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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπ ΓΠΑ, Κσλζηαληίλν 

Σζηκπνχθα γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, ρσξίο ηελ νπνία δελ ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή. Δπηπιένλ 

πνιιέο επραξηζηίεο ζηνλ επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ ΓΠΑ, Γεκήηξην Μπηιάιε γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ιηλαξηνχ θαη ζηνλ επίθνπξν θαζεγεηή 

ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηήκηνπ, Γεψξγην Μαιηλδξέην γηα ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηε δνκή ελφο νξζνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημή ηεο. 

Σέινο, επραξηζηψ ηελ εξγνδνζία ηεο εηαηξείαο Green Box S.A. 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηε κλήκε ηνπ παηέξα κνπ  
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ηξαηεγηθή νκάδα: Μηα νκάδα επηρεηξήζεσλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ή παξφκνηα ζηξαηεγηθή. 

Niche Market: Tν ππνζχλνιν ή κηα ππνθαηεγνξία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ηεο 

αγνξάο πνπ ζηνρεχζεη ζε πην ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα. 

Ρερίληψη 
Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΜ «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη πκβνπιεπηηθή ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμεο». Απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

γηα ηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε κίαο κνλάδαο παξαγσγήο ιηλέιαηνπ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Θεζζαιίαο, απφ κία Οκάδα Παξαγσγψλ κε ηελ επσλπκία «Linoil PO» πνπ ζα 

ηδξπζεί κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην 397/18235 ΤΑ σο μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν, 

απφ κία πεληακειή νκάδα λέσλ αγξνηψλ. Σν βαµβάθη µέρξη πξηλ µηα 10εηία έδηλε 

εηζφδεµα θαιφ, θαζψο ε επηδφηεζε θαη ε εµπνξηθή ηνπ ηηµή ήηαλ ηνπ 

βαµβαθνπαξαγσγνχ. ήµεξα φµσο ε εµπνξηθή ηνπ ηηµή είλαη 0,40 – 0,50 ιεπηά ην 

θηιφ θαη 70 επξψ ε ζπλδεδεµέλε (πεγή: πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε παξαγσγνχο 

βακβαθηνχ). Απηά ζε ζπλδπαζµφ µε ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ θαη ησλ 

πνιιψλ αζζελεηψλ πνπ ην ρηππά, νδήγεζε ηνπο παξαγσγνχο λα ζθεθηνχλ λα ςάμνπλ 

κία ελαιιαθηηθή θαιιηέξγεηα πνπ ζα ηνπο ηνπνζεηνχζε παξάιιεια ζηελ αγνξά ζε 

κία θαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε, απφ θαζαξνχο δέθηεο ηηκψλ πνπ παξαδίδνπλ 

ζηα εθθνθθηζηήξηα. Έηζη, κεηά απφ έξεπλα, επηιέρζεθε ε θαιιηέξγεηα βηνινγηθνχ 

ιηλαξφζπνξνπ πνπ αμηψλεη πξηκ ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 ελψ ηα πξνγξάκκαηα CLLD/Leader πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί θαη ζα επηδνηεί κηθξέο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηεο 

αγξνδηαηξνθήο (πεγή: ΠΑΑ 2014-2020).  

Έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη βηνινγηθφο ιηλαξφζπνξνο δελ παξάγεηαη ζηελ Διιάδα 

νχηε ππάξρεη ζηελ αγνξά ειιεληθφ βηνινγηθφ ιηλέιαην, λαη κελ ην ξίζθν είλαη κεγάιν 

αιιά ε ηάζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο δείρλεη έλα ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα 

βηνινγηθά πξντφληα, ηα ιεγφκελα super oils θαη ζηα πξντφληα κε ζρεδφλ κεδεληθφ 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα θαη ειάρηζηεο επεμεξγαζίαο (πεγή: DK Consultants, 

2016) θάηη πνπ πεξηγξάθεηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεηαη αλάιπζε SWOT γηα ηνλ θιάδν, κάξθεηηλγθ πιαλ γηα ην 

