπνπ 1.400 $/kg ΞΒ, Muller-Feuga et al., 2003) θαη ζαθψο θαιχηεξε απφ ηε 

κέζε ηηκή πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ειιεληθέο εηαηξείεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ κηα δεθαεηία πξηλ, ηηκή πνπ 

έθηαλε ηα 1,332±900 €/kg ΞΒ.  ( Tzovenis et al. 2009).  

Μεηά απφ ελδειερή έξεπλα ηεο αγνξάο ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, βξέζεθαλ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πειάηεο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ είλαη πξαγκαηηθά θαη ειήθζεζαλ κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο απφ 

άηνκν πνπ επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο θάζε εηαηξείαο - πειάηε 

δηαξθεί 10 κήλεο ην ρξφλν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ππνιεηπνκέλσλ δχν κελψλ, γίλεηαη ζπληήξεζε ησλ 

δεμακελψλ θαη απνιχκαλζε. Έηζη νη θαηαλαιηζθφκελεο  πνζφηεηεο δσληαλήο ηξνθήο αλά έηνο, είλαη 

νη εμήο :  

 Γαιαμίδη Θαιάζζηεο Καιιηέξγεηεο Α.Δ. - 22.6 Σφλνη / Έηνο 

 Αλδξνκέδα Α.Δ. - 15 Σφλνη / Έηνο 

 ειφληα Α.Δ. - 13 Σφλνη/ Έηνο 

 Νεξέαο Α.Δ. - 10 Σφλνη/ Έηνο 

 Ηρζπνθαιιηέξγεηεο ΦΟΡΚΤ Α.Δ. - 8.5 Σφλνη/ Έηνο 

 Κεθαινληά - 3.2 Σφλνη/ Έηνο 

 

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ εηζάγεηαη ζηελ  Διιάδα απφ ην εμσηεξηθφ αλέξρεηαη ζε 72,3 ηόλνπο ην 

ρξόλν.  

Ζ θάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη 2kg ΞΒ θπηνπιαγθηνχ  άξα ε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ ρξεηαδφκαζηε 

είλαη ηα 7.230 kg.  

Ζ ηξνθνδνζία ηεο θάζε εηαηξείαο – πειάηε ζα γίλεηαη θάζε εβδνκάδα, θαη ν θχθινο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο ζα δηαξθεί 10 κήλεο.  Έηζη, γηα ηελ θάζε εηαηξεία ζα εθηεινχληαη 40 απνζηνιέο αλά θύθιν 

εξγαζηώλ ( 10 κήλεο x 4 απνζηνιέο ην κήλα) 

Ζ ελδεηθηηθή ηηκή ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο νξίδεηαη ζηα 350
 
euro /pack θαη ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δήηεζεο ζπλνιηθά 3.615 ζπζθεπαζίεο. (ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαδφηαλ λα θαιχςνπκε ην 

100% ηεο δήηεζεο) 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ φισλ ησλ πειαηψλ αλέξρεηαη ζε 1.265.250 επξώ εηεζίσο. 
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Θα εμεηαζηνχλ ηξία ελδερφκελα ζελάξηα: Σν πξψην πνπ ζα είλαη ην πην απαηζηφδνμν ζα θηάλεη ζε 

πνζνζηφ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ, ην δεχηεξν ζα είλαη ζην 30% θαη ην ηξίην θαη πην 

αηζηφδνμν ζα θηάλεη ην 50%, φια ζε βάζνο ηξηεηίαο. 
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5.2. Δηαηξείεο Logistics θαη ε πην ζπκθέξνπζα θαη ζπλεηή επηινγή 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, γηα ηελ εκπνξία, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηνπ 

εκπνξεχκαηνο ζα ππνγξαθεί ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κε εηαηξεία Logistics.  Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο, λα είλαη αμηφπηζηε φζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα, ηε 

ζσζηή κεηαρείξηζε ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηε ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.  

Γηα ηε ζσζηή επηινγή ηεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο Logistics, δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, 

ην νπνίν θαη εζηάιε ζε 22 εηαηξείεο.(Παξάξηεκα 2) 

Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, απνθαζίζηεθε απφ θνηλνχ πσο ε πην 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ειήθζε απφ ηελ εηαηξεία Logistics Νν 7( ε πξαγκαηηθή νλνκαζία ηεο 

εηαηξείαο έρεη αθαηξεζεί γηα ιφγνπο ερεκχζεηαο), ε νπνία έρεη ηξία θέληξα δηαλνκήο  :  

