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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή κειέηε, αμηνινγείηαη ε δεκηνπξγία κηαο πηελνηξνθηθήο κνλάδαο 

θαπνληψλ, εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 5000 πηελψλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο. Ζ επέλδπζε 

ζα είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελε, ρσξίο ηξαπεδηθφ δαληζκφ θαη επηδνηήζεηο. Γίλεηαη 

κειέηε ηεο εγρψξηαο αγνξάο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ θαζψο θαη ηεο αγνξάο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Γίλεηαη αλάιπζε ησλ επθαηξηψλ, απεηιψλ, δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε Porter θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

πεξηβάιεη ηελ εθηξνθή πηελψλ. 

Καηφπηλ γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πηελνηξνθείνπ θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο εθηξνθήο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ εθηηκάηαη ην χςνο ηεο επέλδπζεο θαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζε θεθάιαην, θαζψο θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

Γηαηππψλνληαη ηξία δηαθνξεηηθά ζελάξηα, φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο αιιά θαη ηελ ηηκή 

αγνξάο ηνπ ζηηεξεζίνπ ψζηε λα γίλεη κηα πην αληηθεηκεληθή πξνζνκνίσζε ζηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εκπνξίνπ. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, Καπφλη, Μνλάδα Δθηξνθήο 

  



iv 

 

Abstract 

In this study, is evaluated, the creation of  capon feeding farm, annual capacity of 5000 

birds in the area of  Theva. Specifically, there is a study of the domestic market for meat 

and poultry as well as foreign market. Analyzing  the opportunities, threats, strengths and 

weaknesses of the environment Porter analysis and the legal framework surrounding the 

breeding birds. 

Following is the design of the house and a brief description of the rearing process. Based 

on the above estimated the amount of investment and the requirements of capital as well 

as the unit cost. We conducted three different scenarios, in terms of sales and the market 

value of the diet to make a more objective simulate the actual conditions of trade. 

Keywords: Business Plan, Capon, Feeding Farm  
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1 Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή κειέηε, αμηνινγείηαη ε δεκηνπξγία κηαο πηελνηξνθηθήο κνλάδαο 

θαπνληψλ, εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 5000 πηελψλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο. πγθεθξηκέλα, 

γίλεηαη κειέηε ηεο εγρψξηαο αγνξάο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ θαζψο θαη ηεο αγνξάο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Γίλεηαη αλάιπζε ησλ επθαηξηψλ, απεηιψλ, δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε Porter θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

πεξηβάιεη ηελ εθηξνθή πηελψλ. 

Καηφπηλ γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πηελνηξνθείνπ θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο εθηξνθήο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ εθηηκάηαη ην χςνο ηεο επέλδπζεο θαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζε θεθάιαην, θαζψο θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

Γηαηππψλνληαη δχν δηαθνξεηηθά ζελάξηα, φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο αιιά θαη ηελ ηηκή 

αγνξάο ηνπ ζηηεξεζίνπ ψζηε λα γίλεη κηα πην αληηθεηκεληθή πξνζνκνίσζε ζηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εκπνξίνπ. 
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2 Καπφλη 

 Καπφλη νλνκάδεηαη ν θφθνξαο ν νπνίνο έρεη επλνπρηζηεί ζε λεαξή ειηθία, πεξίπνπ ηελ 

ηξίηε κε ηέηαξηε εβδνκάδα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πάρπλζε. Σν ηειηθφ ηνπ βάξνο 

πνηθίιεη, αλάινγα κε ην είδνο (π.ρ εθηαηηθή), ηε δηάξθεηα ηεο εθηξνθήο (π.ρ 24 

εβδνκάδεο), θαζψο θαη απφ ηε θπιή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. (The Poultry Site, 2015) 

Ζ παξαγσγή θαπνληψλ εληφο ηεο Δπξψπεο παξαηεξείηαη ζηε ρψξα ηεο Γαιιίαο, ηεο 

Ηηαιίαο θαζψο θαη ηεο Ηζπαλίαο θαη Πνξηνγαιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε Γαιιία 

εληνπίδνληαη θάξκεο ζηελ πεξηνρή Bresse , φπσο θαη ζηε Gers θαη ηε Jura. Ζ πην γλσζηή 

παξαγσγφο πεξηνρή είλαη ε Bresse, κε ην πξντφλ Π.Ο.Π ‘’Chapon de Bresse’’. Ζ ηηκή 

δηάζεζεο ηνπο ζηε Γαιιία αγγίδεη θαη ηα 75 επξψ γηα έλα πηελφ βάξνπο ηξηψλ έσο 

ηεζζάξσλ θηιψλ. (Publications, 2007).ηελ Ηηαιία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην βφξεην 

ηκήκα ηεο ζηηο πεξηνρέο Piedmont, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna θαη Marche 

εθηξέθνληαη θαπφληα. Σέινο, ζηελ Πνξηνγαιία, ην έηνο 2015 δψζεθε Π.Ο.Π γηα ην 

πξντφλ ‘’Capão de Freamunde’’, έλα πηελφ ην νπνίν αλαθέξεηαη σο θαπφλη θαη είλαη 

ειεπζέξαο βνζθήο ζε ιηβάδηα ηεο πεξηνρήο. (The Poultry Site, 2015) Παξαγσγή 

θαπνληψλ παξαηεξείηαη θαη ζε πεξηνρέο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη 

δηαηίζεληαη νιφθιεξα, θξέζθα ή θαηεςπγκέλα. Οη ηηκέο ηνπο ζηε ιηαληθή πψιεζε 

θπκαίλνληαη απφ 60 έσο θαη 75 δνιάξηα αλάινγα κε ην βαξνο ηνπ εθάζηνηε πηελνχ. 

ηελ Διιάδα δελ πξαγκαηνπνηείηαη αθφκε εθηξνθή θαπνληψλ θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ δελ είλαη επξέσο γλσζηφ, αιιά δηαηίζεηαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ζε 

θαηαζηήκαηα Delicatessen θαη κφλν θαηεςπγκέλν νιφθιεξν. Δπνκέλσο φζνλ αθνξά ηελ 

ειιεληθή αγνξά αλαθεξφκαζηε ζε ειάρηζηεο κφλν εηζαγσγέο. 

Όπσο αλαθέξζεθε, ζηελ ειιεληθή αγνξά ε πξνκήζεηα απηνχ ηνπ πξντφληνο, γίλεηαη κφλν 

απφ θαηαζηήκαηα Delicatessen, ή ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα εζηηαηφξηα πνπ εμεηδηθεχνληαη 

ζε Gourmet menu.  ε επαθή πνπ έγηλε κε ην θαηάζηεκα Provence Delicatessen ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γιπθάδαο, ην πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη είλαη κφλν ην ‘’Chapon  de Bresse’’ 

ζηελ ηηκή ησλ € 20 / Kg. 
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Αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππφ κειέηε πξντφληνο, είλαη ε επνρηθφηεηά ηνπ 

θαζψο θαη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηαλάισζε ησλ 

θαπνληψλ ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο αιιά θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απμάλεηαη ηελ 

πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγελληαηηθσλ ενξηψλ. Σα θαπφληα απνηεινχλ άξηζην ππνθαηάζηαην 

ηεο γαινπνχιαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπο, αιιά θαη ηελ θαηά πνιινχο chef 

αλψηεξε γεχζε ηνπο. Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εδέζκαηνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη πσιείηαη νιφθιεξν κε ζθνπφ λα καγεηξεπηεί ςεηφ 

ζην θνχξλν θαη ζπλήζσο γεκηζηφ κε ζπζηαηηθά πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε 

ζπληαγή ηεο γέκηζεο. 
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3 Εήηεζε Κξέαηνο 

3.1 Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο ηεο Εήηεζεο 

Σν θξέαο απνηειεί έλα βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο, επνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά 

ρακειή ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή. Ωζηφζν, ε ηηκή ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, επεξεάδνπλ ηε δηάξζξσζε ηεο θαηαλάισζεο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξηψλ θξέαηνο, θαζνξίδνληαο ην βαζκφ ππνθαηάζηαζήο ηνπο, ελψ ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο επεξεάδεηαη θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θξέαηνο (ICAP GROUP, 

2015). 

Οη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο επηδξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθά ζηε δήηεζε θαη 

δηακνξθψλνληαη απφ ηηο εθάζηνηε δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Δπίζεο ν παξάγνληαο ηεο 

επνρηθφηεηαο, ή αθφκα θαη ηα έζηκα θαη νη παξαδφζεηο, επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο θξέαηνο θαηά πεξηφδνπο. Γηα παξάδεηγκα ην θξέαο ησλ 

πνπιεξηθψλ (ιεπθφ θξέαο) ζεσξείηαη πγηεηλφηεξν ζπγθξηηηθά κε άιιεο θαηεγνξίεο 

θξέαηνο, φπσο  ην βφεην ή ην ρνηξηλφ θξέαο (θφθθηλν θξέαο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

ζηαδηαθή ζηξνθή πξνο ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή επηδξά αξλεηηθά ζηε δήηεζε ηφζν ηνπ 

ιεπθνχ φζνπ θαη ηνπ θφθθηλνπ θξέαηνο. Αληίζεηα, ιφγνη παξαδνζηαθνί εθηηλάζζνπλ ζηα 

χςε ηε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θξέαηνο ζε ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο (π.ρ. 

αηγνπξφβεην θξέαο ην Πάζρα ή γαινπνχια ηα Υξηζηνχγελλα) (ICAP GROUP, 2015). 

3.2 Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 

χκθσλα κε ηηο Έξεπλεο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. νη νπνίεο 

δηελεξγήζεθαλ ηα  έηε 2011, 2012, 2013 θαη 2014 ζε έλα ηειηθφ δείγκα 4.000 

λνηθνθπξηψλ, ηα πςειφηεξα πνζά δαπαλήζεθαλ θαη ηα ηξία έηε γηα ηελ αγνξά Βνείνπ 

θξέαηνο θαη αθνινχζσο γηα ηελ αγνξά θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη ρνηξηλνχ. Ζ κέζε 

κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ αγνξά θξέαηνο (φισλ ησλ εηδψλ) αλήιζε ην 

2011 ζε 81,58€, ην 2012 ζε 75,37€ , ην2013 ζε 70,51€ θαη ην 2014 ζε 68,06€ , 

θαιχπηνληαο (ην 2014) πνζνζηφ 24% (  
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Πίλαθαο Α-1, ηνπ Παξαξηήκαηνο) ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα είδε δηαηξνθήο. Απφ ην 

2011 κέρξη θαη ην 2014 παξαηεξείηαη κείσζε ζηηο δαπάλεο γηα θξέαο, γεγνλφο πνπ 

απνδίδεηαη ζηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Απφ ηνλ Πίλαθα  3.2-1 πξνθχπηεη φηη ηα λνηθνθπξηά (αλεμαξηήησο πεξηνρήο), δαπάλεζαλ 

θαηά κέζν φξν €68,06 γηα θξέαο, ελψ γηα θξέαο πνπιεξηθψλ €12,69. 

Πίλαθαο 3.2-1 Μέζνο όξνο κεληαίωλ αγνξώλ θξέαηνο ηωλ λνηθνθπξηώλ θαηά θαηεγνξία θαη θαηά Αζηηθέο θαη Αγξνηηθέο 

πεξηνρέο 

 Όλες οι 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

    

ΔΗΓΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ  283,9 288,23 266,16 

Κξέαο  68,06 68,15 67,71 

Κξέαο απφ βννεηδή (λσπφ, δηαηεξεκέλν ζε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλν) 26,96 26,85 27,4 

Κξέαο απφ ρνηξνεηδή (λσπφ, δηαηεξεκέλν ζε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλν) 11,83 11,5 13,2 

Κξέαο απφ πξνβαηνεηδή θαη αηγνεηδή (λσπφ, 

δηαηεξεκέλν ζε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλν) 7,01 6,39 9,58 

Κξέαο απφ πνπιεξηθά (λσπφ, δηαηεξεκέλν ζε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλν) 12,69 13,31 10,13 

Αιιαληηθά θαη θξέαηα αιίπαζηα, ζε άικε, μεξά ή 

θαπληζηά, θαη βξψζηκα εληφζζηα  8,1 8,5 6,45 

Λνηπά είδε δηαηεξεκέλνπ, επεμεξγαζκέλνπ ή 

παξαζθεπαζκέλνπ θξέαηνο 1,12 1,21 0,73 

Λνηπά είδε θξέαηνο (λσπά, δηαηεξεκέλα  ζε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλα) 0,35 0,38 0,22 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ΔΟΠ 2014 
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Αληίζηνηρα, απφ ηνλ Πίλαθα 3.2-2 πξνθχπηεη φηη, ην 2014, ηα λνηθνθπξηά (αλεμαξηήησο 

πεξηνρήο) αγφξαζαλ θαηά κέζν φξν 10,4 θηιά δηαθφξσλ θξεάησλ ζε κεληαία βάζε. Σελ 

πξψηε ζέζε θαηέιαβε ην «θξέαο απφ βννεηδή» κε3,17 θηιά κεληαίσο θαη αθνινχζεζε ην 

«θξέαο απφ πνπιεξηθά» κε 3,04 θηιά. 