πιαζάξηζκα ηνπ πξντφληνο κε κία επηζεηηθή πνιηηηθή ηηκψλ κε ζθνπφ ην εθηφπηζκα 

ηνπ εηζαγφκελνπ ιηλέιαηνπ κε βάζεη πάληα ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

Παξάιιεια, γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζηφρνπ, ηνπ εγρψξηνπ 

αληαγσληζκνχ (δηαρσξηζκφο ζε ζηξαηεγηθέο νκάδεο) θαη επίζεο έλα ζρέδην εμφδνπ 

εθφζνλ δελ απνδψζεη ε πψιεζε ιηλέιαηνπ ηα πξνβιεπφκελα.  

Σέινο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πεξηγξάθεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο θαη 

ηε ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ, ελψ δίλεηαη ε Καζαξή Παξνχζα 

Αμία (ΚΠΑ) κε βάζε ηξία ζελάξηα. 
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θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνηειέζεη έλαλ ελδεηθηηθφ νδεγφ πξνο αγξφηεο θαη 

θηελνηξφθνπο γηα ηε δνκή ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηε ζεκαζία ηεο 

θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αδήξηηε αλάγθε λα ππάξρεη πξψηα εμαζθαιηζκέλε απνξξφθεζε ηεο παξαγσγήο 

εθφζνλ πξνρσξήζνπλ ζε κία λέα θαιιηέξγεηα. Δπηπιένλ επηζπκία ηνπ ζπγγξαθέα 

είλαη λα δψζεη κία εηθφλα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ φπνπ ζπρλά έλλνηεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη απνζβέζεηο θαη ε πξνζσπηθή 

εξγαζία ηνπ αγξφηε αγλννχληαη φηαλ ππνινγίδνπλ ην θνζηνιφγην. 

Abstract 

This dissertation has been written within the framework of the "Entrepreneurship and 

Counseling in Rural Development". It is a business plan for the establishment and 

installation of a plant for the production of linseed in the region of Thessaly by a 

Producer Group under the name "Linoil PO" to be established by the new regulatory 

framework 397/18235 as a separate legal entity by a five young farmers. Cotton 

growing until 10 years ago gave a good income, as its subsidy and commercial price 

was of the cotton produce to have. Today, however, its commercial price is 0.40 - 

0.50 cents a kilo and 70 centimeters tied (source: personal interview with cotton 

producers). This, coupled with the high production costs due to the many illnesses 

that hit it, has led producers to think about looking for an alternative crop that would 

also put them in the market in a better bargaining position, from clean price recipients 

who deliver to ginning plants. Thus, after a survey, the cultivation of organic linseed 

that claimed a premium of organic farming through the 2014-2020 Rural 

Development Program was selected, while the CLLD / Leader programs expected to 

subsidize a small agri-processing units (source: RDP 2014-2020 ). 

Bearing in mind that organic linseed is not produced in Greece nor is there a Greek 

organic linoleum on the market, the risk is high, but the trend of consumer demand 

shows a clear orientation towards organic products, the so-called super-oils and 

products with almost zero environmental footprint and minimal processing (source: 

DK Consultants, 2016), which is described in the business plan. 

In addition, SWOT analysis is included for the industry, a marketing plan for product 

placement with an aggressive pricing policy for the displacement of imported linseed, 

always based on the Greekity of the product. At the same time, there is a description 

of the purchasing target audience, domestic competition (split into strategic groups) 

and also an exit plan as long as the sale of linen oil does not work out. 

Finally, the financial analysis describes the installation of the plantation and the 

operation and installation of the plant, while the Net Present Value (CFA) is given 

based on three scenarios. 

The purpose of this paper is to serve as an indicative guide to farmers and stock 

farmers for the structure of a business plan and the importance of the vertical 

integration of production combined with the co-operation between them and the 

urgent need for a first assured absorption of production if they proceed to a new crop . 

In addition, the author wishes to give an insight into the cost of production of 
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agricultural products where often notions such as depreciation and farmer's personal 

work are ignored when calculating the costs. 