 Κέληξν Γηαλνκήο Αζπξνπχξγνπ: Λεσθ. Δηξήλεο 47 (Λ. Νάην), 19300 Αζπξφππξγνο 

 πγθξφηεκα Βνξείνπ Διιάδνο:  ΒΗ.ΠΔ ΗΝΓΟΤ Ο.Σ 31Γ, Γ΄ Δίζνδνο, 57 022 Θεζζαινλίθε 

 Κέληξν Γηαλνκήο Μαγνχιαο:  Γ. Γελλεκαηά 99 Θέζε Πιαθσηφ Μαγνχιαο, 19018 

 

Ζ πξνζθνξά πνπ ειήθζε θαη έγηλε ηειηθά απνδεθηή απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία είλαη ε εμήο: 

5.2.1 Πξνζθνξά από ηελ εηαηξεία  Logistics πνπ επειέγε.  

Οη κεηαθνξέο ζα γίλνληαη ζε παιέηεο δηαζηάζεσλ 80x1,20 θαη ζα θηάλνπλ ζε κέγηζην χςνο ηα 2 

κέηξα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηδαληθά, ζα γίλνληαη 5 ζηξψζεηο ησλ έμη ζπζθεπαζηψλ αλά παιέηα, 

ζπλνιηθά 30, θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα απφ ηε κία ζπζθεπαζία ζηελ 

άιιε, ιφγσ ζηηβαζίαο θαη ιφγσ βάξνπο. 

Οη ηηκέο έρνπλ σο βάζε ηα δξνκνιφγηα Κξήηε - Αζήλα θαη Καιακάηα - Αζήλα. ηε ζπλέρεηα 

πξνζηίζεληαη νη ηηκέο γηα ηε ζπλέρεηα  ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ πξνο ηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ. Οη ηηκέο 

έρνπλ σο εμήο: 

Κξήηε ( Ζξάθιεην) - Αζήλα -> 24 επξψ/παιέηα 

Καιακάηα - Αζήλα -> 15 επξψ/παιέηα 

Σα ινηπά δξνκνιφγηα έρνπλ σο εμήο: 

 Ζξάθιεην - εηεία -> 15 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Υίνο -> 24 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Βφξεηα Δχβνηα -> 28 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Αξθίηζα ή Αηαιάληε ή Λάξπκλα -> 16 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - αγηάδα -> 25 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Ναχπαθηνο -> 21 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Ράρεο ή Άγηνο Κσλζηαληίλνο - 16 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα Βφληηζα ή Αζηαθφο -> 26 επξψ/παιέηα 
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 Αζήλα νθηθφ Κνξηλζίαο -12 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Πφξνο ->20 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Μπηηιήλε ->24 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Λέξνο ->33 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Κεθαινληά ->22 επξψ/παιέηα 

 Αζήλα - Ηζάθε ->40 επξψ/παιέηα 

Ο ζπλδπαζκφο δξνκνινγίσλ είλαη έλα πεξίπινθν δήηεκα θαζψο ν νδεγφο απαγνξεχεηαη απ ην λφκν 

λα νδεγεί  ζχλνιν ηελ εκέξα πεξηζζφηεξεο απφ 8 ψξεο. Έηζη δε γίλεηαη γηα παξάδεηγκα  λα θάλεη φια 

καδί ηα δξνκνιφγηα γηα φιε ηε Γπηηθή Διιάδα καδί. Τπάξρεη έλαο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

θαηά πξνζέγγηζε. Ζ ηηκή δηακνξθψλεηαη ζηα 1,6 επξψ/ km απφζηαζεο, κε κέγηζην ρξφλν ηηο 8 ψξεο, 

ζπλ 40 επξψ ε θάζε δηαλπθηέξεπζε ηνπ νδεγνχ. Σν θφζηνο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ αλέξρεηαη 

ζηα 7 επξψ αλά παιέηα εθάπαμ, θαη ε παξακνλή ηνπο θνζηίδεη 70 ιεπηά ηελ εκέξα αλά παιέηα. 

Σν ζχλεζεο κέγεζνο ησλ θνξηεγψλ κπνξεί λα κεηαθέξεη ζπλνιηθά δέθα παιέηεο. Οη παξαπάλσ ηηκέο 

κεηψλνληαη θαηά 20-25% αλ ην θνξηεγφ είλαη γεκάην αλά πξννξηζκφ. Οη ηηκέο ελδέρεηαη επίζεο λα 

κεηψλνληαη αλ νη πξννξηζκνί είλαη θνληά ζε θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο.  