Πίλαθαο 3.2-2 Μέζνο όξνο κεληαίωλ πνζνηήηωλ θξέαηνο πνπ αγνξάζηεθαλ από ηα λνηθνθπξηά θαηά είδνο θαη θαηεγνξία 

πεξηνρήο (ζε γξακκάξηα) 

 Όλες οι 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Κπέαρ από βοοειδή (νυπό, διαηηπημένο ζε 

απλή τύξη ή καηετςγμένο) 3165,17 3140,21 3267,61 

Κπέαρ από σοιποειδή (νυπό, διαηηπημένο ζε 

απλή τύξη ή καηετςγμένο) 2078,74 2026,26 2294,12 

Κπέαρ από πποβαηοειδή και αιγοειδή (νυπό, 

διαηηπημένο ζε απλή τύξη ή καηετςγμένο) 841,75 755,95 1193,95 

Κπέαρ από ποςλεπικά (νυπό, διαηηπημένο ζε 

απλή τύξη ή καηετςγμένο) 3043,86 3192,06 2435,54 

Αλλανηικά και κπέαηα αλίπαζηα, ζε άλμη, 

ξηπά ή καπνιζηά, και βπώζιμα ενηόζθια  1053,65 1084,7 926,17 

Λοιπά είδη διαηηπημένος, επεξεπγαζμένος ή 

παπαζκεςαζμένος κπέαηορ 149,81 162,33 98,46 

Λοιπά είδη κπέαηορ (νυπά, διαηηπημένα  ζε 

απλή τύξη ή καηετςγμένα) 42,95 46,91 26,7 

ύνολο 10375,93 10408,42 10242,55 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ΔΟΠ 2014 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην Γηάγξακκα 3.2.1, κέρξη ην 2009, ε κέζε κεληαία θαηαλάισζε 

θξέαηνο (ζε γξακκάξηα) παξνπζίαδε αχμεζε, απφ ην 2009 θαη κεηά παξαηεξείηαη κηα 

ζπλερφκελε κείσζε ζηε κέζε κεληαία πνζφηεηα θξέαηνο, θηάλνληαο, ην 2014, ηα 10.376 

γξακκάξηα θξέαηνο.Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν δείθηεο ηηκψλ ηνπ θξέαηνο ήηαλ ζηαζεξφο 

γηα ηα αλαθεξφκελα έηε, ε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ κείσζε 

ηνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. 
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Γηάγξακκα 3.2.1 Δμέιημε κέζεο κεληαίαο θαηαλάιωζεο θξέαηνο 2005 – 2014 ζε γξακκάξηα 

 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ΔΟΠ αληίζηνηρωλ εηώλ 
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4 Ζ Πξνζθνξά ηνπ Κιάδνπ 

4.1 Γνκή θαη Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ Παξαγσγήο Κξέαηνο 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο Icap Group (ICAP GROUP, 2015), ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζην δσηθφ θεθάιαην θαηέρνπλ ηα πξφβαηα κε 61,4%, θαη νη αίγεο κε 27%, θαη 

αθνινπζνχλ νη ρνίξνη κε 7% θαη ηα βννεηδή κε 4,4%, πνζνζηά ηα νπνία παξακέλνπλ 

ζρεδφλ ζηαζεξά θαηά ηελ αλαθεξφκελε ηξηεηία. 

ηελ Διιάδα πεξηζζφηεξεο είλαη νη πξνβαηνηξνθηθέο θαη αηγνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, 

κε κεξίδην 45,6% θαη 35,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δσηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αληίζηνηρα. 

Ο θιάδνο ηνπ θξέαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ εηθφλα απηή ζπλαληάηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θξέαηνο, φπνπ δελ ππάξρεη ζπγθεληξνπνίεζε. 

Λίγεο είλαη νη ακηγψο θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο θξέαηνο, θαζψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αμηφινγεο επελδχζεηο ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε θάζεηεο. 

Δπίζεο αξθεηέο δηαζέηνπλ ζθαγεία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, ελψ άιιεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ηε ζθαγή ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ. Οη κηθξέο εγθαηαζηάζεηο, ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο, θαζψο θαη ε δπζθνιία ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη εθαξκνγήο ηνπ 

ππάξρνληνο θάζε θνξά ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξί παξαγσγήο, δηάζεζεο θξέαηνο, θαη 

ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ ηππνπνίεζεο/ επεμεξγαζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ε εγρψξηα 

παξαγσγή ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο λα είλαη πεξηνξηζκέλε, ελψ αξθεηέο είλαη θαη νη 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο νη κηθξέο, πνπ απνρσξνχλ απφ ηνλ θιάδν. 

ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νξηζκέλεο κεγάινπ κεγέζνπο παξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο (θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ πνπιεξηθψλ θαη ηνπ ρνηξηλνχ), νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδεο θαη αζρνινχληαη κε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ εθηξνθή θαη 

ζθαγή δψλησλ δψσλ έσο ηελ παξαγσγή θξέαηνο, επεμεξγαζία / ηππνπνίεζε θαη 

παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο. Οξηζκέλεο δε απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ επεθηείλεη 

ηελ θαζεηνπνίεζε παξάγνληαο θαη δσνηξνθέο ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο αληίζηνηρεο 

νηθνλνκίεο θιίκαθνο.  
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Ζ επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε θξέαηνο απνηειεί απφ κφλε ηεο ην αληηθείκελν πνιιψλ 

εηαηξεηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ αγνξά. Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο 

πξνκεζεχνληαη ην θξέαο είηε απφ ηελ εγρψξηα αγνξά είηε απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην επεμεξγάδνληαη θαη ην ηππνπνηνχλ. Ζ επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνλ 

ηεκαρηζκφ θαη ηελ απνζηέσζε, ελψ ε ηππνπνίεζε γίλεηαη είηε ζε (κεγάιε) 

«επαγγεικαηηθή» ζπζθεπαζία, είηε ζε κηθξέο κεξίδεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ιηαληθή 

╝πψιεζε. 

Ο εηζαγσγηθφο ηνκέαο ηνπ θιάδνπ είλαη ηδηαίηεξα δηεπξπκέλνο θαη αθνξά θπξίσο ην 

βφεην θαη ρνηξηλφ θξέαο, ελψ ζην ηνκέα ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ θπξηαξρεί ε εγρψξηα 

παξαγσγή. Κάπνηεο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ θαη γξακκή επεμεξγαζίαο θαη 

ηππνπνίεζεο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο πξαγκαηνπνηνχλ κφλν εκπφξην. 

4.2 Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε Κξέαηνο Πνπιεξηθψλ 

ηελ θαηεγνξία ησλ πνπιεξηθψλ ε δαπάλε δηαθήκηζεο θπκαηλφηαλ δηαρξνληθά ζε πςειά 

επίπεδα, γεγνλφο ην νπνίν έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε επψλπκεο δήηεζεο γηα ηα 

πξντφληα ησλ κεγαιχηεξσλ πηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία (2010-2014) ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε εκθάληζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο. Ζ 

κεγαιχηεξε ππνρψξεζε (62,7%) θαηαγξάθεθε ην 2011, ελψ ε κεγαιχηεξε άλνδνο 

ζεκεηψζεθε ην 2013, νπφηε ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε έθηαζε ηα €1,36 εθαη., 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 58,8% ζε ζρέζε κε ην 2012. Σειηθά, ην 2014 ε δηαθεκηζηηθή 

δαπάλε δηακνξθψζεθε ζε €1,19 εθαη. Σα έηε 2012-2014 ηα πεξηνδηθά απέζπαζαλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, κε ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ηνπο λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 59% θαη 84,3%. Σν 2010 ε ηειεφξαζε θαηείρε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο 

κε πνζνζηφ 65,3% θαη ην 2011 ην ξαδηφθσλν κε 45,5% αληίζηνηρα. Ζ πςειφηεξε 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε ην 2014 αθνξνχζε ην εκπνξηθφ ζήκα «Νηηζηάθνο & ΗΑ 

θνηφπνπια» πνπ απέζπαζε ην κεγαιχηεξν κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο 

δαπάλεο (73,9%) θαη αθνινπζεί ην εκπνξηθφ ζήκα «ΜΗΜΗΚΟ θνηφπνπια» κε 20,8% 

(ICAP GROUP, 2015). 
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5 Δγρψξηα Αγνξά Κξέαηνο 

5.1 Μέγεζνο Δγρψξηαο Παξαγσγήο Κξέαηνο 

Ζ θαζαξή εγρψξηα παξαγσγή θξέαηνο παξνπζίαζε εηήζηεο δηαθπκάλζεηο ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, 

ζεκεηψλνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ κείσζεο 1,26%. Δηδηθφηεξα ηελ ηειεπηαία εμαεηία ε παξαγσγή 

ππνρψξεζε κε κέζν εηήζην ξπζκφ κείσζεο 2,65%. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή θξέαηνο ζηελ Διιάδα 

αλήιζε ζηνπο 450 ρηι. ηφλνπο ην 2014, αλαθάκπηνληαο σο έλα βαζκφ κεηά απφ 5έηε ζπλερνχο 

πηψζεο. (ICAP GROUP, 2015) 

5.2 Γηάξζξσζε Δγρψξηαο Παξαγσγήο Κξέαηνο 

Βάζεη ησλ νξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 2013 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

θαζαξήο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο θαιχπηεηαη δηαρξνληθά απφ ην θξέαο πνπιεξηθψλ, 

κεξίδην 43,2% ην 2013 θαη αθνινχζσο απφ ην ρνηξηλφ θξέαο (24,5%), ην αηγνπξφβεην 

θξέαο (13,8%) θαη ην βφεην/ κνζραξίζην (11,3%). Βέβαηα ηα κεξίδηα πνπ θαηαιακβάλνπλ 

νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο επί ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα 

κεξίδηά ηνπο επί ηεο θαηαλάισζεο, δεδνκέλνπ φηη ζε νξηζκέλεο εμ' απηψλ ππάξρεη πςειή 

εηζαγσγηθή δηείζδπζε. (ICAP GROUP, 2015) 

Γηα ην 2014 (βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ εθηηκήζεσλ) δηαπηζηψζεθε κηα αχμεζε ζηελ 

παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ κε ηα πνζνζηά επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θξέαηνο λα 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: βφεην/κνζραξίζην θξέαο (10,2%), ρνηξηλφ θξέαο (20,6%), 

αηγνπξφβεην θξέαο (17,8%), θξέαο πνπιεξηθψλ 44,1%, ινηπά πξντφληα (0,5%) θαη 

βξψζηκα παξαπξντφληα θξέαηνο (6,9%). 

5.3 Δμσηεξηθφ Δκπφξην Κξέαηνο Πνπιεξηθψλ 

Παξά ηελ πςειή (ζπγθξηηηθά) απηάξθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη απηήλ ηελ θαηεγνξία, νη 

εηζαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθψλ αθνινχζεζαλ αλνδηθή πνξεία ηελ ηεηξαεηία 2010-2013 

θαη δηακνξθψζεθαλ ζηνπο 73 ρηι. ηφλνπο πεξίπνπ ην 2013. 

Σν θξέαο πνπιεξηθψλ είλαη ν ηνκέαο κε ηηο πςειφηεξεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ζηνλ θιάδν 

θξεαηνπαξαγσγήο. Οη εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο αθνινχζεζαλ αλνδηθή πνξεία απφ ην 

2009 κέρξη θαη ην 2013, θζάλνληαο ηνπο 21,8 ρηι. ηφλνπο ην 2013. 
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Οη θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγψλ είλαη ε Βνπιγαξία κε κεξίδην 33% επί ησλ 

εηζαγσγψλ, ε Οιιαλδία (κε 22%) θαη ε Ηηαιία (κε 15%). 

Οη θπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ είλαη ε Βνπιγαξία (κε 45%) 

θαη αθνινπζεί ε Κχπξνο κε κεξίδην 12% επί ησλ εμαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο. (ICAP 

GROUP, 2015) 

5.4 Μέγεζνο Δγρψξηαο Αγνξάο Κξέαηνο Πνπιεξηθψλ - Μεξίδηα 

Αγνξάο 

Ζ θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ παξνπζίαζε δηαρξνληθή αχμεζε, αλεξρφκελε ζε 

245,5 ρηι. ηφλνπο ην 2014. Ο βαζκφο απηάξθεηαο ηεο αγνξάο θξέαηνο πνπιεξηθψλ λα 

εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθε ζην 80,8% ην 2014. 

Ζ αμία ηεο αγνξάο θξέαηνο πνπιεξηθψλ εθηηκάηαη επίπεδα ηεο ηάμεο ησλ €490 εθαη. 

πεξίπνπ ην 2014. 

Κνξπθαία επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά ησλ πνπιεξηθψλ αλαδεηθλχνληαη νη εηαηξείεο 

ΠΗΝΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ ΤΝΔΣ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, ΝΗΣΗΑΚΟ Θ. 

Α.Β.Δ.Δ. θαη HELLENIC QUALITY FOODS Α.Δ.Σ. 

Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζηνλ πηελνηξνθηθφ θιάδν είλαη πςειφο, θαζψο ν δείθηεο 

ζπγθέληξσζεο γηα ηηο 10 θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 75% - 80%. (ICAP 

GROUP, 2015) 
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6 Παγθφζκηα θαη Δπξσπατθή Αγνξά Κξέαηνο 

6.1 Δπξσπατθή Παξαγσγή Κξέαηνο Πνπιεξηθψλ 

Οη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή πνπιεξηθψλ απφ ηελ Δ.Δ.-28 είλαη ε Γαιιία κε 

15%, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Πνισλία κε 14%, ε Γεξκαλία κε 13%, ε Ηζπαλία κε 

12% θαη ε Ηηαιία κε 11%, νη νπνίεο θάιπςαλ ην 79% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ην 2013. (ICAP GROUP, 2015) 

6.2 Παγθφζκηα Παξαγσγή Κξέαηνο Πνπιεξηθψλ (2010-2014)  

Σν θξέαο θνηφπνπισλ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 

(2,37%) ζε ζρέζε κε ηα ρνηξηλφ θαη ην κνζραξίζην θξέαο πνπ εκθαλίδνπλ κέζν εηήζην 

ξπζκφ αλάπηπμεο 1,8% θαη 0,47% αληίζηνηρα. 

Οη ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή ζε θξέαο θνηφπνπινπ παγθνζκίσο γηα ην 2014 

είλαη νη ΖΠΑ κε 20% επί ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη αθνινπζνχλ ε 

Βξαδηιία κε 14,7%, ε Κίλα κε 15% θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε 11,7%. (ICAP GROUP, 

2015) 

6.3 Παγθφζκηα Καηαλάισζε Κξέαηνο Πνπιεξηθψλ (2010-2014)  

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζίαζε 

κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 2,17%. Οη ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζε θξέαο 

θνηφπνπινπ παγθνζκίσο γηα ην 2014 είλαη νη ΖΠΑ κε 16,7% επί ηεο ζπλνιηθήο 

παγθφζκηαο θαηαλάισζεο θαη αθνινπζνχλ ε Κίλα κε 15,2%, ε Δπξσπατθή Έλσζε κε 

11,5% θαη Βξαδηιία κε 10,8%. (ICAP GROUP, 2015) 
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7 πκπεξάζκαηα θαη Πξννπηηθέο ηνπ Κιάδνπ 

7.1 Αλάιπζε ηνπ Αληαγσληζηηθνχ Πεξηβάιινληνο (Porter) 

7.1.1 Δίζνδνο Νέσλ Αληαγσληζηψλ 

ηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θξέαηνο νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θηελνηξνθία ζπλνιηθά 

(θαηαθεξκαηηζκφο παξαγσγήο, ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα). Οη ζπλζήθεο απηέο εμ 

αληηθεηκέλνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πςειή εηζαγσγηθή δηείζδπζε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο θξέαηνο, κε εμαίξεζε ηνλ ηνκέα ηεο πηελνηξνθίαο. 