Κεφάλαιο 1 

1.1 Επιχειρηματική ιδζα 
Γεκηνπξγία κίαο νκάδαο παξαγσγψλ (ΟΠ) βηνινγηθνχ ιηλέιαηνπ πνπ ζα απνηειείηαη 

απφ έλα ζρήκα κε 5 λένπο αγξφηεο, κε εθκεηαιιεχζεηο ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.000 

ζηξέκκαησλ ηα γξαθεία ηεο νπνίαο ζα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ Φαξζάισλ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λάξηζαο. ηα 2.000 ζηξέκκαηα νη παξαγσγνί θαιιηεξγνχλ 

θπξίσο βακβάθη θαη κεδηθή. Οη πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο κεγάιεο ηηκέο πνπ απνιακβάλνπλ ζηε δηεζλή αγνξά ηα πξντφληα 

πνπ πξννξίδνληαη ζε ζηνρεπκέλεο αγνξέο (niche markets), νδήγεζε ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ απφθαζε αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, επηιέγνληαο ηελ 

θαιιηέξγεηα βηνινγηθνχ ιηλαξηνχ κε ειαηνδνηηθέο πνηθηιίεο, ζηα 1.000 απφ ηα 2.000 

ζηξέκκαηα. 

1.2 Πραμα εταιρείασ 
Σν φξακα ηεο ΟΠ είλαη ε δεκηνπξγία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο πξψηεο κεγάιεο 

επηρείξεζεο θαιιηέξγεηαο ιηλαξφζπνξνπ θαη παξαγσγήο ιηλέιαηνπ ζηελ Διιάδα. Ζ 

ΟΠ επηδηψθεη λα απνηειέζεη ηνλ θχξην εγρψξην πξνκεζεπηή ιηλέιαηνπ ζην 

ιηαλεκπφξην θαη ρνληξεκπφξην, ζεβφκελε παξάιιεια ην πεξηβάιινλ πηνζεηψληαο 

πξαθηηθέο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηεο θαη παξάγνληαο πνηνηηθφ πξντφλ κε ην κηθξφηεξν 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. 

Δπηπιένλ, σο απψηεξνο ζηφρνο, είλαη ε δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ κε εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα θαη εηαηξείεο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ πνπ 

πεξηέρνπλ ην ιηλέιαην σο πξψηε χιε. 

Όπσο γηα παξάδεηγκα, ζάιηζεο, ξνθήκαηα θαη γηανχξηηα κε ιηλέιαην. 
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Δηθφλα 1: Γεμηά, ιεκνλάδα κε ιηλέιαην ηεο εηαηξείαο Barlean’s, πνπ εδξεχεη ζηελ 

Ακεξηθή 

1.3 Ρεριγραφή επιχείρηςησ/προϊόντων – υπηρεςιϊν 

1.3.1 Στοιχεία επιχείρηςησ 

Γηαθξηηηθόο ηίηινο επηρείξεζεο: «Linoil PO» 

Ννκηθή ππόζηαζε: Οκάδα παξαγσγψλ. Με απηφλ ηε δνκή επηηπγράλνληαη ηα εμήο: 

 Δπίηεπμε θαιχηεξεο ηηκήο γηα ηα πξντφληα ηνπο κέζσ θνηλψλ ζπκθσληψλ κε 

εηαηξείεο θαη εκπφξνπο 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κέζσ ηεο θνηλήο πξνκήζεηαο εηζξνψλ, 

 Καιχηεξε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο, 

 Αμηνπνίεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ή ν Αλαπηπμηαθφο λφκνο κε αλεβαζκέλν ην χςνο ηεο ελίζρπζεο 

Δίδνο: Ζιεθηξνληθνχ, Ληαληθνχ θαη Υνλδξηθνχ θαη Μεηαπνίεζεο 

Σόπνο εγθαηάζηαζεο: Σφπνο εγθαηάζηαζεο είλαη ηα Φάξζαια Λάξηζαο, θαζψο εθεί 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ ηα κέιε, ελψ εθεί βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξνη 

παξαγσγνί ιηλαξφζπνξνπ ζηε ρψξα καο. Δπηζπκίαο καο άιισζηε είλαη λα ηνπο 

εληάμνπκε θαη απηνχο ζηελ πξνζπάζεηά καο. Δπηπιένλ ζηελ πεξηνρή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη θηελνηξφθνη, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ ελ δπλάκεη λα 

απνηειέζνπλ πειάηεο γηα ην ππνπξντφλ ηεο παξαγσγήο ιηλέιαηνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δσνηξνθή.  