Σν ζπκβφιαην πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη δεζκεπηηθφ θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο θαη έρεη ηζρχ γηα 3 ρξφληα, 

κε δπλαηφηεηα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ αλαλέσζε ηνπ κεηά ηελ 

πάξνδν ησλ ηξηψλ εηψλ.  

Αθνινπζεί παξάδεηγκα θνζηνιόγεζεο απνζηνιήο θνξηεγνύ πιήξνπο θνξηίνπ ζε εηαηξεία πειάηε, 

ζηελ Κεθαινληά. 

Έζησ πσο ην θνξηεγφ ςπγείν μεθηλάεη πιήξσο θνξησκέλν απφ ηε Κξήηε ζηε Κεθαινληά. Έλα πιήξεο 

θνξηεγφ κπνξεί λα κεηαθέξεη 10 παιέηεο αλά δξνκνιφγην. Σν θφζηνο κεηαθνξάο απφ ηε Κξήηε ζηελ 

Αζήλα, αλέξρεηαη ζηα 24 επξψ αλά παιέηα. Έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο απφ ηε Κξήηε ζηελ 

Αζήλα, θηάλεη ηα 240 επξψ, ηα νπνία γίλνληαη ηειηθψο 180 (έθπησζε 25% ιφγσ πιεξφηεηαο ηνπ 

θνξηεγνχ). ηε ζπλέρεηα ην δξνκνιφγην ζπλερίδεηαη κέρξη ηε Κεθαινληά, ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ 

αλέξρεηαη ζηα 22 επξψ αλά παιέηα, ζπλνιηθά δειαδή 220 επξψ. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα έθπησζε 

ιφγσ πιεξφηεηαο ηνπ θνξηεγνχ, ην θφζηνο θηάλεη ηα 165 επξψ. Έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο 

απφ ην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο σο ηε Κεθαινληά, θηάλεη ζπλνιηθά ηα 345 επξψ αλά θνξηεγφ. 
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5.3 ύγθξηζε πξντόληνο ηεο εηαηξείαο  GGA κε αληαγσληζηηθά 

Σν πξντφλ GGA Gt παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηα αληαγσληζηηθά, ζε ζρέζε κε 

δηαδηθαζία θαιιηέξγεηαο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο, ελψ ηεξείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ηελ 

κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπ. 

GGA Gt Ειςαγόμενο προϊόν 

Είδοσ : Chlorella Sp Είδοσ : Chlorella Vulgaris. 

Καλλιζργεια ςε καλαςςινό νερό Καλλιζργεια ςε γλυκό νερό 

Ζωντανό ( ςε ζνα ποςοςτό) Μθ ηωντανό 

Φσηναπηφηξνθε ανάπτυξθ ( φωσ, ανόργανα 
άλατα + CO2 ) 

Ετερότροφθ ανάπτυξθ ( ςκοτάδι + Οργανικόσ 
Άνκρακασ, πχ ηάχαρθ) 

Σιμι πϊλθςθσ : 350€/ ςυςκευαςία   Σιμι πϊλθςθσ : 450 - 500€/ ςυςκευαςία 

ηε ζπλέρεηα θαη ησλ δχν δηαδηθαζηψλ, ην πξντφλ θπγνθεληξείηαη, ζπκππθλψλεηαη, ζπζθεπάδεηαη θαη 

ςχρεηαη - απνζεθεχεηαη ζηνπο 4 
ν
C. 

5.4 Κόζηνο 

Σα πξψηα έμνδα αλέξρνληαη ζε 127,4 επξψ ηα νπνία απνηεινχλ ην θφζηνο ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο 

ΔΠΔ, ηα δχν ελνίθηα γηα ηε κίζζσζε ηνπ ρψξνπ πνπ αλέξρνληαη ζηα 800 επξψ, θαη άιια 5.000 επξψ 

γηα κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ( ππνινγηζηέο, ηειέθσλα θιπ) θαη έπηπια. 

5.4.1 Κόζηνο κεηαθνξάο πξντόληνο ζηελ εηαηξεία Γαιαμίδη Θαιάζζηεο Καιιηέξγεηεο 

Α.Δ. 

 Ζ εηαηξεία Γαιαμίδη Θαιάζζηεο Καιιηέξγεηεο ΑΔ έρεη δχν ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο. 