 ην επίπεδν ησλ πιήξσο θαζεηνπνηεκέλσλ βηνκεραληψλ θξέαηνο θαη πξντφλησλ απηνχ, 

ιεηηνπξγνχλ ιίγεο κελ αιιά κεγάινπ κεγέζνπο ζπζηεκαηηθέο νξγαλσκέλεο βηνκεραλίεο, 

ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε πςειά επίπεδα. Οη βηνκεραλίεο απηέο έρνπλ 

επελδχζεη ζε ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, έρνπλ αλαπηχμεη εθηεηακέλα δίθηπα 

δηαλνκήο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ εδξαηψζεη (κέζσ ηεο δηαθεκηζηηθήο 

πξνβνιήο) ηα εκπνξηθά ηνπο ζήκαηα (θπξίσο ζηελ θαηεγνξία θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη 

παξαγψγσλ ηνπ ή ζηα αιιαληηθά). ην επίπεδν απηφ ηα πεξηζψξηα εηζφδνπ λέσλ 

αληαγσληζηψλ είλαη ζαθψο πην πεξηνξηζκέλα. 

Ωζηφζν, ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ δελ ζεσξείηαη δχζθνιε, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο θξέαηνο, ή ηεο επεμεξγαζίαο/ ηππνπνίεζεο, γηαηί αθελφο ε 

πξψηε χιε, ην θξέαο είλαη επαξθήο θαη δηαζέζηκε ρσξίο ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο απφ 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Λφγνη πνπ επίζεο ζπληεινχλ ζηε κε χπαξμε θξαγκψλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά θξέαηνο 

είλαη, αθελφο ε απνπζία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο, αθεηέξνπ ην γεγνλφο ηεο κε 

αμηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θιίκαθαο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ 

(εμαηξνπκέλσλ θάπνησλ θαζεηνπνηεκέλσλ βηνκεραληψλ). 

7.1.2 Κίλδπλνη απφ Τπνθαηάζηαηα Πξντφληα 

ηνλ θιάδν ηνπ θξέαηνο πνπ απνηειεί βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο κε ηελ ππνθαηάζηαζε λα 

ιεηηνπξγεί σο επί ην πιείζην εληφο ησλ νξίσλ ηνπ θιάδνπ (κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
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θαηεγνξηψλ θξέαηνο ή κεηαμχ θξέζθσλ/ θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ 

θξέαηνο). Τπνθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ άιινπ είδνπο ηξφθηκα 

φπσο ςάξηα θαη ζαιαζζηλά. 

7.1.3 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Πξνκεζεπηψλ 

Ο θχξηνο φγθνο ηνπ θξέαηνο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά είλαη εηζαγφκελνο, 

δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ απηάξθεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζε ρνηξηλφ θαη 

θπξίσο βφεην θξέαο, ελψ ιίγεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο έρνπλ πξνβεί ζε ζηξαηεγηθή 

θάζεηεο νινθιήξσζεο, δηαηεξψληαο νη ίδηεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, κε ζθνπφ ηνλ 

θαιχηεξν έιεγρν ηεο πξψηεο χιεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Γηα ηηο κε θαζεηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ θιάδνπ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ (θπξίσο δσνηξνθψλ) είλαη 

ηζρπξή. 

7.1.4 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Αγνξαζηψλ 

Οη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, ηα γλσζηά super-markets, εμαηηίαο ησλ 

κεγάισλ πνζνηήησλ πνπ πξνκεζεχνληαη θαη ησλ κεγάισλ δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ πνπ 

δηαηεξνχλ, δηαζέηνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ησλ παξαγσγψλ ή ησλ 

εηζαγσγέσλ/ ρνλδξεκπφξσλ θξέαηνο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη ίδηεο νη αιπζίδεο 

πξαγκαηνπνηνχλ απεπζείαο εηζαγσγέο, ηζρπξνπνηψληαο έηζη ηε ζέζε θαη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. 

Σα κεκνλσκέλα θξενπσιεία, παξφηη ζπλνιηθά εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνπλ κεγάιν 

κέξνο ηεο ιηαληθήο δηάζεζεο θξέαηνο, εληνχηνηο απνηεινχλ πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνληαη κηθξέο πνζφηεηεο αλά επηρείξεζε, σο εθ ηνχηνπ δελ 

δηαζέηνπλ νπζηαζηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ζηηο θεληξηθέο 

θξεαηαγνξέο. 

Δπηρεηξήζεηο απφ ηνλ θιάδν ηνπ catering ή κεγάιεο επηζηηηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή θαη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, δηαζέηνπλ ζεκαληηθή δχλακε δηαπξαγκάηεπζεο έλαληη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηνπο, ιφγσ ηνπ φγθνπ παξαγγειηψλ. 
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7.1.5 Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ 

O θιάδνο πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη 

κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη έληνλνο κε 

ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζε έλα πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. 

ηα δίθηπα δηαλνκήο θξέαηνο ζεκεηψλεηαη φηη ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρνπλ ηα θξενπσιεία 

κέζσ ησλ νπνίσλ δηνρεηεχνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο θξέαηνο πξνο ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο, θαη δεπηεξεπφλησο ηα super-markets. 

7.2 Αλάιπζε SWOT 

Γπλαηά εκεία 

 Σν θξέαο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα είδε δηαηξνθήο θαη βξίζθεηαη ςειά 

ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. 

 Ζ ηζρπξή πξνηίκεζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ γηα ηα εγρψξηα πξντφληα 

(ειιεληθφ θξέαο) απνηειεί δπλαηφ ζεκείν γηα ηηο εγρψξηεο παξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο θξέαηνο. 

 Ύπαξμε ηζρπξψλ θαη νξγαλσκέλσλ βηνκεραληψλ (ηδηαίηεξα ζηελ παξαγσγή 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ) κε γλσζηά θαη εδξαησκέλα εκπνξηθά ζήκαηα. 

Αδχλαηα εκεία 

 Ο ηνκέαο ηεο εγρψξηαο εθηξνθήο θαη παξαγσγήο θξέαηνο αληηκεησπίδεη έληνλν 

αληαγσληζκφ απφ ηα εηζαγφκελα πξντφληα. 

 Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ δσνηξνθψλ (ζφγηαο θ.η.ι.) θαη ησλ θπξακάησλ πάρπλζεο 

(ζαλ απφξξνηα ησλ ηηκψλ ησλ δεκεηξηαθψλ), απμάλεη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη 

πξνθαιεί δηαθπκάλζεηο ζην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θξέαηνο. 
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Δπθαηξίεο 

 Ζ δεκηνπξγία - αλάπηπμε «θαηλνηφκσλ» πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

ζχγρξνλεο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο απνηειεί επθαηξία γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ (έηνηκα γεχκαηα κε βάζε ην θξέαο, θξεαηνζθεπάζκαηα θηι.). 

 Ζ αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο. 

 Ζ ζηαδηαθή απνδνρή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, 

ελδερνκέλσο απνηειεί επθαηξία γηα επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνζθνξά 

βηνινγηθνχ θξέαηνο θαη πξντφλησλ 

Απεηιέο 

 Ζ επηθξάηεζε ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο χθεζεο, κε ζπλέπεηα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηελ πηψζε ηεο δήηεζεο. 

 Ζ ζπξξίθλσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη απμεκέλεο επηζθάιεηεο ζηελ αγνξά. 

 Σπρφλ απμήζεηο ζηηο δηεζλείο ηηκέο δσνηξνθψλ (δεκεηξηαθά, θπξάκαηα, θ.ιπ.), 

πνπ επηβαξχλνπλ άκεζα ην θφζηνο παξαγσγήο θαη πιήηηνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Με αλακελφκελεο δηαηξνθηθέο θξίζεηο (π.ρ. λφζνο ησλ πνπιεξηθψλ) πνπ επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηε δήηεζε θξέαηνο. 

7.3 Αλαιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο (PEST) 

Αλαιχνληαο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ε 

επηρείξεζε παξνπζηάδνληαη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο πνπιεξηθψλ.  

Πνιηηηθνί παξάγνληεο/Ννκηθνί παξάγνληεο  

• Αζηάζεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο  

Διιάδαο  θαζψο θαη ηα επηπξφζζεηα κέηξα ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ.  
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• Κνηλνηηθνί ή εζληθνί θαλνληζκνί γηα δηαρείξηζε απνβιήησλ-ππνιεηκκάησλ 

θαη γηα δηαδηθαζία παξαγσγήο  

Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο  

• Οηθνλνκηθή δπζπξαγία  

• Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά  

• Αχμεζε ησλ δπζκελψλ θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ-εηζπξάμεσλ, 

θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θεξχζζνπλ πηψρεπζε ή εληάζζνληαη 

ζην άξζξν 99 ηνπ Ν.3588/2007 «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο»  

Κνηλσληθνί παξάγνληεο  

• Αιιαγέο θαη δηακφξθσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηηκήζεσλ ζε πξντφληα 

θνηφπνπινπ ηεκαρηζκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα.  

• Δπεξεαζκφο ηεο θνηλήο γλψκεο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζε 

ζέκαηα φπσο είλαη ν ηφο ησλ πηελψλ, ε λφζνο ησλ πνπιεξηθψλ θηι..  

Σερλνινγηθνί παξάγνληεο  

• Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη 

ηππνπνίεζε πξντφλησλ θνηφπνπινπ.  

• Βειηίσζε δσνηξνθψλ  

• Βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο  θαη δηαθίλεζεο ησλ 

πξντφλησλ κέζσ ζχγρξνλσλ αιπζίδσλ Logistics. 

  



18 

 

8 Πξντφλ θαη Σξφπνο Παξαγσγήο 

8.1 Γεληθή πεξηγξαθή 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ππήξμε απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

εμεηδηθεπκέλα πξντφληα ηξνθίκσλ κε ηδηαίηεξν άξσκα θαη γεχζε, θαζψο θαη πινχζηα ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαηά ηε ρξήζε νξλίζσλ ηφζν γηα 

σνπαξαγσγή ,φζν θαη ηελ παξαγσγή θξέαηνο είλαη φηη ν αξηζκφο  ησλ αλεπηζχκεησλ 

πεηεηλψλ απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο παξαγσγήο απγψλ. Απηφ ην πξφβιεκα 

κπνξεί λα μεπεξαζηεί κε επλνπρηζκφ ησλ αξζεληθψλ πηελψλ. Δπλνπρηζκέλνη θφθνξεο 

είραλ αλαθεξζεί  απφ ηελ πξν Υξηζηνχ επνρή, πξψηα σο έλα ζξεζθεπηηθφ ηειεηνπξγηθφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα απμεζεί ην ζσκαηηθφ βάξνο ησλ πνπιηψλ. Οη ηδηφηεηεο ηνπ 

θξέαηνο θαπνληνχ πνπ είραλ παξαηεξεζεί  πνιχ αξγφηεξα, είλαη πσο ζε ζρέζε κε ην 

θξέαο  ζπκβαηηθνχ  θφθνξα ην θξέαο θαπνληνχ ήηαλ πην δνπκεξφ δνπκεξφ θαη ηξπθεξφ. 

χκθσλα κε ηελ (Calik, 2014) θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ,ε πηελνηξνθία έρεη 

εμειηρζεί απφ ηελ παξαγσγή κηθξήο θιίκαθαο ζε έλα εμεηδηθεπκέλν ηκήκα ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη  ζηε δήηεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ. Πνιιά ρξφληα εληαηηθήο επηινγήο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή πξφνδν 

ζηελ παξαγσγή πνπιεξηθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 30 εηψλ, ην βάξνο ησλ 

θνηφπνπισλ θξεαηνπαξαγσγήο έρεη δηπιαζηαζηεί, ελψ ε πεξίνδνο εθηξνθήο έρεη κεησζεί 

θαηά ην ήκηζπ. Οη επηηπρία απηή νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο  γελεηηθήο βειηίσζεο  ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηελ θηεληαηξηθή,θαζψο θαη ζηε  βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο ησλ 

πηελψλ, ηε δηαηξνθή θαη ησλ ζπλζεθψλ  ηνπ θσηηζκνχ. Ωζηφζν, ε πξφνδνο ζηελ 

αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο έρεη πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ε ππεξβνιηθή 

πάρπλζε, ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο, θαη  πξνβιήκαηα δηάπιαζεο  πνπ 

νθείινληαη ζε άληζε αλάπηπμε ησλ νξγάλσλ. Ζ γεχζε θαη ε ζξεπηηθή πνηφηεηα ηνπ 

θξέαηνο απφ ηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελα  πηελά βξέζεθε επίζεο λα ππνβαζκίδεηαη. Ο  

πςειήο αλάπηπμεο ξπζκφο, ε ηαρεία αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο θαη ηα εληαηηθά 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο απηψλ ησλ πηελψλ είλαη ζπρλά ε αηηία γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο, σο απνηέιεζκα κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ απμαλφκελε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ζηελ παγθφζκηα 
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αγνξά αχμεζε ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

έρεη ππάξμεη  απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα πξντφληα 

ηξνθίκσλ κε ηδηαίηεξν άξσκα θαη γεχζε θαη πινχζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Μηα 

κεγάιε επηηπρία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρεη επηηεπρζεί απφ ηε Γαιιία, ε νπνία ήηαλ ε 

πξψηε ζηελ Δπξψπε ζηελ αγνξά πηζηνπνηεκέλσλ θνηφπνπισλ Label Rouge ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1960.  Σα πηελά κε ηε ζήκαλζε Label Rouge εθηξέθνληαη ζε εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο κέρξη ηνπιάρηζηνλ 81 εκέξεο ειηθία θαη ηα ζηηεξέζηα ηνπο  πεξηέρνπλ θπζηθά 

ζπζηαηηθά, ζχκθσλα κε  κηα απζηεξή θφξκνπια δηαηξνθήο. Δθηηκάηαη φηη πάλσ απφ ην 

30% ησλ θνηφπνπισλ θξενπαξαγσγήο πνπ πσινχληαη ζηελ Γαιιηθή αγνξά εθηξέθνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο Label Rouge θαη ε επηηπρία απηή βαζίδεηαη ζηηο 

παξαδνζηαθέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θξνληίδα γηα ηελ θαιή δηαβίσζε 

ησλ πηελψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

8.2 Ο επλνπρηζκφο απφ κηα ηζηνξηθή θαη ζχγρξνλε πξννπηηθή  

Ο φξνο θαπφλη πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία Ρψκε θαη αλαθέξεηαη ζε έλα επλνπρηζκέλν 

θαη εηδηθά πξνο πάρπλζε θφθνξα.  Ζ δηαδηθαζία επλνπρηζκνχ (caponization) 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ πξν Υξηζηνχ επνρή ζηελ Κίλα, ηελ Διιάδα θαη ηε Ρψκε. 

Ηζηνξηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ήηαλ κηα πξνζθνξά ζηνπο ζενχο, ε νπνία ιάκβαλε ρψξα 

ζην ειιεληθφ λεζί ηεο Γήινπ αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ ηνλ 7ν 

αη. π.Υ.  ηε Ρψκε, απηή ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ πηελψλ. Σα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ θξέαηνο παξαηεξήζεθαλ 

πνιχ αξγφηεξα, φηαλ ην θξέαο ηνπ θαπνληνχ απνδείρηεθε φηη ήηαλ  πην δνπκεξφ θαη πην 

ηξπθεξφ απφ ην θξέαο απφ ηνπ ζπκβαηηθνχ θφθνξα. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα ν 

επλνπρηζκφο ησλ αξζεληθψλ νξληζίσλ ήηαλ δεκνθηιήο ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, θαη ε 

ρξήζε θαπνληψλ ζηελ καγεηξηθή πεξηγξάθεηαη ζε πνιιέο ζπληαγέο. ηελ Πνισλία, ε 

παξάδνζε ηεο παξαγσγήο θαπνληψλ ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 16ν αηψλα, θαη ε 

θαηαλάισζε θξέαηνο θαπνληνχ ήηαλ έλα ζχκβνιν βαζηιηθήο θαη επγεληθήο θαηαγσγήο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θάλεη εμαηξεηηθά ςεηά, γεπζηηθέο θαη αξσκαηηθέο ζνχπεο 

θαζψο θαη ζάιηζεο. Σν θξέαο θαπνληνχ έρεη ηελ ηηκεηηθή ηνπ ζέζε ζην πξψην βηβιίν 

καγεηξηθήο πνπ γξάθηεθε απφ ηνλ Stanisław Czerniecki, «Compendium Ferculorum or a 

Collection of Dishes ", πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1682 ζηελ Κξαθνβία. (Calik, 2014) 
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Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, δηαθξίλνληαη ηξεηο κέζνδνη επλνπρηζκνχ ησλ πηελψλ. Ζ 

εκπεηξηθή, απηή κε ρξήζε εξγαιείσλ (American), θαη νη νξκνληθέο, ε νπνίεο έζεζαλ 

ζνβαξέο αλεζπρίεο θαη είραλ απαγνξεπηεί ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη 

επίζεο ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο επλνπρηζκνχ ζε πάπηεο, ρήλεο, γαινπνχιεο θαη  

ζηξνπζνθακήινπο, αιιά δελ ήηαλ ηφζν ζπρλή φζν ζε θνθφξηα. ηελ Πνισλία, ε 

πξαθηηθή ηνπ επλνπρηζκνχ αζθήζεθε κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Ωο 

απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ, ε εθηξνθή θαπνληψλ είρε ζηακαηήζεη γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, επεηδή αληηκεησπίδνληαλ σο θαηάινηπν ηνπ παξειζφληνο. Ζ 

απαγφξεπζε ηνπ επλνπρηζκνχ εηζήρζε θαηφπηλ, ε νπνία πξνθάιεζε ηελ παχζε ηεο 

παξαγσγήο. Οη επξσπαηθνί  θαλνληζκνί άιιαμαλ ην 2008 θαη νη παξαγσγνί έρνπλ δείμεη 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθηξνθή θαπνληψ. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 543/2008 

ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2008, «έλα θαπφλη είλαη έλα αξζεληθφ πνπιεξηθφ πνπ έρεη επλνπρηζζεί 

ρεηξνπξγηθά πξηλ θζάζεη ζηε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα θαη έρεη ζθαγεί ζε ειάρηζηε ειηθία 

140 εκεξψλ. Μεηά ηνλ επλνπρηζκφ ηα θαπφληα πξέπεη λα εθηξαθνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ 77 

εκέξεο" . ήκεξα, ε κέζνδνο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ επλνπρηζκνχ εθαξκφδεηαη  ζηελ Κίλα, 

ηελ Ηαπσλία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Σατβάλ, θαη ηε Γαιιία, ε νπνία εγείηαη ζηελ παξαγσγή θαη 

ηελ θαηαλάισζε θαπνληψλ. ηελ Ηηαιία, ηα θαπφληα παξάγνληαη επνρηαθά κε ηελ 

πςειφηεξε δήηεζε λα παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. ηηο Ζ.Π.Α 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ηερληθή ηνπ νξκνληθνχ επλνπρηζκνχ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε 

νξκνλψλ γηα λα θαηαζηαιεί ε νξκφλε ηεζηνζηεξφλε, αιιά νη έξεπλεο έρνπλ νδεγήζεη 

ζην ζπκπέξαζκα  φηη ε πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο απφ ρεηξνπξγηθά επλνπρηζκέλνπο πεηεηλνχο 

είλαη αλψηεξε.Ο επλνπρηζκφο ησλ πηελψλ δελ επηηξέπεηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία γηα 

ιφγνπο επδσταο. (Calik, 2014) 

8.3 Γηαδηθαζία επλνπρηζκνχ θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηα πηελά 

ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα ζειαζηηθά νη φξρεηο ησλ πηελψλ βξίζθνληαη εληφο ηεο 

θνηιφηεηαο ηνπ ζψκαηνο, ην νπνίν θαζηζηά ηνλ επλνπρηζκφ κηα φρη θαη ηφζν εχθνιε 

δηαδηθαζία. Οη φξρεηο ηνπ πεηεηλνχ έρνπλ ζρήκα θαζνιηνχ. Σν κέγεζνο ησλ φξρεσλ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο, ηε θπιή, ηελ ειηθία θαζψο θαη ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε.Ο 

επλνπρηζκφο γίλεηαη ππφ ηελ απζηεξή επίβιεςε ελφο θηεληαηξηθνχ γηαηξφ,αθνινπζψληαο 

αζππηηθέο ηερληθέο. Ζ επέκβαζε γίλεηαη κε γεληθή ή ηνπηθή αλαηζζεζία, ζπλήζσο απφ 
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δχν άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ βαζηθά ρεηξνπξγηθά εξγαιεία (λπζηέξη, ηζηκπηδάθηα, 

ιαβίδα, απνξξνθήζηκα ρεηξνπξγηθά ξάκκαηα, θαη άιια). Σα θηεξά αθαηξνχληαη,ην 

ζεκείν απνιπκαίλεηαη, θαη ην πηελφ αλαηζζεηνπνηείηαη. Ζ ηνκή, είλαη κήθνπο 3-4 cm. 

ηε ζπλέρεηα, ην έληεξν παξακεξίδεηαη κε πξνζνρή θαη απνθφπηεηαη ν φξρηο πξνζεθηηθά 

κε εηδηθέο ιαβίδεο. Αλάινγα κε ηνλ  ρεηξηζηή, ην ηξαχκα κπνξεί λα ξάβεηαη ή λα 

αθήλεηαη αλνηθηφ γηα λα επνπισζεί. Σα πηελά ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια, 

κε ηε ζηέξεζε ηξνθήο γηα 24 ψξεο θαη λεξφ γηα αξθεηέο ψξεο πξηλ απφ ηε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε. Ζ ζηέξεζε ηεο ηξνθήο δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία θαη νδεγεί ζε ρακειφηεξα 

πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο. Σν πεξηερφκελν 

ηνπ εληέξνπ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ψζηε λα  δηεπθνιχλεηαη ε 

πξφζβαζε ζηα αλαπαξαγσγηθά φξγαλα θαη λα κεηψζεί ε πηζαλφηεηα αηκνξξαγίαο φηαλ 

απηά αθαηξνχληαη. Ζ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ φξρεσλ ζε πηελά κπνξεί λα γίλεη ζε 

νπνηαδήπνηε ειηθία, αιιά θαηά πξνηίκεζε κεηαμχ 3 εσο 7 εβδνκάδσλ. Σν ζσκαηηθφ 

βάξνο ηνπ πηελνχ ζα πξέπεη λα είλαη γχξσ ζηα 0,5 kg.Οη απψιεηεο εμαηηίαο ηνπ 

επλνπρηζκνχ θπκαίλνληαη κεηαμχ 5% - 10% επί ηνπ ζπλφινπ. Ζ ζλεζηκφηεηα ζε πηελά 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξεί λα θζάζεη αθφκε θαη ην 50%, επεηδή ε δηαδηθαζία απηή 

είλαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε. Μεηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, πηελά 

κεηαθέξνληαη ζε θαζαξφ ρψξν, κε ηξνθή θαη λεξφ θαη ρνξεγείηαη αληηβηνηηθφ γηα 5 

εκέξεο ψζηε λα κεησζνχλ νη βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο. ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαδηθαζία 

φπσο θαη ε πεξίνδνο επνχισζεο ησλ πιεγψλ είλαη θαιά αλεθηέο απφ ηα πηελά. Μεηά ηνλ 

επλνπρηζκφ, ιφγσ ηεο κείσζεο παξαγσγήο ηεζηνζηεξφλεο ηα πηελά  δείρλνπλ ζχληνκα 

αιιαγέο ζηελ εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά, θαζψο παξνπζηάδνληαη ιηγφηεξν δξαζηήξηα 

θαζψο επίζεο είλαη απξφζπκα λα δεπγαξψζνπλ. Ζ ελέξγεηα πνπ ζπλήζσο δαπαλάηαη ζηηο 

θνθνξνκαρίεο  θαη ηελ εδαθηθή πξνζηαζία κεηψλεηαη ζεκαληηθά, επηηξέπνληαο πην 

απνδνηηθή κεηαηξνπή ηεο ηξνθήο, ελαπφζεζε ιίπνπο θαζψο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ θξέαηνο. Έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ρνιεζηεξφιεο θαη 

ηξηγιπθεξηδίσλ ζε επλνπρηζκέλνπο πεηεηλνχο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε απμεκέλε επαηηθή 

ιηπνγέλεζε σο απνηέιεζκα ηεο ρεηξνπξγηθήο αθαίξεζεο ησλ φξρεσλ. (Calik, 2014) 
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8.4 Γηαηξνθηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο  

Ζ πάρπλζε ηνλ θαπνληψλ δηαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ 11 εβδνκάδεο θαη ε ζθαγή εμαξηάηαη 

απφ ηε θπιή,ε νπνία θαζνξίδεη ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φκσο, 

δηεμάγεηαη πνιχ αξγφηεξα ζε ειηθία  8 ή αθφκε θαη 10 κελψλ. Ζ δηαηξνθή παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή θαπνληψλ .Ζ δηαηξνθή ζπληζηάηαη γεληθά λα δηαηξεζεί 

ζε 2 πεξηφδνπο, κε ην 70% ηνπ ζηηεξεζίνπ λα απνηειείηαη απφ δεκεηξηαθά. Θεσξείηαη 

θαιφ, λα ππάξρεη εμσηεξηθφο ρψξνο ειεχζεξεο βφζθεζεο. Οη επηηξεπφκελεο 

πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ   (ΔΚ) αξηζ 543/2008 είλαη. Καη 'αξρήλ, ηα 

ειεπζέξαο βνζθήο θαπφληα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο κε έθηαζε 

φρη κηθξφηεξε απφ 2 m² / πνπιί θαηά ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηεο δσήο ηνπο. Ο πιεζπζκφο 

ησλ πηελψλ ζην πηελνηξνθείν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 7.5 πνπιηά / m², θαη φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 27,5 kg δψληνο βάξνπο / m2. ηελ παξαδνζηαθή ειεχζεξε βνζθή, ε 

ππθλφηεηα ησλ δψσλ αλά m², δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 12 πνπιηά κέρξη ειηθίαο 91 

εκεξψλ, θαη 6.25 πνπιηά (φρη πάλσ απφ 35 ρηιηφγξακκα δψληνο βάξνπο) αξγφηεξα. Σα 

θαπφληα πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή  πξφζβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζε ππαίζξηνπο 

ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ειηθία ησλ έμη εβδνκάδσλ, κε ην ππαίζξην λα πεξηιακβάλεη 

κηα έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 2 m² γηα ηα πνπιηά ειηθίαο 91 εκεξψλ θαη 4 m² / πνπιί κέρξη ην 

ηέινο ηεο πάρπλζεο. Ζ ζπλνιηθή ρξεζηκνπνηήζηκε επηθάλεηα νξληζψλσλ δελ ζα πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηα 1600 m², θαη ζε θάζε πηελνηξνθείν δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ 2500 θαπφληα. ε εθηαηηθά ζπζηήκαηα, ν ζπληειεζηήο αλά m² δαπέδνπ 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 15 πνπιηά / m2, θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 25 kg δψληνο 

βάξνπο. (Calik, 2014) 

8.5 Δπίδξαζε ηνπ επλνπρηζκνχ ζην ζσκαηηθφ βάξνο θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ θξέαηνο 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ επλνπρηζκέλσλ πηελψλ έρεη γίλεη γλσζηφ εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Σα 

επλνπρηζκέλα  πηελά ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξε αχμεζε βάξνπο θαη θαιχηεξν 

ζπληειεζηή κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο ηξνθήο, θαζψο ην ηειηθφ ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο είλαη 

10-20% πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπκβαηηθά θνθφξηα. Ωζηφζν, ζε άιιεο κειέηεο 

δελ παξαηεξήζεθε αχμεζε ζην ζσκαηηθφ βάξνο ησλ θαπνληψλ. Απηά ηα αληηθαηηθά 
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απνηειέζκαηα κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηαθνξέο ζηελ θπιή / γνλφηππν, ηελ ειηθία 

επλνπρηζκνχ, ην επίπεδν δηαηξνθήο, ζπλζήθεο εθηξνθήο, θαη ειηθία ζθαγήο ησλ 

ζπγθξηλφκελσλ πηελψλ. ε κηα άιιε κειέηε  βξέζεθε λα ππάξρεη κηα επεξγεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ησλ κπψλ ηνπ ζηήζνπο (265,1 έλαληη 347,9 g) θαη ησλ 

κπψλ ησλ πνδηψλ (267,1 έλαληη 305,2 g). Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηε θπιή θαη ηε ειηθία 

ζθαγήο ησλ θαπνληψλ, ε ελαπφζεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ ζηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα θαη 

ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο βξέζεθε λα απμάλεη ζεκαληηθά, ε νπνία θαζηζηάην θξέαο πην 

δνπκεξφ θαη ηξπθεξφ. Αλαθέξζεθε επίζεο φηη ππάξρεη επίδξαζε ζην ζθάγην θαη ην 

ρξψκα ηνπ θξέαηνο. ε ζχγθξηζε κε ηα κε επλνπρηζκέλα θνθφξηα, ηα ζθάγηα ησλ 

θαπνληψλ ραξαθηεξίζηεθαλ κε πςειφηεξε θσηεηλφηεηα θαη θηηξίληζκα θαη ρακειφηεξε 

εξπζξφηεηα. Σα επλνπρηζκέλα πηελά εκθαλίδνπλ επίζεο πςειφηεξα βάξε ησλ 

εζσηεξηθψλ νξγάλσλ, εηδηθφηεξα ην ζπθψηη, ην ζηνκάρη θαη ην έληεξν. (Calik, 2014) 

8.6 Ννκνζεηηθφ πιαίζην 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ)  αξηζ. 543/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2008 γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ.  
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9 Μείγκα Μάξθεηηλγθ 

9.1 Πξντφλ 

ηφρνο είλαη ε παξαγσγή ελφο άξηζηνπ πνηνηηθά πξντφληνο, ην νπνίν ζα θέξεη ηηο 

απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ φπσο HACCP, αιιά θαη ζα απνηειεί 

έλα πξντφλ πνπ παξάγεηαη κε γλψκνλα ηε γεχζε, ηελ επρπκία θαη ηελ ηξπθεξφηεηα. 

Γέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ε ζσζηή πξαθηηθή, ε νπνία ζέβεηαη ηελ επδστα ησλ 

δψσλ ζχκθσλα θαη κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, αιιά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. 

9.2 Γηαλνκή 

Γεσγξαθηθά ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί θαη ε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ελψ θαηά 

θχξην ιφγν ην βάξνο ηεο δηαλνκήο ζα δσζεί ζηηο εμαγσγέο, ζε ρψξεο φπσο ηε Γαιιία θαη 

ηελ Ηηαιία, ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηαλαιψλνληαη θαπφληα. 

 

9.3 Σηκνιφγεζε 

Με βάζε ηελ ιηαληθή ηηκή ησλ Καπνληψλ πνπ πσινχληαη ζηηο αγνξέο ηεο Γαιιίαο θαη 

ηεο Ηηαιίαο, πνπ ζήκεξα θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 20 Δπξψ ην θηιφ, ε πξνηεηλφκελε 

ρνλδξηθή ηηκή ησλ θαηεςπγκέλσλ θαπνληψλ, ζα δηακνξθσζεί ζηα 7 Δπξψ ην θηιφ, ψζηε 

λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηα θαηαζηήκαηα αιιά θαη ηνλ 

εμαγσγέα. Έηζη, ε επηρείξεζε ζηνρεχεη  ζε κηα άθξσο αληαγσληζηηθή ηηκή ζηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

9.4 Πξνψζεζε 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, ε επηρείξεζε ζα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε εγρψξηεο εηαηξείεο εκπνξίαο θξέαηνο κέζσ ηεο παξνπζίαο ηεο ζε 

εθζέζεηο ηξνθίκσλ, ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο κε ζπλαθή ζεκαηνινγία. θνπφο ησλ 
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ελεξγεηψλ απηψλ είλαη ε εδξαίσζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, θαζψο θαη ε 

δπλακηθή παξνπζία ηεο ζε ζεκεία πψιεζεο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 
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10 ρέδην Λεηηνπξγίαο 

10.1 Σνπνζεζία  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ πηελνηξνθείνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θαηαζθεπήο ελνηθηάδεηαη αγξνηεκάρην έθηαζεο έμη (6) ζηξεκκάησλ. ην 

παξφλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ζεσξνχκε δεδνκέλε ηελ χπαξμε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ χπαξμε ππφγεηνπ χδαηνο, ζε κέγηζην βάζνο 100m γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο γεψηξεζεο. 

10.2 Κηεξηαθέο Τπνδνκέο – Δμνπιηζκφο 

ηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ εμεηάδεηαη ε θαηαζθεπή µίαο κνλάδαο 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 504,0 m² θαη δηαζηάζεσλ 12 κέηξα πιάηνο θαη 42 κέηξα κήθνο. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ δεηήζεθε πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο 

απφ ηελ εηαηξία ΑΓΡΔΚ ΑΜΑΝΣΟΤΡΟ Α.Δ.. 

Σν πηελνηξνθείν ζα είλαη ζεξµνθεπηαθνχ ηχπνπ 12M είλαη µεηαιιηθή θαηαζθεπή ηχπνπ 

ηξνπνπνηεµέλνπ ηνμσηνχ ζεξµνθεπίνπ (Δηθφλα 1), πξνεγµέλεο ηερλνινγίαο, 

απνηέιεζµα επηζηεµνληθνχ ζρεδηαζµνχ, θαηαζθεπαζµέλν µε πιηθά πςειήο πνηφηεηαο. 

Ο ζθειεηφο απνηειείηαη απφ ραιχβδηλα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, δηαθφξσλ δηαηνµψλ 

ζχµθσλα µε Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.  
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Δηθόλα 1 Πηελνηξνθείν ηύπνπ toll 

 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνχ ηεο κνλάδαο πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ππεξθαιχπηεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ 

δψσλ θαη επηπιένλ δελ απαηηείηαη γηα ηελ αλέγεξζή ηνπ Οηθνδνκηθή Άδεηα (γηα ηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα) βάζεη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΤΠΔΥΩΓΔ θαη Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ΦΔΚ 197/27¬08¬02, ηεχρνο πξψην (αξ. έγθξηζεο 

42336/30¬06¬2011 γηα κήθνο αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ 20 έσο 120).  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζθειεηνχ ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηα δηάθνξα µφληµα, πξφζζεηα θνξηία 

έηζη ψζηε ην πηελνηξνθείν λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ζηαηηθή αληνρή. 

Ζ θάιπςε ηεο νξνθήο γίλεηαη µε εηδηθφ «ζάληνπηηο» απφ έλα εχθαµπην θηιµ 

πνιπαηζπιελίνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ιαµαξίλα θπµαηνεηδήο γαιβαληζµέλε – 

ρξσµαηηζηή (0,5mm) αλάµεζα ζηα νπνία παξεµβάιιεηαη µνλσηηθφ πιηθφ 

(παινβάµβαθαο) πάρνπο 5cm µε εμσηεξηθή θάιπςε απφ αινπµηλφθπιιν. To πιηθφ απηφ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζεξµνµφλσζε ηνπ ζαιάµνπ (Κ= 0,5 kcal/m2hoC). 

Οη πιατλέο πιεπξέο θαη νη πξνζφςεηο ηνπ πηελνηξνθείνπ ζα είλαη θαιπµµέλεο µε πάλει 

πνιπνπξεζάλεο ηχπνπ W–1000 απνηεινχµελν απφ δχν ραιπβδνειάζµαηα (πάρνπο 

Πεγή: ΑΓΡΔΚ Α.Δ 
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0,5mm), ειαθξά δηαµνξθσµέλν, γαιβαληζµέλν, µε ππξήλα αθξνχ πνιπνπξεζάλεο, 

ππθλφηεηαο 40 kg/m3 θαη πάρνπο 40 mm. Σα εµηθχθιηα ησλ πξνζφςεσλ ζα έρνπλ 

θάιπςε απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ πνιπεζηέξα (fiberglass). 

Ο αεξηζµφο ζην πηελνηξνθείν πξαγµαηνπνηείηαη µε ηε δεµηνπξγία δχν (2) πιατλψλ 

παξαζχξσλ (Δηθφλα 2) ζε φιν ην µήθνο θάζε πιεπξάο πιάηνπο 1,25m θαη ζπλνιηθνχ 

µήθνπο 42m, µε θάιπςε απφ πιαζηηθφ πνιπεζηέξα (fiberglass) αλνηγφµελα ρεηξνθίλεηα 

µε δπλαηφηεηα ειεθηξνθίλεζεο. 

Δηθόλα 2 Αεξηζκόο Πηελνηξνθείνπ 

 

 

Θα ηνπνζεηεζνχλ αλεµηζηήξεο 1,5 hp, 380 V/50–60 Hz, εηδηθά ζρεδηαζµέλνη γηα 

αεξηζµφ µεγάισλ ρψξσλ φπσο ηα πηελνηξνθεία. Οη αλεµηζηήξεο απηνί είλαη 

µεραλήµαηα πςειήο απφδνζεο, απνηέιεζµα ηνπ έιηθα µεγάιεο δηαµέηξνπ (600mm) θαη 

ραµειήο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο (650 RPM), πνπ επηηξέπεη πςειέο παξνρέο αέξα µε 

ζρεηηθά µέηξηαο ηζρχνο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. 

ην πηελνηξνθείν ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ µία πξφζνςε ηέζζεξηο (4) εμαεξηζηήξεο. ηελ 

απέλαληη µεξηά, ζηηο δχν πιατλέο πιεπξέο ηνπ πηελνηξνθείνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) 

ηεµάρηα πάλει δξνζηζµνχ δηαζηάζεσλ 7mΥ2,0m, ζπλνιηθά 28 m2 γηα ηνλ δπλαµηθφ 

αεξηζµφ.  

Πεγή: ΑΓΡΔΚ Α.Δ 
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Σν ζχζηεµα ζα πεξηιαµβάλεη σο θεληξηθή εγθαηάζηαζε: πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ 

πάλει, απνηεινχµελε απφ δχν (2) δεμαµελέο λεξνχ , δχν (2) ππνβξχρηεο αληιίεο , 

ζσιελψζεηο γηα ηελ παξνρή θαη απνρέηεπζε ηνπ λεξνχ, θιπ. 

 

ηε µνλάδα ζα εγθαηαζηαζνχλ :  

• 3 ζεηξέο πνηίζηξεο 40m ηχπνπ πηπίιαο (PLASSON) (Δηθφλα 3). ε θάζε ζεηξά 

έρνπµε έλα ξπζµηζηή πίεζεο λεξνχ θαη µεηξεηηθφ ζσιελάθη θαη ζχζηεµα 

ρεηξνθίλεηεο αλάξηεζεο ησλ γξαµµψλ πιήξεο µε βίληζη θαη φια ηα απαξαίηεηα 

πιηθά. 

 

• 2 ζεηξέο ηαΐζηξεο 40m (PLASSON) (Δηθφλα 3). Πεξηιαµβάλεηαη ηξνθνδνρείν 

ηαΐζηξαο (ρνάλε), µνηέξ 0,5ΖΡ µε µεηέξα θαη ηεξµαηηθφ πηάην, ζχζηεµα αλάξηεζεο 

ησλ γξαµµψλ πιήξεο µε ρεηξνθίλεην βίληζη θαη φια ηα απαξαίηεηα ζπλδεηηθά 

πιηθά(Δηθφλα 4).  
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Δηθόλα 3 Φωηνγξαθία πνηίζηξαο θαη ζεηξώλ ηαϊζηξώλ 

•  

Δηθόλα 4 Φωηνγξαθία Σξνθνδνρείνπ ηαϊζηξαο 

 

 

Πεγή: ΑΓΡΔΚ Α.Δ 

Πεγή:ΑΓΡΔΚ Α.Δ 
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ηε ζπγθεθξηµέλε θαηαζθεπή ζα εγθαηαζηαζεί έλαο πίλαθαο ειεθηξνινγηθψλ. Απφ ηνλ 

πίλαθα ζα ηξνθνδνηεζνχλ µε ειεθηξηθφ ξεχµα νη ειεθηξνθηλεηήξεο (εμαεξηζηήξεο θαη 

παξάζπξα) απφ φπνπ ζα γίλνπλ θαη νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο θαη ζα ηξνθνδνηνχλ ηηο 

ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

ε απηφλ ηνλ πίλαθα ζα ππάξρνπλ αζθάιεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ 

απφ ππεξθφξησζε, ξειέ ελεξγνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη 

θεληξηθέο αζθάιεηεο πξνζηαζίαο ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο επίζεο ζα 

ηνπνζεηεζεί γεληθφο δηαθφπηεο. Δπίζεο ν πίλαθαο απηνο ζα θέξεη θαη θνµβία 

ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο – απελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ µεραληζµψλ θαηά ηελ 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηνλ ρεηξίδεηαη. Δπίζεο ζηνλ πίλαθα ζα ππάξρεη 

δηαζέζηµνο ρψξνο γηα µειινληηθή ηνπνζέηεζε αζθαιεηψλ γηα άιιε πηζαλή 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (π.ρ. θσηηζµφο, ζέξµαλζε θιπ). 

Όια ηα πιηθά ησλ πξντφλησλ είλαη γλσζηψλ Δπξσπατθψλ νίθσλ θαη θαηαζθεπάδνληαη 

µε ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. Οη αζθάιεηεο είλαη µφλνλ απηφµαηεο θαη 

αλαιφγσο µε ηη θνξηίν ειέγρνπλ δηαθξίλνληαη ζε αζθάιεηεο θίλεζεο θαη θσηηζµνχ. 

Σν πηελνηξνθείν σο µεηαιιηθή θαηαζθεπή θέξεη ηα θνξηία ηνπ ηδίνπ βάξνπο ηνπ 

ζθειεηνχ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη θάπνηα άιια θνξηία µεραλεµάησλ, ζσιελψζεσλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ζθειεηφ ηνπ αιιά θαη θνξηία απφ βξνρή, ρηφλη θαη άλεµν. 

Απνηέιεζµα ηεο δξάζεο απηψλ ησλ θνξηίσλ είλαη ε άζθεζε δηάθνξσλ πηέζεσλ θαη 

δπλάµεσλ πνπ ηείλνπλ λα ην παξαµνξθψζνπλ θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σα δηάθνξα 

ζθειεηηθά ζηνηρεία αληηζηέθνληαη ζε απηέο ηηο παξαµνξθψζεηο αιιά ρξεηάδεηαη θαη ε 

ζσζηή αγθχξσζε απηψλ θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζθειεηνχ ζην έδαθνο πνπ είλαη θαη ην 

ζεµείν ζηήξημεο φιεο ηεο θαηαζθεπήο.  