1.4 Σκοπόσ τησ επιχείρηςησ 
θνπφο ηεο ΟΠ είλαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ θαιιηέξγεηα ιηλαξφζπνξνπ θαη ηε 

κεηαπνίεζε ηνπ σο βηνινγηθνχ ιηλέιαηνπ ςπρξήο έθζιηςεο, ζηνρεχνληαο ζην θελφ 

πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηελ αγνξά ιηλέιαηνπ. Γεπηεξεπφλησο, ην ππφιεηκκά απφ ηελ 

παξαγσγή ηνπ ιηλέιαηνπ ζα δίλεηαη ζηνπο πηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο, θαζψο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή απγψλ πινχζησλ ζε σ-3 πνπ πξνζζέηνπλ ππεξαμία 

ζην πξντφλ.  

Χο εθ ηνχηνπ κηιάκε γηα κία επηρείξεζεο B2B θαη Β2C, ελψ ζα ππάξμεη θαη 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (e-shop).  

Σν target group ηεο «Linseed PO» ζα είλαη φζνλ αθνξά ην B2B θνκκάηη: 

 Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 Φαξκαθεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ πψιεζε παξαθαξκαθεπηηθψλ-

θπηηθψλ πξντφλησλ. 

 Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο delicatessen 

 Δζηηαηφξηα, μελνδνρεία θαη γεξνθνκεία. 

Σν target group ηεο «Linseed PO» ζα είλαη φζνλ αθνξά ην B2C θνκκάηη: 

 Οη ρξήζηεο ηνπ internet, θπξίσο ηεο ιεγφκελεο Generation Z (Γεληά πνπ έρεη 

γελλεζεί ζηα κέζα ηνπ 1990) 

 Οη ππεχζπλνη γηα ηα ςψληα ζε έλα λνηθνθπξηφ, θπξίσο γπλαίθεο  
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 Οη αγνξαζηέο παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, superfoods θαη βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ.  

 Νεσηεξηζηέο (Innovators): Δίλαη ζπλήζσο άηνκα κε πςειά εηζνδήκαηα θαη 

θνηλσληθή ζέζε. Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη αλψηεξν. 

 Lifestyle θαηαλαισηέο: Φάρλνπλ γηα ηα ηξφθηκα πνπ είλαη πινχζηα ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη απαιιαγκέλα απφ αιιεξγηνγφλα, ζπλήζσο ζε κηα πην 

αθαηέξγαζηε αλφζεπηε κνξθή 

Σν δεύηεξν target group, είλαη νη πηελνηξφθνη ηεο πεξηνρήο, πνπ ζέινπλ ή ήδε 

παξάγνπλ απγά εκπινπηηζκέλα κε σ-3. 

 

1.5 Διοικητική Οργάνωςη Ρεριγραφή τησ Μορφήσ Επιχείρηςησ 
 

1.5.1 Οργανόγραμμα: 

 

Γηάγξακκα 1 Οξγαλφγξακκα 

 

1.5.2 Ρεριγραφή εργαςίασ 

 Γηεύζπλζε: Σα κέιε ηεο νκάδαο παξαγσγψλ «Linoil PO» είλαη 10 λένη 

αγξφηεο. Ζ δηεχζπλζε απνηειείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Οκάδαο. Ρφινο είλαη ν 

ζπληνληζκφο θαη ε ράξαμε ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη θαιιηεξγεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Δπίζεο έρεη σο ξφιν ηελ επνπηεία ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ. 