1. Θέζε "Αλεκνθάκπη" ζην Γαιαμίδη : Αζήλα Ναχπαθηνο - 21 επξψ/ παιέηα ζπλ ηε ρξέσζε 

κεηάβαζεο απφ ηε Ναχπαθην ζην Γαιαμίδη πνπ ππνινγίδεηαη ζηα 105,6 επξψ κε ηε 

ρηιηνκεηξηθή ρξέσζε, ηηκή πνπ βξίζθεηαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε 

ύλνιν : 126,6 επξψ / παιέηα 

 

2. Θέζε "Σξάρεινο" ζηε Γεζθίλα : Αζήλα Καιακάηα - 15 επξψ/ παιέηα θαη Καιακάηα - 

Γεζθίλα - 160 επξψ, πάιη κε ηε ρηιηνκεηξηθή κέζνδν ρξέσζεο 

ύλνιν : 175 επξψ / παιέηα 

5.4.2 Κόζηνο κεηαθνξάο πξντόληνο ζηελ εηαηξεία Αλδξνκέδα Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία Αλδξνκέδα ΑΔ έρεη έλαλ ηρζπνγελλεηηθφ ζηαζκφ ζηελ Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

Βφληηζα, θαη ην θφζηνο ππνινγίδεηαη σο εμήο : Ζξάθιεην - Αζήλα, 24 επξψ/ παιέηα θαη Αζήλα 

Βφληηζα ζηα 26 επξψ αλά παιέηα.  

ύλνιν : 50 επξψ / παιέηα 

5.4.3Κόζηνο κεηαθνξάο πξντόληνο ζηελ εηαηξεία ειόληα Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία ειφληα ΑΔ έρεη 5 ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο : 

1. αγηάδα Θεζπξσηίαο : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/ παιέηα, Αζήλα - αγηάδα - 25 επξψ/ 

παιέηα. 

ύλνιν : 49 επξψ / παιέηα 

2. Ναχπαθηνο : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα Ναχπαθηνο - 21 επξψ/παιέηα 



55 

ύλνιν : 45 επξψ/παιέηα 

3. Αξθίηζα Φζηψηηδαο : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα  Αξθίηζα - 16 επξψ/παιέηα 

ύλνιν: 40 επξψ / παιέηα 

4. Φσθίδα : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα Φσθίδα - 106 επξψ/παιέηα κε ηε 

ρηιηνκεηξηθή ρξέσζε 

ύλνιν : 130 επξψ / παιέηα 

5. Γέξα Μπηηιήλεο : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα Μπηηιήλε - 24επξψ/παιέηα, 

Ληκέλαο Μπηηιήλεο  Γέξα - 56 επξψ/παιέηα κε ηε ρηιηνκεηξηθή ρξέσζε 

ύλνιν : 104 επξψ / παιέηα 

5.4.4  Κόζηνο κεηαθνξάο πξντόληνο ζηελ εηαηξεία Νεξέαο Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία Νεξέαο ΑΔ δηαζέηεη ηέζζεξηο  ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο ζηελ Διιάδα, θαη ην θφζηνο 

κεηαθνξάο είλαη ην εμήο: 

1. Ναχπαθηνο : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα Ναχπαθηνο - 21 επξψ/παιέηα 

ύλνιν : 45 επξψ/παιέηα 

2. Υίνο : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα Υίνο - 48 επξψ/παιέηα 

ύλνιν : 72 επξψ / παιέηα 

3. Αζηαθφο Αηησιναθαξλαλίαο : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα Αζηαθφο - 26 

επξψ/παιέηα 

ύλνιν : 50 επξψ / παιέηα 

4. ζέζε "Καλαηάδηθα" Δπβνίαο : Ζξάθιεην Αζήλα - 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα "Καλαηάδηθα" - 25 

επξψ/παιέηα 

ύλνιν : 49 επξψ / παιέηα 

5.4.5  Κόζηνο κεηαθνξάο πξντόληνο ζηελ εηαηξεία ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΟΡΚΤ  

Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Φφξθπο Α.Δ. έρνπλ έλαλ ηρζπνγελλεηηθφ ζηαζκφ ζηε εηεία ηεο 

Κξήηεο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο αλέξρεηαη ζηα 15 επξψ αλά παιέηα. 

5.4.6 Κόζηνο κεηαθνξάο πξντόληνο ζηελ εηαηξεία Ηρζπνηξνθεία Κεθαινληάο 

Η εταιρεία ζχει ζναν ιχκυογεννθτικό ςτακμό, ςτο Λθξοφρι τθσ Κεφαλονιάσ, και το κόςτοσ αποςτολισ 

του προϊόντοσ είναι το εξισ : Κξήηε ( Ζξάθιεην) - Αζήλα -> 24 επξψ/παιέηα, Αζήλα - Κεθαινληά -

>22 επξψ / παιέηα 

ύλνιν : 46 επξψ  / παιέηα 
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5.5  Οηθνλνκηθά ζελάξηα 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, γηα ηε δεκηνπξγία ζθαηξηθήο άπνςεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία βαζηθά ζελάξηα. Σα ζελάξηα απηά ρσξίδνληαη 

ζε απαηζηφδνμν, ινγηθφ θαη αηζηφδνμν, θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο απφ ηηο πσιήζεηο, ζα 

πξέπεη ζηα θφζηε λα ππνινγίδεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ζηελ εθάζηνηε ηνπνζεζία. 