Γηα απηφ ην ιφγν απαηηείηαη ε ζεµειίσζε ηεο θαηαζθεπήο ζην ππνθείµελν έδαθνο. Θα 

αλνηρζνχλ ηξχπεο µε µεραλνθίλεην ηξππάλη δηαµέηξνπ 0,5m πεξίπνπ θαη βάζνπο 1m, µε 

ζθνπφ ην επίπεδν ηεο ζεµειίσζεο λα βξίζθεηαη ζην αλέγγηρην ηµήµα ηνπ εδάθνπο έηζη 

ψζηε λα µελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηπρφλ παξαµνξθψζεηο απηνχ.  
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Ζ ζεµειίσζε γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα µεηαθέξνληαη µε αζθάιεηα ηα 

νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα θνξηία ησλ θαηαζθεπψλ θαη λα απνθεχγνληαη νη δηαθνξηθέο 

θαζηδήζεηο. ηε ζπλέρεηα γεµίδνπµε ηηο ηξχπεο µε ηζηµέλην Β180 θαη εγθηβσηίδνπµε ηα 

ζηνηρεία πάθησζεο µέζα ζ’ απηέο.  

Σν θφζηνο ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, φπσο 

αλαιχεηαη ζηνλ αγγίδεη ηα 56.000 επξψ, κε ηελ επηβάξπλζε ηνπ ΦΠΑ. 

10.3 Παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ην θαπφλη είλαη πηελφ εηδηθήο εθηξνθήο. Οη αξζεληθνί λενζζνί 

αγνξάδνληαη θαη αθνινπζνχλ εηδηθή δηαηξνθή κέρξη ηελ εκέξα ηνπ επλνπρηζκνχ ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα πεξίπνπ ηελ ηξίηε εβδνκάδα θαη φηαλ ηα πηελά έρνπλ βάξνο πεξί ηα 650 

γξακκάξηα. Ωο πξνκεζεπηή δσνηξνθψλ ε επηρείξεζε έρεη επηιέμεη ηελ εηαηξία ΦΤΡΚΟ 

Α.Β.Δ.Δ. ιφγσ ηεο ζρεηηθήο εγγχηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ πηελνηξνθίνπ. Δίλαη πξέπνλ κία 

κέξα πξίλ ηνλ επλνπρηζκφ λα απνκαθξχλεηαη ε ηξνθή θαη ην λεξφ. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη 

ην θελφ ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα θαη θαηα ζπλέπεηα ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πηελνχ θαηά 

ηελ επέκβαζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζλεζηκφηεηαο ζε 

ρακειά επίπεδα (πεξίπνπ 5%). Πξηλ ηελ επέκβαζε  ρνξεγείηαη ζην πηελφ αλαηζζεηηθφ 

(Xylazine / Ketamine), ελψ κεηά ηελ επέκβαζε ρνξεγείηαη αληηβησηηθφ. Μεηά ηελ πιήξε 

ίαζε ηνπ πηελνχ, αθνινπζείηαη ζπληεξεηηθή δηαηξνθή γηα ηνπο ππφινηπνπο πέληε (5) 

κήλεο κε ζηηεξέζην ρακειήο ελεξγεηαθήο αμίαο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ρακειφ θφζηνο 

θαη αξγή αλάπηπμε ρσξίο ππεξβνιηθή πάρπλζε. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πηελνηξνθείνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ηα πηελά λα έρνπλ επαξθή ρψξν (4 πηελά/η.κ) αιιά θαη λα 

πξναπιίδνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο. Γηα ηε ζθαγή, ζπζθεπαζία θαη 

θαηάςεμε έρεη επηιεγεί εηαηξεία ζηελ πεξηνρή ησλ νηλνθχησλ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηε 

κεηαθνξά ησλ πηελψλ,  απφ ηε κνλάδα ζην ζθαγείν θαη απφ ην ζθαγείν ζηηο απνζήθεο 

ςπθηηθψλ ζαιάκσλ κέρξη ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ επξχηεξε αγνξά, εμαζθαιίδνληαο θπζηθά 

ηηο απαξαίηεηεο δηθιίδεο αζθαιείαο, φπσο απηέο δηέπνπλ ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

πεξί αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 
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10.4 Γηνίθεζε θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

Ο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο αζθεί ηε δηνίθεζε. Οη αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

είλαη ειάρηζηεο, θαζψο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εθηξνθήο απαηηνχληαη ηξεηο ψξεο 

εξγαζίαο εκεξεζίσο. Παξφια απηά, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πξνζιεθζεί έλαο ππάιιεινο, 

γηα ηηο εξγαζίεο, ηφζν ησλ θαζαξηζκψλ θαη ηνπ εθνδηαζκνχ, φζν θαη  ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο, γεληθφηεξα. 
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11 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

11.1 Κνζηνιφγεζε 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πηελνηξνθείνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα ίδηα θεθάιαηα ρσξίο ηξαπεδηθφ δάλεην ή επηδνηήζεηο. Όπσο αλαιχεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 11.1-1, ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηα  84.327 επξψ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη νη θηηξηαθέο θαηαζθεπέο 

απαηηνχλ 52.572 επξψ. Σν θφζηνο ηνπ  απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ, 

φπσο πνηίζηξεο, ηατζηξεο,  ιάκπεο θσηηζκνχ ησλ 60 Watt θαζψο θαη νη ζεξκνκεηέξεο, 

αλέξρεηαη ζηα 17.610 επξψ. Σέινο,  φπσο πξναλαθέξζεθε, ιφγσ ηνπ φηη ην αγξνηεκάρην 

δελ έρεη γεψηξεζε απαηηνχληαη επηπιένλ 9000 επξψ γηα ηελ εγθαηάζηαζε πνκφλαο γηα 

γεψηξεζε βάζνπο 100m πεξίπνπ. Αζξνηζηηθά, ην θφζηνο ηεο γεψηξεζεο καδί κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ππφινηπσλ ειεθηξνυδξαπιηθψλ ππνδνκψλ (ειεθηξνινγηθή 

εγθαηάζηαζε, πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη πιηθά) , αλέξρεηαη ζηα 17610 επξσ. 

Πίλαθαο 11.1-1 Κόζηνο θαηαζθεπήο πηελνηξνθείνπ θαη εμνπιηζκνύ 

 

ηνλ πίλαθα 11.1-2 αλαιχεηαη ην θφζηνο αγνξάο ζηηεξεζίνπ αλά θηιφ, θαζψο θαη ε 

ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε γηα δσνηξνθέο, απφ ην δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πηελνηξνθείνπ θαη κεηά, ψζηε λα επηηεπρζεί ε παξαγσγή ησλ 5000 θαπνληψλ εηεζίσο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνθχπηεη απφ ην δεδνκέλν φηη έλα πηελφ θαηαλαιψλεη 16,8 θηιά 

ζηηεξεζίνπ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζθαγήο. 

Είδνο θαηαζθεπήο ή 

εμνπιηζκνχ

Αμία θαηαζθεπήο 

(επξψ)

Πηελνηξνθείν (480 η.κ.) 50112

Απνζήθε δσνηξνθψλ (100 

η.κ.) 2460

Τατζηξεο- πνηίζηξεο, ινηπφο 

εμνπιηζκφο 14145

Ηιεθηξνυδξαπιηθά - 

Γεψηξεζε κε πνκφλα θαη 

δεμακελή κε απηφκαην 

θινηεξ 17610

ύνολο 84327

Καηαζκεσή Πηηνοηροθείοσ



35 

 

Πίλαθαο 11.1-2 Κόζηνο αγνξάο δωνηξνθώλ 

 

ηνλ πίλαθα 11.1-3 γίλεηαη αλάιπζε ησλ ινηπψλ δαπαλψλ, φπσο ηεο αλζξψπηλεο 

εξγαζίαο, ηηο ακνηβέο γηα ππεξεζίεο ηξίησλ, ηηο δαπάλεο γηα ελέξγεηα θαη λεξφ, θαζψο θαη  

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ΟΓΑ θαη ΔΛΓΑ . Δπίζεο, παξαηίζεληαη νη δαπάλεο 

ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο θηηζκάησλ σο πνζνζηφ επί ηνπ Μέζνπ Δπελδεδπκέλνπ 

Κεθαιαίνπ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πηελνηξνθείνπ απαηηνχληαη πεξίπνπ 3 ψξεο εξγαζίαο 

εκεξεζίσο θαζψο ε δηαδηθαζία είλαη απηνκαηνπνηεκέλε. 

Αγνξά 

δσνηξνθψλ 

(Kgr)

Τηκή 

αγνξάο/θηιφ 

(€/kgr)

Σχλνιν 

δαπαλεο 

αγνξάο 

δσνηξνθψλ (€)

Σηηεξέζην (16,8 θηια/πηελφ) 84.672 0,43 36.409

Κόζηος Ζωοηροθών
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Πίλαθαο 11.1-3 Κόζηνο ινηπώλ δαπαλώλ 

 

ηνλ πίλαθα 11.1-4 ππνινγίδεηαη ε θχξα παξαγσγήο. Ζ γξακκή παξαγσγήο ηνπ 

πηελνηξνθείνπ, έηζη φπσο έρεη ζρεδηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, απαηηεί ηελ εηζξνή 441 

λενζζψλ ην κήλα. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ ηξηψλ πξψησλ εβδνκάδσλ, γίλεηαη ν 

επλνπρηζκφο ησλ πηελψλ. Καηά ηε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο 

ζάλαηνη ζε κεξηθά πηελά. Ζ ζλεζηκφηεηα αλέξρεηαη ζπλήζσο ζην πνζνζηφ ηνπ 5%.  Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θχξαο παξαγσγήο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φινη νη ζπληειεζηέο θφζηνπο  

κέρξη ηελ εκέξα ζαλάηνπ ηνπ πηελνχ, φπσο ε ηξνθή πνπ έρεη θαηαλαιψζεη, θαζψο θαη ε 

θηεληαηξηθή πεξίζαιςε πνπ έρεη δερηεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα λεθξα πηελά αλέξρνληαη 

ζε 22 πεξίπνπ ην κήλα, ελψ κέρξη ην ζάλαηφ ηνπο έρνπλ θαηαλαιψζεη πεξίπνπ 1,5 θηιά 

ζηηεξεζίνπ, θαζψο θαη έρνπλ ιάβεη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κεηά ηελ επέκβαζε 

Αλζξψπηλε εξγαζία (ψξεο) 1095

Ακνηβή εξγαζίαο (3 επξψ/ψξα) 3285

Επλνπρηζκφο, Αληηβησηηθά, 

Εκβνιηαζκφο (επξψ/πηελφ) 0,305

Λνηπέο δαπάλεο (χδξεπζεο, ελέξγεηαο, 

θιπ.), επξψ αλά πηελφ 0,5

Εηζθνξέο ΟΓΑ ( γηα 1 αζθαιηδφκελν 

άηνκν) 753,12

Κξαηήζεηο ΕΛ.ΓΑ (0,75% επη ηεο αμηαο 

ησλ πσινχκελσλ πξντνλησλ) 0,075

Επηηφθην κεζνκαθξνπξφζεζκν (7.2%) 0,072

Επηηφθην βξαρππξφζεζκν(11.25%) 0,1125

Δαπάλεο εμαγσγψλ (επξψ/kg) 1,32

Δαπάλεο ζπληήξεζεο θηηζκάησλ (1% 

επη ηνπ ΜΕΚ) 0,01

Δαπάλεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ (3% 

επη ηνπ MEK) 0,03

Δαπάλεο αζθαιίζηξσλ θηηζκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ  (0,83 %επη ηνπ ΜΕΚ ) 0,0083

Έδαθνο γεσξγ. εθκεηάιιεπζεο (ζηξ.) 6

Έλνίθην εδάθνπο (επξψ/ζηξ) 480

Αμία εδάθνπο (επξψ/ζηξ) 12000

Λοιπές δαπάνες (ζσνολο εκμεηαλλεσζης)



37 

 

επλνπρηζκνχ. πλνιηθά, ην θφζηνο ηεο θχξαο παξαγσγήο αλέξρεηαη ζηα 304,3 επξψ ην 

ρξφλν. 

Πίλαθαο 11.1-4 Τπνινγηζκόο θύξαο παξαγωγήο 

Τπολογιζμός θύρας παραγωγής /μήνα

Εηζαγσγή πηελψλ αλά κήλα 441

Τηκή αγνξάο πηελψλ (€/πηελφ) 0,20

Θλεζηκφηεηα (5%) 0,05

Νεθξά πηελά (ζπλήζσο ηνλ 1ν κήλα ) 22

Καηαλάισζε ζηηεξεζίνπ (kg/πηελφ) 1,50

Τηκή αγνξάο ζηηεξεζίνπ (€/kgr) 0,43

Κηεληαηξηθή πεξίζαιςε (€/πηελφ) 0,31

ΤΝΟΛΟ (€/μήνα) 25,36

ΤΝΟΛΟ (€/έηος) 304,29
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11.2 Δπηρεηξεκαηηθά ελάξηα 

11.2.1 1
ν
 ελάξην 

Ζ έθηαζε ησλ 6 ζηξεκκάησλ ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα, είλαη ηδηφθηεηε. 

Έρεη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Γελ έρεη παξνρή λεξνχ, αιιά έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

γεψηξεζεο, πνπ ζπλήζσο ζηελ πεξηνρή έρεη θαιά απνηειέζκαηα. Ζ κίζζσζε ηειεί ππφ 

ηελ αίξεζε λα βξεζεί λεξφ θαηά ηελ γεψηξεζε πνπ ζα γίλεη πξηλ απφ θάζε άιιε εξγαζία  

Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη αγνξάο εμνπιηζκνχ αλαθέξεηαη ζηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο 

ζπληειεζηψλ θφζηνπο, ζην θεθάιαην 11.1. Σν θφζηνο παξαγσγήο εθθξάδεηαη ζε επξψ 

αλά  θηιφ ζθάγηνπ πξντφληνο θαη γηα ηα πξψηα έμη έηε δηακνξθψλεηαη φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 11.2-1. 

Πίλαθαο 11.2-1 Κόζηνο παξαγωγήο επξώ/kg ζθάγηνπ πξνϊόληνο 

 

ε απηφ ην ζελάξην ην νπνίν είλαη θαη ην πην αηζηφδνμν, εμεηάδεηαη ε δηάζεζε ησλ 

θαπνληψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληεινχληαη φιεο νη πσιήζεηο. 