 Σκήκα Πωιήζεωλ: Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ ζα 

πξνζιεθζνχλ έλαο ππάιιεινο ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ζπκθσλίεο 

κε επηρεηξήζεηο. Θα έρεη άκεζε ζπλεξγαζία κε ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα. 

Δπηπιένλ ζα έρεη ελεξγφ ξφιν ζηελ εχξεζε λέσλ πεγψλ δήηεζεο ηνπ 

ιηλέιαηνπ. Παξάιιεια ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθξηζε ησλ παξαγγειηψλ 

απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Απαζρνινύκελνη: Έλαο ππάιιεινο 

Διεφκυνςθ 

-Συντονιςμόσ 

-Εποπτεία 

Τμιμα Πωλιςεων 

-Πωλιςεισ 

Τμιμα Ελζγχου 
Προϊόντων και 

Παραγωγισ 

-Παραλαβζσ 

-Μεταποίθςθ 

-Ηφγιςθ 

-Ζλεγχοσ προϊόντων 

 

Οικονομικό 
Τμιμα 

-Εκκακαρίςεισ 

-Προμικειεσ 

Τμιμα Γεωπονίασ 
& Ποιότθτασ 

-Πιςτοποιιςεισ 

-Αγροεφόδια 

-Αναλφςεισ 
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 Σκήκα Διέγρνπ Πξνϊόληωλ: ην ηκήκα απηφ ζα γίλνληαη νη παξαιαβέο, ε 

δχγηζε θαη ν ηειηθφο έιεγρνο ηνπ παξαγφκελνπ ιηλέιαηνπ κε ζθνπφ λα 

ειερζνχλ ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, ζην ηκήκα απηφ ζα 

γίλεηαη επηπιένλ θαη ε κεηαπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Απαζρνινύκελνη: Γύν 

επνρηαθνί ππάιιεινη θαη ν γεωπόλνο-αγξόηεο  

 Οηθνλνκηθό ηκήκα: Σν ηκήκα απηφ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηηο εθθαζαξίζεηο, 

ηηο πξνκήζεηεο κε εληνιή ηνπ γεσπφλνπ θαη ηελ εγγξαθή ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ: Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο: Έλαο ινγηζηήο 

 Σκήκα γεωπνλίαο: Δδψ ζα απαζρνινχληαη νη δχν γεσπφλνη-αγξφηεο νη 

νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ ζα ζπληάζζεη ιίζηα 

γηα ηα αγξνεθφδηα θαη ζα πξνρσξά ζε αλαιχζεηο ηνπ ρσξαθηνχ. Παξάιιεια, 

ζα επηβιέπνπλ ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο. 

Όιεο νη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αγξνηψλ, εθηφο 

απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο (πεξηζζφηεξα ζην θεθάιαην κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο). 

1.5.3 Λειτουργία Logistics 

Με ζηφρν ηε δηαζπνξά ηνπ ξίζθνπ, κεηά ηε κεηαπνίεζε θαη εκθηάισζε ησλ 

πξντφλησλ, ε παξαγσγή ζα κεηαθέξεηαη θαη ζα απνζεθεχεηαη ζε εηαηξεία Logistics ε 

νπνία ζα αλαιάβεη θαη ηηο κεηαθνξέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρνληξεκπνξίνπ θαη 

ιηαλεκπνξίνπ κε ηνλ πειάηε λα επηβαξχλεηαη ηα έμνδα κεηαθνξάο αλάινγα θπζηθά 

κε ην χςνο ηεο παξαγγειίαο (outsourcing). 

Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλεξγάηε ζε απηφ ην θνκκάηη ζα επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη απψιεηεο πξντφλησλ. 

Παξάιιεια θαζψο ην ιηλέιαην απαηηεί θαιέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, θάηη ηέηνην ζα 

αχμαλε ην θφζηνο παξαγσγήο ζε δπζζεψξεηα χςε. Έηζη απνδεζκεχνληαη θεθάιαηα 

θαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο απφ ηε ζπληήξεζεο ηεο ππνδνκήο, ηνπ πξνζσπηθνχ 

απνζήθεο θαη νδεγψλ θαη ινηπψλ απνζεθεπηηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ απαηηήζεσλ. 