ε απηά ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ επίζεο ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ( ελνίθηα, ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ θιπ), 

θαζψο θαη ηα κηζζνινγηθά θφζηε, φπσο αλαθέξζεζαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Σν θφζηνο ησλ 

ΓΔΚΟ ππνινγίδεηαη ζηα 150 επξψ ην κήλα θαη ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ζηα 1500 επξψ αλά ηδηνθηήηε. 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ είλαη ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηε ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο απφ ηηο 

αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο. 

υνολικόσ Κφκλοσ εργαςιών 
των Εταιριών - Πελατών (100% 
του υπάρχοντοσ ςυνολικοφ 
τηίρου) 

1.807.500,00 ευρϊ Αρικμόσ υςκευαςιών Ανά 
κφκλο εργαςιών 

Απαιςιόδοξο ενάριο (10% του 
υπάρχοντοσ ςυνολικοφ τηίρου) 

180.750,00 ευρϊ 361 (≈361,5) 

Λογικό ενάριο (30% του 
υπάρχοντοσ ςυνολικοφ τηίρου) 

542.250,00 ευρϊ 1084(≈1084,5) 

Αιςιόδοξο ενάριο (50% του 
υπάρχοντοσ ςυνολικοφ τηίρου) 

903.750,00 ευρϊ 1807(≈1807,5) 

Πίλαθαο 7 

Οηθνλνκηθά ελάξηα 
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5.5.1  Απαηζηόδνμν ελάξην (10% ηνπ ππάξρνληνο ζπλνιηθνύ ηδίξνπ) 

 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 60,00 €          120,00 €               180,00 €        240,00 €        300,00 €        

Κφζηνο Ίδξπζεο εηαηξείαο ΔΠΔ 127,40 €          127,40 €                127,40 €          127,40 €          127,40 €          

Κφζηνο Δλνηθίνπ αλά έηνο + Πξνθαηαβνιή 5.600,00 €       5.600,00 €              5.600,00 €       5.600,00 €       5.600,00 €       

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο + έπηπια 5.000,00 €       5.000,00 €              5.000,00 €       5.000,00 €       5.000,00 €       

Λνγηαξηαζκνί ΓΔΚΟ 1.800,00 €       1.800,00 €              1.800,00 €       1.800,00 €       1.800,00 €       

Μηζζνινγηθφ θφζηνο 36.000,00 €      36.000,00 €            36.000,00 €      36.000,00 €      36.000,00 €      

ΤΝΟΛΟ 48.527,40 €      48.527,40 €            48.527,40 €      48.527,40 €      48.527,40 €      

Κόζηνο Logistics (Μία Παιέηαο/πξννξηζκό) 996,60 €          996,60 €                996,60 €          996,60 €          996,60 €          

Κφζηνο Αγνξάο 65.040,00 €      130.080,00 €          195.120,00 €    260.160,00 €    325.200,00 €    

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 114.564,00 € 179.604,00 €        244.644,00 € 309.684,00 € 374.724,00 € 

Σδίξνο Απαηζηόδνμνπ ελαξίνπ ελαξίνπ 126.350,00 € 126.350,00 €        126.350,00 € 126.350,00 € 126.350,00 € 

ύλνιν θέξδνπο άλεπ θόξνπ 11.786,00 €      53.254,00 €-            118.294,00 €-    183.334,00 €-    248.374,00 €-    

Κέξδνο κεηά  Marketing ( 3%) 11.432,42 €      51.656,38 €-            114.745,18 €-    177.833,98 €-    240.922,78 €-    

Κέξδνο κεηά θόξνπ 26% 8.459,99 €     38.225,72 €-          84.911,43 €-   131.597,15 €- 178.282,86 €- 

Μέζνο Όξνο θαζαξνύ θέξδνπο -  84.911,43 € 

Πίλαθαο 8 - Απαηζηόδνμν ελάξην  

 

ην απαηζηφδνμν ζελάξην, ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ηεο εηαηξείαο θηάλεη ηηο 114.564,00  €. Αλάινγα κε ηε 

ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο( θφζηνο πσιεζέλησλ) απφ ηελ εηαηξεία πξνκεζεπηή, ην  κέγηζην θέξδνο 