ην Παξάξηεκα Β, ζηνλ Πίλαθα Β-1 θαίλνληαη νη ηακεηαθέο ξνέο ησλ δέθα πξψησλ εηψλ 

ηεο επέλδπζεο. Σν αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο ππνινγίδεηαη ζηα 84327 επξψ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη επηπιένλ 20000 επξψ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηελ αγνξά πηελψλ, 

δσνηξνθψλ θαη ππεξεζηψλ ηξίησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο νη πσιήζεηο ππνινγίδνληαη ζηα 52920 επξψ κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ λα 

αλέξρεηαη ζηα 33140 επξψ. Σα θέξδε ησλ 19780 επξψ πνπ πξνθχπηνπλ θνξνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηε λέα θνξνινγία πνπ έρεη ςεθηζηεί γηα ηνπο αγξφηεο κε ζπληειεζηή 20% 

γηα ηε θεηηλή ρξνληά θαη πξνθαηαβνιή θφξνπ 55% γηα ηελ επφκελε ρξνληά, ελψ απφ ην 

επφκελν θνξνινγηθφ έηνο θαη έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26% κε πξνθαηαβνιή θφξνπ 100% γηα ηα επφκελα 

θνξνινγηθά έηε. ηα θέξδε κεηά θφξσλ πξνζηίζεληαη νη απνζβέζεηο πνπ αθαηξέζεθαλ 

κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη πξνθχππηνπλ νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο. Γηα ηηο πσιήζεηο 

ησλ επφκελσλ εηψλ γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ζα εθηεινχληα ζην 100%  ηεο δπλακηθφηεηαο 

Έηος 0 Έηος 1 Έηος 2 Έηος 3 Έηος 4 Έηος 5

5,891 4,635 4,599 4,563 4,526 4,490
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ηεο κνλάδαο δειαδή ζηα 5040 πηελά εηεζίσο κε κέζν βάξνο ζθάγηνπ ηα 3 θηιά.θαη ηηκή 

πψιεζεο ηα 7 επξψ ην θηιφ. 

ην πξψην ζελάξην ν Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (IRR) ηεο επέλδπζεο 

δηακνξθψλεηαη ζην 26% ελψ ε Καζαξή Παξνχζα Αμία (NPV) ηεο επέλδπζεο ζηηο 

184.775,94 €. 

11.2.2 2
ν
 ελάξην 

ε απηφ ην ζελάξην ην νπνίν είλαη θαη ην ξεαιηζηηθφηεξν, εμεηάδεηαη ε δηάζεζε ησλ 

θαπνληψλ ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληεινχληαη φιεο νη 

πσιήζεηο θαη ην θφζηνο εμαγσγήο βαξχλεη ηελ επηρείξεζε. Σν θφζηνο παξαγσγήο 

εθθξάδεηαη ζε επξψ / θηιφ ζθάγηνπ πξντφληνο θαη γηα ηα πξψηα έμη έηε δηακνξθψλεηαη 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11.2-2.  

Πίλαθαο 11.2-2 Κόζηνο παξαγωγήο επξώ/kg ζθάγηνπ πξνϊόληνο 

 

ην Παξάξηεκα Β, ζηνλ Πίλαθα Β-2 θαίλνληαη νη ηακεηαθέο ξνέο ησλ δέθα πξψησλ εηψλ 

ηεο επέλδπζεο. Σν αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο ππνινγίδεηαη ζηα 84327 επξψ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη επηπιένλ 25000 επξψ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηελ αγνξά πηελψλ, 

δσνηξνθψλ θαη ππεξεζηψλ ηξίησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο νη πσιήζεηο ππνινγίδνληαη ζηα 52920 επξψ κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ λα 

αλέξρεηαη ζηα 43119 επξψ. Σα θέξδε ησλ 9801 επξψ πνπ πξνθχπηνπλ θνξνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηε λέα θνξνινγία πνπ έρεη ςεθηζηεί γηα ηνπο αγξφηεο κε ζπληειεζηή 20% 

γηα ηε θεηηλή ρξνληά θαη πξνθαηαβνιή θφξνπ 55% γηα ηελ επφκελε ρξνληά, ελψ απφ ην 

επφκελν θνξνινγηθφ έηνο θαη έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26% κε πξνθαηαβνιή θφξνπ 100% γηα ηα επφκελα 

θνξνινγηθά έηε. ηα θέξδε κεηά θφξσλ πξνζηίζεληαη νη απνζβέζεηο πνπ αθαηξέζεθαλ 

κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη πξνθχππηνπλ νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο. Γηα ηηο πσιήζεηο 

ησλ επφκελσλ εηψλ γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ζα εθηεινχληα ζην 100%  ηεο δπλακηθφηεηαο 

Έηος 0 Έηος 1 Έηος 2 Έηος 3 Έηος 4 Έηος 5

7,286 6,030 5,993 5,957 5,921 5,884
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ηεο κνλάδαο δειαδή ζηα 5040 πηελά εηεζίσο κε κέζν βάξνο ζθάγηνπ ηα 3 θηιά.θαη ηηκή 

πψιεζεο ηα 7 επξψ ην θηιφ. 

ην δεχηεξν ζελάξην ν Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (IRR) ηεο επέλδπζεο 

δηακνξθψλεηαη ζην 16% ελψ ε Καζαξή Παξνχζα Αμία (NPV) ηεο επέλδπζεο ζηηο 

123.148,13 €. 

11.2.3 3
ν
 ελάξην 

ε απηφ ην ζελάξην ιακβάλεηαη ππφςε ν παξάγνληαο ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ 

δσνηξνθψλ θαηά 20% ελψ παξακέλεη ε ππφζεζε ηεο δηάζεζεο ησλ θαπνληψλ ζηελ αγνξά 

ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληεινχληαη φιεο νη πσιήζεηο θαη ην θφζηνο 

εμαγσγήο βαξχλεη ηελ επηρείξεζε. Σν θφζηνο παξαγσγήο εθθξάδεηαη ζε επξψ / θηιφ 

ζθάγηνπ πξντφληνο θαη γηα ηα πξψηα έμη έηε δηακνξθψλεηαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

11.2-3.  

Πίλαθαο 11.2-3 Κόζηνο παξαγωγήο επξώ/kg ζθάγηνπ πξνϊόληνο 

 

 

ην Παξάξηεκα Β, ζηνλ Πίλαθα Β-3 απνηππψλνληαη νη ηακεηαθέο ξνέο ησλ δέθα πξψησλ 

εηψλ ηεο επέλδπζεο. Σν αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο ππνινγίδεηαη ζηα 84327 επξψ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη επηπιένλ 30000 επξψ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηελ αγνξά πηελψλ, 

δσνηξνθψλ θαη ππεξεζηψλ ηξίησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο νη πσιήζεηο ππνινγίδνληαη ζηα 52920 επξψ κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ λα 

αλέξρεηαη ζηα 46794 επξψ. Σα θέξδε ησλ 6126 επξψ πνπ πξνθχπηνπλ θνξνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηε λέα θνξνινγία πνπ έρεη ςεθηζηεί γηα ηνπο αγξφηεο κε ζπληειεζηή 20% 

γηα ηε θεηηλή ρξνληά θαη πξνθαηαβνιή θφξνπ 55% γηα ηελ επφκελε ρξνληά, ελψ απφ ην 

επφκελν θνξνινγηθφ έηνο θαη έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26% κε πξνθαηαβνιή θφξνπ 100% γηα ηα επφκελα 

θνξνινγηθά έηε. ηα θέξδε κεηά θφξσλ πξνζηίζεληαη νη απνζβέζεηο πνπ αθαηξέζεθαλ 

κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη πξνθχππηνπλ νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο. Γηα ηηο πσιήζεηο 

Έηος 0 Έηος 1 Έηος 2 Έηος 3 Έηος 4 Έηος 5

7,799 6,541 6,504 6,468 6,432 6,395
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ησλ επφκελσλ εηψλ γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ζα εθηεινχληα ζην 100%  ηεο δπλακηθφηεηαο 

ηεο κνλάδαο δειαδή ζηα 5040 πηελά εηεζίσο κε κέζν βάξνο ζθάγηνπ ηα 3 θηιά.θαη ηηκή 

πψιεζεο ηα 7 επξψ ην θηιφ. 

. 

ην ηξίην ζελάξην ν Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (IRR) ηεο επέλδπζεο δηακνξθψλεηαη 

ζην 11% ελψ ε Καζαξή Παξνχζα Αμία (NPV) ηεο επέλδπζεο ζηηο 100.545,27 €. 

Σέινο ζην Παξάξηεκα Β θαη ζηνπο πίλαθεο Β-4, Β-5, Β-6 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην 1
ν
 , 2

ν
 θαη 3

ν
 ζελάξην αληίζηνηρα γηα ηα πξψηα πέληε 

έηε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ παξαξηήκαηνο Β,ζηνπο πίλαθεο Β-7 έσο Β-21 απεηθνλίδνληαη 

αλαιπηηθά νη παξαγσγηθέο δαπάλεο ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα ηα ηξία ζελάξηα, ηα πέληε 

πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.  
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Παξάξηεκα Α  

Πίλαθαο Α-1 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο θάζε θαηεγνξίαο θξέαηνο ζην ζύλνιν ηωλ αγνξώλ γηα είδε δηαηξνθήο 

  Όλες οι 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

        
ΔΗΓΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ  100% 100% 100% 

Κξέαο  24,0% 23,6% 25,4% 

Κξέαο απφ βννεηδή (λσπφ, δηαηεξεκέλν ζε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλν) 
9,5% 9,3% 10,3% 

Κξέαο απφ ρνηξνεηδή (λσπφ, δηαηεξεκέλν ζε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλν) 
4,2% 4,0% 5,0% 

Κξέαο απφ πξνβαηνεηδή θαη αηγνεηδή (λσπφ, 

δηαηεξεκέλν ζε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλν) 
2,5% 2,2% 3,6% 

Κξέαο απφ πνπιεξηθά (λσπφ, δηαηεξεκέλν ζε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλν) 
4,5% 4,6% 3,8% 

Αιιαληηθά θαη θξέαηα αιίπαζηα, ζε άικε, μεξά ή 

θαπληζηά, θαη βξψζηκα εληφζζηα  2,9% 2,9% 2,4% 

Λνηπά είδε δηαηεξεκέλνπ, επεμεξγαζκέλνπ ή 

παξαζθεπαζκέλνπ θξέαηνο 
0,4% 0,4% 0,3% 

Λνηπά είδε θξέαηνο (λσπά, δηαηεξεκέλα  ζε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλα) 
0,1% 0,1% 0,1% 

Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ., ΔΟΠ 2014 
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Παξάξηεκα Β  

 

Πίλαθαο Β-1 Σακεηαθέο ξνέο ζελαξίνπ ρωξίο εμαγωγέο 

 

Πίλαθαο Β-2 Σακεηαθέο ξνέο ζελαξίνπ κε εμαγωγέο 

 

Έτοσ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Πωλιςεισ , (α) 52920 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840

Κόςτοσ Πωλθκζντων (εμφανείσ δαπάνεσ) , (β) 33140 57686 57526 57366 57206 57046 56886 56725 56565 56405 56245

Αποςβζςεισ, (γ) 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278

Κζρδθ Πρό φόρων, (δ) = (α-β) 19780 48154 48314 48474 48634 48794 48954 49115 49275 49435 49595

Φορολογία, (ε) 17751 25082 25165 25248 25331 25415 25498 25581 25664 25748 25789

Κζρδθ Μετά Φόρων, (ςτ) = (δ-ε) 2029 23072 23149 23226 23303 23380 23457 23533 23610 23687 23806

Κακαρζσ Ταμειακζσ Ροζσ, (η)= (ςτ + γ) -84327 7307 28351 28427 28504 28581 28658 28735 28812 28889 28965 29084

Έτοσ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Πωλιςεισ , (α) 52920 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840

Κόςτοσ Πωλθκζντων (εμφανείσ δαπάνεσ) , (β) 43119 77644 77484 77324 77164 77004 76844 76684 76524 76364 76204

Αποςβζςεισ, (γ) 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278

Κζρδθ Πρό φόρων, (δ) = (α-β) 9801 28196 28356 28516 28676 28836 28996 29156 29316 29476 29636

Φορολογία, (ε) 10047 14703 14787 14870 14953 15036 15120 15203 15286 15369 15411

Κζρδθ Μετά Φόρων, (ςτ) = (δ-ε) -246 13492 13569 13646 13723 13800 13876 13953 14030 14107 14226

Κακαρζσ Ταμειακζσ Ροζσ, (η)= (ςτ + γ) -84327 5032 18771 18847 18924 19001 19078 19155 19232 19309 19385 19504
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Πίλαθαο Β-3 Σακεηαθέο ξνέο ζελαξίνπ κε εμαγωγέο θαη απμεκέλε ηηκή αγνξάο δωνηξνθώλ θαηά 20% 

 

 

Έτοσ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Πωλιςεισ , (α) 52920 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840 105840

Κόςτοσ Πωλθκζντων (εμφανείσ δαπάνεσ) , (β) 46794 84960 84800 84640 84480 84320 84160 84000 83840 83680 83519

Αποςβζςεισ, (γ) 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278 5278

Κζρδθ Πρό φόρων, (δ) = (α-β) 6126 20880 21040 21200 21360 21520 21680 21840 22000 22160 22321

Φορολογία, (ε) 7220 10899 10982 11066 11149 11232 11315 11399 11482 11565 11607

Κζρδθ Μετά Φόρων, (ςτ) = (δ-ε) -1094 9981 10057 10134 10211 10288 10365 10442 10519 10595 10714

Κακαρζσ Ταμειακζσ Ροζσ, (η)= (ςτ + γ) -84327 4184 15259 15336 15413 15490 15566 15643 15720 15797 15874 15992
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Πίλαθαο Β-4 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζελαξίνπ ρωξίο εμαγωγέο 

 

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπος σπολογιζμού Έηος 0 Έηος 1 Έηος 2 Έηος 3 Έηος 4 Έηος 5

Ακαθάριζηη πρόζοδος [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 52.920 105.840 105.840 105.840 105.840 105.840

Καθαρό κέρδος [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 8.381 35.755 36.304 36.853 37.402 37.951

Ακαθάριζηο κέρδος [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 26.503 53.327 53.327 53.327 53.327 53.327

Γεωργικό Οικογενειακό Ειζόδημα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 19.780 48.154 48.314 48.474 48.634 48.794

Καθαρή πρόζοδοςή πρόζοδος κεθαλαίοσ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 16.495 44.869 45.029 45.189 45.349 45.509

Αποδοηικόηηηα κεθαλαίοσ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 18% 51% 54% 58% 62% 68%

Πρόζοδος καθαρής περιοσζίας [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 16.495 44.869 45.029 45.189 45.349 45.509

Αποδοηικόηηηα ιδίοσ κεθαλαίοσ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 18% 51% 54% 58% 62% 68%

Εγγειος πρόζοδος [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 8.861 36.235 36.784 37.333 37.882 38.431

Πρόζοδος εργαζίας [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 12.647 40.020 40.569 41.118 41.667 42.217

Μονάδες Ανθρώπινης Εργαζίας (Μ.Α.Ε. ) 

οικογένειας 
[Ωξεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο./2.240)] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Γεωργικό Οικογενειακό Ειζόδημα / Μ.Α.Ε. 