Έηζη παξάιιεια ε ΟΠ κπνξεί λα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ιηλαξηνχ, εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

βειηηψλνληαο ζπλερψο ην ηειηθφ πξντφλ θαη ηηο απνδφζεηο. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπλεξγάηε ζα γίλεη πνιχ πξνζεθηηθά θαη ζα πξνηηκεζνχλ εηαηξείεο κε 

πξννπηηθέο καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο, ελψ παξάιιεια ζα γίλεηαη θαη έιεγρνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαηά θαηξνχο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην πνζνζηφ ησλ 

παξαγγειηψλ πνπ θηάλνπλ ζηελ ψξα ηνπο ζηνλ πειάηε, ην πνζνζηφ απψιεηαο θαη 

ιαζψλ θαηά ηε κεηαθνξά θ.ν.θ. 

Πάληα κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ 3PL (3
rd

 

Party Logistics) νη ηδαληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο, θαζψο ζα πξέπεη 

ζε θάζε πεξίπησζε λα κέλεη καθξηά απφ ηνλ ήιην θαη απφ κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο. 

1.6 Ρροϊόντα-υπηρεςίεσ 
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1.6.1 Οφζλη πελατϊν 
Πξσηαξρηθφ πξντφλ ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΟΠ ζα είλαη ην ιηλέιαην 

ςπρξήο έθζιηςεο, πνπ έρεη πνιιαπιέο σθέιηκεο δξάζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.  

 

Δηθφλα 2 Linseed - The Budwig Diet & Protocol) 

Ζ ρξήζε ηνπ σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο θαη σο θαιιπληηθφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη πεξηέρεη έλα σκέγα-3 πνπ νλνκάδεηαη άιθα-ιηλνιετθφ νμχ (ALA) πνπ απνηειεί 

έλα απφ ηα δχν ιηπαξά νμέα πνπ ρξεηάδεηαη ην ζψκα θαη δελ κπνξεί λα παξάμεη κφλν 

ηνπ. Δπίζεο πεξηέρεη θαη ην ιηλνιετθφ νμχ (σ-6). Τπάξρνπλ θαη άιιεο πεγέο ALA 

φπσο είλαη ηα θαξχδηα θαη νη ζπφξνη θάλλαβεο. Χζηφζν πεξίπνπ 7 γξακκάξηα 

θνπηαιηάο ηεο ζνχπαο, ιηλέιαην απνηειεί ηελ πινπζηφηεξε πεγή απηνχ ηνπ 

ζπζηαηηθνχ (http://www.health.harvard.edu/), θάηη πνπ ην θάλεη λα μερσξίδεη απφ 

φιεο ηηο θπηηθέο πεγέο σκέγα-3. 

1.6.1.1 Περιεκτικότητα ςε α-Λινολεϊκό οξφ 

 

Πίλαθαο 1 Γηαηξνθηθή Αμία Ληλέιαηνπ 

 
ALA, γξακκάξην/θνπηαιηά ζνύπαο 

Διαηφιαδν 0.1 

Καξχδηα (Αγγιηθφ) 0.7 

Έιαην ζφγηαο 0.9 

http://www.health.harvard.edu/
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ALA, γξακκάξην/θνπηαιηά ζνύπαο 

Διαηνθξάκβε (θαλφια) 1.3 

Έιαίνπ θαξπδηνχ 1.4 

Ληλαξφζπνξνο 2.2 

Ληλέιαην 8.5 

(Πεγή: USDA Nutrient Data Laboratory.http://www.nalusda.gov/fnic/foodcomp./) 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηνινγηθνχ ιηλέιαηνπ είλαη: 

 Δίλαη πξντφλ πνπ θηηάρλεηαη κε επαηζζεζία πξνο ην πεξηβάιινλ κε «πξάζηλεο 

πξαθηηθέο» θαζψο είλαη βηνινγηθφ. 