θηάλεη  ηα 8.459,99 € (κε ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο ζηα 60,00 €), ελψ ζε νπνηαδήπνηε αλψηεξε ηηκή, 

ε επέλδπζε ζεσξείηαη κε βηψζηκε θαζψο ε εηαηξεία ζα παξνπζηάζεη δεκία απφ ηνλ πξψην θηφιαο 

ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο κέζνο φξνο ηεο δεκίαο ππνινγίδεηαη ζηα -84.911,43 € 

  



58 

5.5.2 Λνγηθό ελάξην (30% ηνπ ππάξρνληνο ζπλνιηθνύ ηδίξνπ) 

 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 60,00 €          120,00 €               180,00 €        240,00 €        300,00 €        

Κφζηνο Ίδξπζεο εηαηξείαο ΔΠΔ 127,40 €          127,40 €                127,40 €          127,40 €          127,40 €          

Κφζηνο Δλνηθίνπ αλά έηνο + Πξνθαηαβνιή 5.600,00 €       5.600,00 €              5.600,00 €       5.600,00 €       5.600,00 €       

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο + έπηπια 5.000,00 €       5.000,00 €              5.000,00 €       5.000,00 €       5.000,00 €       

Λνγηαξηαζκνί ΓΔΚΟ 1.800,00 €       1.800,00 €              1.800,00 €       1.800,00 €       1.800,00 €       

Μηζζνινγηθφ θφζηνο 36.000,00 €      36.000,00 €            36.000,00 €      36.000,00 €      36.000,00 €      

ΤΝΟΛΟ 48.527,40 €      48.527,40 €            48.527,40 €      48.527,40 €      48.527,40 €      

Κόζηνο Logistics (Μία Παιέηαο/πξννξηζκό) 996,60 €          996,60 €                996,60 €          996,60 €          996,60 €          

Κφζηνο Αγνξάο 65.040,00 €      130.080,00 €          195.120,00 €    260.160,00 €    325.200,00 €    

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 114.564,00 € 179.604,00 €        244.644,00 € 309.684,00 € 374.724,00 € 

Σδίξνο Λνγηθνύ ελαξίνπ 379.400,00 € 379.400,00 €        379.400,00 € 379.400,00 € 379.400,00 € 

ύλνιν θέξδνπο άλεπ θόξνπ 264.836,00 €    199.796,00 €          134.756,00 €    69.716,00 €      4.676,00 €       

Κέξδνο κεηά  Marketing ( 3%) 256.890,92 €    193.802,12 €          130.713,32 €    67.624,52 €      4.535,72 €       

Κέξδνο κεηά θόξνπ 26% 190.099,28 € 143.413,57 €        96.727,86 €   50.042,14 €   3.356,43 €     

Μέζνο Όξνο θαζαξνύ θέξδνπο     96.727,86 € 

Πίλαθαο 9 - Λνγηθό ελάξην 

 

 

ην ινγηθφ ζελάξην, ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ηεο εηαηξείαο θηάλεη ηηο 379.400,00 €. Αλάινγα κε ηε ηηκή 

αγνξάο ηνπ πξντφληνο ( θφζηνο πσιεζέλησλ) απφ ηελ εηαηξεία πξνκεζεπηή, ην  κέγηζην θέξδνο  

θηάλεη ηα 232.626,40 € (κε ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο ζηα 60,00 €) θαη ην ειάρηζην ηα 40.108,00 €     

(κε ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο ζηα 300,00 €) Ο κέζνο φξνο θέξδνπο αλέξρεηαη ζηα 96.727,86 € 
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5.5.3  Αηζηόδνμν ελάξην (50% ηνπ ππάξρνληνο ζπλνιηθνύ ηδίξνπ) 

 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 60,00 €          120,00 €               180,00 €        240,00 €        300,00 €        

Κφζηνο Ίδξπζεο εηαηξείαο ΔΠΔ 127,40 €          127,40 €                127,40 €          127,40 €          127,40 €          

Κφζηνο Δλνηθίνπ αλά έηνο + Πξνθαηαβνιή 5.600,00 €       5.600,00 €              5.600,00 €       5.600,00 €       5.600,00 €       

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο + έπηπια 5.000,00 €       5.000,00 €              5.000,00 €       5.000,00 €       5.000,00 €       

Λνγηαξηαζκνί ΓΔΚΟ 1.800,00 €       1.800,00 €              1.800,00 €       1.800,00 €       1.800,00 €       

Μηζζνινγηθφ θφζηνο 36.000,00 €      36.000,00 €            36.000,00 €      36.000,00 €      36.000,00 €      