οικογένειας
[Γ.Ο.Ε. / Μ.Α.Ε. νηθνγέλεηαο] 40.463 98.507 98.834 99.162 99.489 99.817
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Πίλαθαο Β-5 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζελαξίνπ κε εμαγωγέο 

 

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπος σπολογιζμού Έηος 0 Έηος 1 Έηος 2 Έηος 3 Έηος 4 Έηος 5

Ακαθάριζηη πρόζοδος [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 52.920 105.840 105.840 105.840 105.840 105.840

Καθαρό κέρδος [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] -2.159 14.674 15.223 15.772 16.321 16.870

Ακαθάριζηο κέρδος [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 15.962 32.246 32.246 32.246 32.246 32.246

Γεωργικό Οικογενειακό Ειζόδημα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 9.801 28.196 28.356 28.516 28.676 28.836

Καθαρή πρόζοδοςή πρόζοδος κεθαλαίοσ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 6.516 24.911 25.071 25.231 25.391 25.551

Αποδοηικόηηηα κεθαλαίοσ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 7% 28% 30% 32% 35% 38%

Πρόζοδος καθαρής περιοσζίας [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 6.516 24.911 25.071 25.231 25.391 25.551

Αποδοηικόηηηα ιδίοσ κεθαλαίοσ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 7% 28% 30% 32% 35% 38%

Εγγειος πρόζοδος [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] -1.679 15.154 15.703 16.252 16.801 17.350

Πρόζοδος εργαζίας [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 2.106 18.939 19.488 20.037 20.586 21.136

Μονάδες Ανθρώπινης Εργαζίας (Μ.Α.Ε. ) 

οικογένειας 
[Ωξεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο./2.240)] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Γεωργικό Οικογενειακό Ειζόδημα / Μ.Α.Ε. 

οικογένειας
[Γ.Ο.Ε. / Μ.Α.Ε. νηθνγέλεηαο] 20.049 57.679 58.006 58.334 58.661 58.989
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Πίλαθαο Β-6 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζελαξίνπ κε εμαγωγέο θαη απμεκέλε ηηκή αγνξάο δωνηξνθώλ θαηά 20% 

 

 

  

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπος σπολογιζμού Έηος 0 Έηος 1 Έηος 2 Έηος 3 Έηος 4 Έηος 5

Ακαθάριζηη πρόζοδος [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 52.920 105.840 105.840 105.840 105.840 105.840

Καθαρό κέρδος [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] -6.041 6.946 7.495 8.045 8.594 9.143

Ακαθάριζηο κέρδος [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 12.081 24.518 24.518 24.518 24.518 24.518

Γεωργικό Οικογενειακό Ειζόδημα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 6.126 20.880 21.040 21.200 21.360 21.520

Καθαρή πρόζοδοςή πρόζοδος κεθαλαίοσ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 2.841 17.595 17.755 17.915 18.075 18.235

Αποδοηικόηηηα κεθαλαίοσ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 3% 20% 21% 23% 25% 27%

Πρόζοδος καθαρής περιοσζίας [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 2.841 17.595 17.755 17.915 18.075 18.235

Αποδοηικόηηηα ιδίοσ κεθαλαίοσ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 3% 20% 21% 23% 25% 27%

Εγγειος πρόζοδος [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] -5.561 7.426 7.975 8.525 9.074 9.623

Πρόζοδος εργαζίας [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] -1.776 11.212 11.761 12.310 12.859 13.408

Μονάδες Ανθρώπινης Εργαζίας (Μ.Α.Ε. ) 

οικογένειας 
[Ωξεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο./2.240)] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Γεωργικό Οικογενειακό Ειζόδημα / Μ.Α.Ε. 

οικογένειας
[Γ.Ο.Ε. / Μ.Α.Ε. νηθνγέλεηαο] 12.531 42.713 43.040 43.368 43.695 44.023
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Πίλαθαο Β-7 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ έηνπο 0 γηα ην 1ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.882 5.882 5.882

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.420 1.420 1.420

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 678 678 678

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 118 118 118

ΤΝΟΛΟ 13.376 0 13.376 7.377 6.000

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 18.708 18.708 18.708 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 3.969 3.969 3.969

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 769 769 769

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 1.564 1.564 1.564

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 1.407 1.407 0 0 1.407

ΤΝΟΛΟ 26.417 26.417 0 25.010 1.407

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 44.539 26.417 18.121 33.140 11.399

Έηνο 0

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-8 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 1νπ γηα ην 1ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.501 5.501 5.501

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.304 1.304 1.304

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 634 634 634

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 109 109 109

ΤΝΟΛΟ 12.827 0 12.827 7.216 5.610

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 37.417 37.417 37.417 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 1.537 1.537 1.537

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.824 2.824 2.824

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 2.797 2.797 0 0 2.797

ΤΝΟΛΟ 52.513 52.513 0 49.716 2.797

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 70.085 52.513 17.572 57.686 12.399

Έηνο 1

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-9 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 2νπ γηα ην 1ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.121 5.121 5.121

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.188 1.188 1.188

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 590 590 590

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 100 100 100

ΤΝΟΛΟ 12.278 0 12.278 7.056 5.221

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 37.417 37.417 37.417 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 1.537 1.537 1.537

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.824 2.824 2.824

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 2.797 2.797 0 0 2.797

ΤΝΟΛΟ 52.513 52.513 0 49.716 2.797

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 69.536 52.513 17.023 57.526 12.010

Έηνο 2

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-10 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 3νπ γηα ην 1ν ελάξην 

   

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 4.741 4.741 4.741

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.071 1.071 1.071

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 547 547 547

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 91 91 91

ΤΝΟΛΟ 11.729 0 11.729 6.896 4.832

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 37.417 37.417 37.417 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 1.537 1.537 1.537

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.824 2.824 2.824

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 2.797 2.797 0 0 2.797

ΤΝΟΛΟ 52.513 52.513 0 49.716 2.797

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 68.987 52.513 16.474 57.366 11.621

Έηνο 3

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 



54 

 

Πίλαθαο Β-11 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 4νπ γηα ην 1ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 4.361 4.361 4.361

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 955 955 955

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 503 503 503

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 82 82 82

ΤΝΟΛΟ 11.180 0 11.180 6.736 4.443

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 37.417 37.417 37.417 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 1.537 1.537 1.537

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.824 2.824 2.824

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 2.797 2.797 0 0 2.797

ΤΝΟΛΟ 52.513 52.513 0 49.716 2.797

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 68.438 52.513 15.925 57.206 11.232

Έηνο 4

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-12 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 0 γηα ην 2ν ελάξην 

   

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.882 5.882 5.882

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.420 1.420 1.420

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 678 678 678

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 118 118 118

ΤΝΟΛΟ 13.376 0 13.376 7.377 6.000

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 18.708 18.708 18.708 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 3.969 3.969 3.969

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 10.748 10.748 10.748

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 1.564 1.564 1.564

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 1.968 1.968 0 0 1.968

ΤΝΟΛΟ 36.958 36.958 0 34.990 1.968

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 55.079 36.958 18.121 43.119 11.960

Έηνο 0

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-13 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 1νπ γηα ην 2ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.501 5.501 5.501

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.304 1.304 1.304

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 634 634 634

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 109 109 109

ΤΝΟΛΟ 12.827 0 12.827 7.216 5.610

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 37.417 37.417 37.417 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 21.496 21.496 21.496

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.824 2.824 2.824

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 3.919 3.919 0 0 3.919

ΤΝΟΛΟ 73.594 73.594 0 69.675 3.919

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 91.166 73.594 17.572 77.644 13.522

Έηνο 1

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-14 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 2νπ γηα ην 2ν ελάξην 

  

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.121 5.121 5.121

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.188 1.188 1.188

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 590 590 590

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 100 100 100

ΤΝΟΛΟ 12.278 0 12.278 7.056 5.221

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 37.417 37.417 37.417 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 21.496 21.496 21.496

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.824 2.824 2.824

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 3.919 3.919 0 0 3.919

ΤΝΟΛΟ 73.594 73.594 0 69.675 3.919

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 90.617 73.594 17.023 77.484 13.133

Έηνο 2

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-15 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 3π γηα ην 2ν ελάξην 

   

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 4.741 4.741 4.741

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.071 1.071 1.071

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 547 547 547

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 91 91 91

ΤΝΟΛΟ 11.729 0 11.729 6.896 4.832

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 37.417 37.417 37.417 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 21.496 21.496 21.496

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.824 2.824 2.824

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 3.919 3.919 0 0 3.919

ΤΝΟΛΟ 73.594 73.594 0 69.675 3.919

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 90.068 73.594 16.474 77.324 12.744

Έηνο 3

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-16 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 4νπ γηα ην 2ν ελάξην 

   

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 4.361 4.361 4.361

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 955 955 955

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 503 503 503

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 82 82 82

ΤΝΟΛΟ 11.180 0 11.180 6.736 4.443

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 37.417 37.417 37.417 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 21.496 21.496 21.496

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.824 2.824 2.824

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 3.919 3.919 0 0 3.919

ΤΝΟΛΟ 73.594 73.594 0 69.675 3.919

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 89.519 73.594 15.925 77.164 12.355

Έηνο 4

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-17 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 0 γηα ην 3ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.882 5.882 5.882

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.420 1.420 1.420

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 678 678 678

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 118 118 118

ΤΝΟΛΟ 13.376 0 13.376 7.377 6.000

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 22.349 22.349 22.349 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 3.969 3.969 3.969

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 10.748 10.748 10.748

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 1.598 1.598 1.598

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 2.175 2.175 0 0 2.175

ΤΝΟΛΟ 40.839 40.839 0 38.665 2.175

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 58.961 40.839 18.121 46.794 12.167

Έηνο 0

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-18 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 1 γηα ην 3ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.501 5.501 5.501

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.304 1.304 1.304

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 634 634 634

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 109 109 109

ΤΝΟΛΟ 12.827 0 12.827 7.216 5.610

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 44.699 44.699 44.699 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 21.496 21.496 21.496

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.858 2.858 2.858

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 4.331 4.331 0 0 4.331

ΤΝΟΛΟ 81.322 81.322 0 76.991 4.331

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 98.894 81.322 17.572 84.960 13.933

Έηνο 1

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-19 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 2 γηα ην 3ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 5.121 5.121 5.121

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.188 1.188 1.188

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 590 590 590

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 100 100 100

ΤΝΟΛΟ 12.278 0 12.278 7.056 5.221

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 44.699 44.699 44.699 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 21.496 21.496 21.496

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.858 2.858 2.858

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 4.331 4.331 0 0 4.331

ΤΝΟΛΟ 81.322 81.322 0 76.991 4.331

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 98.345 81.322 17.023 84.800 13.544

Έηνο 2

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-20 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 3 γηα ην 3ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 4.741 4.741 4.741

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 1.071 1.071 1.071

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 547 547 547

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 91 91 91

ΤΝΟΛΟ 11.729 0 11.729 6.896 4.832

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 44.699 44.699 44.699 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 21.496 21.496 21.496

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.858 2.858 2.858

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 4.331 4.331 0 0 4.331

ΤΝΟΛΟ 81.322 81.322 0 76.991 4.331

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 97.795 81.322 16.474 84.640 13.155

Έηνο 3

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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Πίλαθαο Β-21 Τπνινγηζκόο παξαγωγηθώλ δαπαλώλ Έηνπο 4 γηα ην 3ν ελάξην 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγι

κές 

δαπάνες

Μεηαβληη

ές 

δαπάνες

ηαθερές 

δαπάνες

Εμθανείς 

δαπάνες

Μη 

εμθανείς 

δαπάνες

1) Εδαθος

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 480 480 480

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο

ΤΝΟΛΟ 480 0 480 0 480

2) Εργαζία

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 3.285 3.285 3.285

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 0 0 0

γ) εηζθνξέο ΟΓΑ 753 753 753

δ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (11,25% γηα 6 κήλεο) 227 227 227

ΤΝΟΛΟ 4.265 0 4.265 753 3.512

3) Κεθάλαιο

α) Πάγιο κεθάλαιο

1) απνζβέζεηο 5.278 5.278 5.278

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ(Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 7,2%) 4.361 4.361 4.361

3) ζπληήξεζε (Μ.Ε.Κ. Καηαζθεπώλ& εμνπιηζκνπ  * 1% & 3%) 955 955 955

4) αζθάιηζηξα (Μ.Ε.Κ. θαηαζθεπώλ & εμνπιηζκνύ * 0,83%) 503 503 503

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(11,25% γηα 6 κήλεο) 82 82 82

ΤΝΟΛΟ 11.180 0 11.180 6.736 4.443

α) Κσκλοθοριακό κεθάλαιο

1) αλαιώζηκα πιηθά (Αγνξά δωνηξνθώλ, πηελώλ) 44.699 44.699 44.699 0

2) Ε.Λ.Γ.Α.(0,75% επη ηωλ πωιήζεωλ) 7.938 7.938 7.938

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ (θηεληαηξηθή βνήζεηα + δαπαλεο εμαγωγήο) 21.496 21.496 21.496

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο (Ελέξγεηα , Νεξό, Φύξα Παξαγωγήο) 2.858 2.858 2.858

5) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (11,25% γηα 6 κήλεο) 4.331 4.331 0 0 4.331

ΤΝΟΛΟ 81.322 81.322 0 76.991 4.331

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΔΠΑΝΩΝ 97.246 81.322 15.925 84.480 12.766

Έηνο 4

*Δκθαλείο Γαπάλεο = Καηαβαιόκελεο Γαπάλεο +Απνζβέζεηο 
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