 Μπνξεί λα εκπνξεπζεί σο θηηαγκέλν κε πξντφληα ηεο ειιεληθήο γεο. 

 ηεξίδεη ηνλ ηνπηθφ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ηεο Θεζζαιίαο, θάηη πνπ κπνξεί λα 

εθιεθζεί σο πξάμε εηαηξηθήο επζύλεο. 

 ε ζρέζε κε ην άκεζα αληαγσληζηηθφ ηρζπέιαην, είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε 

απφ ρνξηνθάγνπο (vegetarian). 

 Γελ πεξηέρεη γινπηέλε 

1.6.1.2 Πώσ μπορεί να χρηςιμοποιηθεί 

Σν βηνινγηθφ ιηλέιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο 

ηδηαίηεξα ζε γπλαίθεο, παηδηά θαη ρνξηνθάγνπο. Δπηπιένλ είλαη ηδαληθφ θαη σο 

ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο ζε ζθπιάθηα θαη άινγα. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηε ζαιάηα αληί γηα ην ειαηφιαδν, ζε ζάιηζεο ελψ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα 

smoothies θαη ξνθήκαηα πξσηεΐλεο. 

Δπηπιένλ ε αλάκημε ιηλέιαηνπ κε γηανχξηη ή ηπξί ηχπνπ cottage βνεζά 

γαιαθησκαηνπνίεζε ηνπ ειαίνπ, βειηηψλνληαο ηελ πέςε θαη ην κεηαβνιηζκφ ηνπ απφ 

ην ζψκα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ βηνινγηθψλ ειαίσλ ιηλαξφζπνξνπ θαη ην ηπξί cottage 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέξνο κηαο αληηθαξθηληθήο ζεξαπείαο πνπ είλαη γλσζηή 

σο πξσηφθνιιν Budwig (The Budwig Diet - Flaxseed Oil and Cottage Cheese, 

https://www.cancertutor.com/budwig/). Ληλέιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηπιένλ 

ζηε ζέζε ηνπ βνπηχξνπ ζε ξχδη, παηάηεο ή ςσκί. 

1.6.1.3 Οφζλη για την υγεία 

1. Βνεζά ζηελ απώιεηα βάξνπο. Σν ιηλέιαην απνηειεί θπζηθφ θαζαξηηθφ. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Nutrition Journal ην 2015, ην 

ιηλέιαην πνπ πξνζηέζεθε ζε δίαηηα, φρη κφλν βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ράζνπλ βάξνο, αιιά επίζεο κείσζε ηνπο δείθηεο θιεγκνλήο (Impact of weight 

loss diet associated with flaxseed on inflammatory markers in men with 

cardiovascular risk factors: a clinical study, Roberta Soares Lara Cassani et al., 

2015) 

2. Βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ: χκθσλα κε έξεπλα 

πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2015 (Growth and gene expression differ over time in 

alpha-linolenic acid treated breast cancer cells, Wiggins et al., 2015), ηα ALA 
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πνπ πεξηέρεη ην ιηλέιαην, επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ γξακκψλ ησλ 

θπηηάξσλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Άιιε κία κειέηε ζην πεξηνδηθφ Nutrition 

and Cancer, ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ιηλέιαηνπ σο κία νηθνλνκηθή 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία γηα αξθεηέο θαηεγνξίεο θαξθίλσλ ηνπ καζηνχ (α-

Linolenic Acid Reduces Growth of Both Triple Negative and Luminal Breast 

Cancer Cells in High and Low Estrogen Environments, Wiggins et al., 2015). 

3. Φπζηθόο ηξόπνο θαηαπνιέκεζεο ηεο θπηηαξίηηδαο: Ζ θαηαλάισζε 

ιηλέιαηνπ βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θνιιαγφλνπ.  