ΤΝΟΛΟ 48.527,40 €      48.527,40 €            48.527,40 €      48.527,40 €      48.527,40 €      

Κόζηνο Logistics (Μία Παιέηαο/πξννξηζκό) 996,60 €          996,60 €                996,60 €          996,60 €          996,60 €          

Κφζηνο Αγνξάο 65.040,00 €      130.080,00 €          195.120,00 €    260.160,00 €    325.200,00 €    

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 114.564,00 € 179.604,00 €        244.644,00 € 309.684,00 € 374.724,00 € 

Σδίξνο Λνγηθνύ ελαξίνπ 632.450,00 € 632.450,00 €        632.450,00 € 632.450,00 € 632.450,00 € 

ύλνιν θέξδνπο άλεπ θόξνπ 517.886,00 €    452.846,00 €          387.806,00 €    322.766,00 €    257.726,00 €    

Κέξδνο κεηά  Marketing ( 3%) 502.349,42 €    439.260,62 €          376.171,82 €    313.083,02 €    249.994,22 €    

Κέξδνο κεηά θόξνπ 26% 371.738,57 € 325.052,86 €        278.367,15 € 231.681,43 € 184.995,72 € 

Μέζνο Όξνο θαζαξνύ θέξδνπο   278.367,15 € 

Πίλαθαο 10 - Αηζηόδνμν ζελάξην 

 

ην αηζηφδνμν ζελάξην, ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ηεο εηαηξείαο θηάλεη ηηο 632.450,00 €. Αλάινγα κε ηε ηηκή 

αγνξάο ηνπ πξντφληνο( θφζηνο πσιεζέλησλ) απφ ηελ εηαηξεία πξνκεζεπηή, ην κέγηζην θέξδνο θηάλεη 

ηα 371.738,57 € (κε ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο ζηα 60,00 €) θαη ην ειάρηζην ηα 184.995,720 € ( κε 

ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο ζηα 300,00 €) Ο κέζνο φξνο θέξδνπο αλέξρεηαη ζηα 278.367,15 € 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 -  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ο θιάδνο ηεο εθηξνθήο ςαξηψλ, είλαη αληηθείκελν ελαζρφιεζεο επηζηεκφλσλ γηα πάξα πνιιά ρξφληα, 

θαη γλσξίδεη ηδηαίηεξε άλζεζε ζηελ Διιάδα, θαζψο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ άμνλα ζηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ο θιάδνο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ παξνπζηάδεη κεγάιε άλζεζε, φρη 

κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο. Ο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

FAO  είλαη ζην 10% θαη ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ζε φιν ην θχθιν εξγαζηψλ μεπεξλά ηα 50 δηο. δνιάξηα 

χκθσλα κε ην χλδεζκν Διιεληθψλ Θαιαζζνθαιιηεξγεηψλ (ΔΘ) ε ειιεληθή βηνκεραλία 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηε Μεζφγεην, αλέδεημε σο ληθήηξηα γηα ην έηνο 2014 ηελ Διιάδα κε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ηνπο 118.000 ηφλνπο ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ. 

ηνλ Διιεληθφ θιάδν πδαηνθαιιηέξγεηαο  ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2013, δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πεξίπνπ 100 εηαηξίεο κε ηδίξν κεγαιχηεξν απφ 600 εθ. επξψ πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ νρηψ ρηιηάδεο 

εξγαδφκελνπο ζε φια ηα είδε εθηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  . 

Χο κέζνδνο έξεπλαο ηεο αγνξάο ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ αιιά θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ, εθπνλήζεθε έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

Σν ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην έγηλε κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε κηαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία GGA 

(Greek Green Algae) , ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ εκπνξεία θαη δηάζεζε δσληαλήο ηξνθήο ζε 

ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο ηεο Διιάδαο αξρηθά, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ αξγφηεξα. Με βάζε ηελ 

έξεπλα αγνξάο πνπ δηεμήρζε, ε εηαηξεία ζα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ηξνθνδνζία ηεο 

παξαγσγηθήο αιπζίδαο ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ηρζπδίσλ κε δσληαλή ηξνθή, θαζψο είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ λα επηιέμνπλ ηελ εηαηξεία σο θχξην πξνκεζεπηή ηνπο. 

Ζ ζσζηή επηινγή ζπλεξγαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλέξγεηεο-θιεηδηά, θαζηζηνχλ ζίγνπξε ηελ 

επηηπρία θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, κε θχξην γλψκνλα ην πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, έρνληαο πάληα φκσο σο βαζηθφ ζηφρν ηε θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε δπλαηή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ε θηινζνθία ηεο εηαηξείαο, ε άξηζηε γλψζε θαη εκπεηξία, ε ακεζφηεηα 

εμππεξέηεζεο θαη ην θνζηνιφγην ησλ ππεξεζηψλ ηεο, δίλεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

εηαηξεία, απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο.  

ην εξψηεκα αλ ζπκθέξεη ηελ εηαηξεία πειάηε λα αγνξάζεη ην πξντφλ ή λα ην παξάμεη, ε πην 

ζπκθέξνπζα επηινγή είλαη ην λα ην αγνξάζεη.  Απηφ βαζίδεηαη ζηε ηηκή αγνξάο έηνηκνπ πξντφληνο  ( 

175 €/kg μεξνχ βάξνπο) ζε ζρέζε κε ηε ηηκή ηδηνπαξαγσγήο (150-1.000 €/kg μεξνχ βάξνπο) αιιά θαη 

ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο  ρξεκάησλ απφ ην θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θπηνπιαγθηνχ, ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θ.α. 

Δλ θαηαθιείδη, ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνδεηθλχεη πσο ε επέλδπζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη ζπκθέξνπζα, αθνχ ζην ινγηθφ νηθνλνκηθφ ζελάξην παξνπζηάδεη κέζν 

φξν θαζαξνχ θέξδνπο ηα  96.727,86 €. Αθφκα θαη ζην απαηζηφδνμν νηθνλνκηθφ ζελάξην, ε εηαηξεία, 
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ππφ ηηο ηδαληθφηεξεο ζπλζήθεο, παξνπζηάδεη έλα ειάρηζην θέξδνο (πεξίπνπ 8.500 επξψ), ελψ ζην 

αηζηφδνμν, ην θαζαξφ θέξδνο κεηά θφξσλ εθηνμεχεηαη ζηα 278.367,15 θαηά κέζν φξν.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 - Δξσηεκαηνιόγην γηα εηαηξείεο Logistics 

Αμηφηηκε Κχξηε/Κπξία, 

 

  

 ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο  ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ   ην νπνίν πινπνηεζεί απφ 

εγρψξηα εηαηξεία παξαγσγήο Φπηνπιαγθηνχ, ζα ήζεια κία εθηίκεζε γηα ην εηήζην θφζηνο 

κεηαθνξάο ζπζθεπαζηψλ θπηνπιαγθηνχ ζε ςχμε (4 
ν
C). 

 

 Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο 40Υ40Υ40 (βάξνπο 20 θηιψλ) 30-40 ζπζθεπαζίεο δσληαλήο 

ηξνθήο (δηάιπκα ζαιαζζηλνχ λεξνχ κε θπηνπιαγθηφλ) ζε θάζε πξννξηζκφ. 

 6-8 θνξέο ην ρξφλν αλά πξννξηζκφ.  

 

Οη πξννξηζκνί  είλαη νη εμήο :  

 

1) Νήζνο Υίνο 

2) εηεία Κξήηεο 

3) Βφξεηα Δχβνηα  

4) Φζηψηηδα (Αξθίηζα, Αηαιάληε,Λάξπκλα) 

5) Ζγνπκελίηζα (αγηάδα) 

6) Ναχπαθηνο 

7) Μαιηαθφο(Ράρεο, Αγ. Κσλζηαληίλνο) 

8) Αηησιναθαξλαλία (Βφληηζα, Αζηαθφο) 

9) νθηθφ Κνξηλζίαο 

10) Νήζνο Πφξνο 

11) Νήζνο Μπηηιήλε 

12)Νήζνο Λέξνο 

13)Νήζνο Κεθαινληά 

14) Νήζνο Ηζάθε 

 

Γηα ην εηήζην θφζηνο κεηαθνξάο ζε θάζε πξννξηζκφ ζα ήζεια λα ζπλεθηηκεζεί ε πεξίπησζε 

ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο ζε βνιηθνχο πξννξηζκνχο θαζψο θαη ην θφζηνο γηα κεηαθνξά 

10,20,30,40,50 θαη 60 ζπζθεπαζηψλ αλά δξνκνιφγην. Ζ πεξηνρή θφξησζεο ζα είλαη ζηελ 

Κξήηε(Ζξάθιεην) αιιά ζα ήζεια θαη κία εθηίκεζε γηα ην θφζηνο απφ επεηξσηηθή πεξηνρή 

(π.ρ. Καιακάηα).  

 

αο επραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ 

Καινγξάλαο Κσλζηαληίλνο  - Ηρζπνιφγνο 

  

 