4. Σν ιηλέιαην έρεη αληηγεξαληηθέο ηδηόηεηεο θαζψο πεξηέρεη βηηακίλε B12 θαη 

βξίζθεη ρξήζε ζηηο αληηγεξαληηθέο θξέκεο (KORRES Nourishing Hair Mask 

Almond & Linseed 125ml, Apivita: Natural Serum: Lifting) 

5. Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ηεο ηξηρόπηωζε θαη ηελ πγεία ησλ καιιηψλ 

(KORRES The Women’s Wellbeing Formula). 

6. Βειηηώλεη ηελ πγεία ηνπ δέξκαηνο: Σα ιηπαξά νμέα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ πθή ηνπ, θαζηζηψληαο ην 

ιηλέιαην κία απφ ηηο θνξπθαίεο επηινγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ 

δέξκαηνο, γεληθά, θαη ηα ελνριεηηθά πξνβιήκαηα ηνπ δέξκαηνο, φπσο ην 

έθδεκα (Flaxseed (Linum usitatissimum) supplementation associated with 

reduced skin test lesional area in horses with Culicoides hypersensitivity, 

Wendy O'Neill et. al, 2002). 

7.  Δληζρύεη ηελ πγεία ηεο θαξδηάο: Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε θαηαλάισζε 

ηξνθψλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε άιθα-ιηλνιετθφ νμχ, φπσο ην ιηλέιαην 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ησλ θαξδηαθψλ 

παζήζεσλ. Μηα κειέηε δείρλεη φηη νη άλζξσπνη πνπ αθνινπζνχλ κηα δηαηξνθή 

πινχζηα ζε ALA είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ κηα κνηξαία θαξδηαθή 

πξνζβνιή. Μηα άιιε κειέηε δηαπίζησζε φηη νη γπλαίθεο πνπ έηξσγαλ ηα 

πςειά επίπεδα ηνπ ALA (1,5 γξακκάξηα ηελ εκέξα) είραλ 46% ρακειφηεξν 

θίλδπλν αηθλίδηνπ θαξδηαθνχ ζαλάηνπ απφ εθείλνπο πνπ θαηαλάισλαλ ηε 

κηθξφηεξε πνζφηεηα ALA (πεξίπνπ κηζφ γξακκάξην ηελ εκέξα). Άιιεο 

κειέηεο πιεζπζκνχ δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη πνπ ηξψλε πεξηζζφηεξεο ηξνθέο 

κε άιθα- ιηλνιετθφ νμχ, ζαλάησλ απφ θαξδηαθή λφζν πάεη θάησ (University 

of Meryland, Alpha-linolenic acid. 

8. πκβάιιεη ζηε κείωζε ηεο ρνιεζηεξίλεο: Σα Χκέγα-3 ιηπαξά νμέα 

βνεζνχλ ζηε κείσζε ηεο θαθήο ρνιεζηεξφιεο (LDL) θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο πγηνχο ηζνξξνπίαο ηεο ρνιεζηεξφιεο ζην ζψκα (Flaxseed 

supplementation in hyperlipidemic patients, Mandaşescu S et. al, 2005). 

9. Γξα θαηά ηεο θιεβίηηδαο: Σα ιηπαξά νμέα ηνπ ιηλέιαηνπ βνεζνχλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζξφκβσλ ζην αίκα, θαζψο θαη ζηε 

δηαηήξεζε καιαθψλ θαη εχθακπησλ θιεβψλ θαη αξηεξηψλ (21st Century 

Guide to Wellness, Robert Buchanan, 2013, ISBN: 978-0-9892228-2-2).  

Παξά ηα παξαπάλσ νθέιε πνπ βξίζθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζηελ εηηθέηα δελ 

κπνξεί λα κπεη θάπνηνο ηζρπξηζκφο πγείαο. Χζηφζν, κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ηζηνζειίδα, φια ηα παξαπάλσ νθέιε κπνξνχλ λα θηινμελνχληαη θαη λα γίλνληαη 

γλσζηά ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  
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1.6.1.4 Χρήςη ςτην πτηνοτροφία 

Σν ππφιεηκκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ ςπρξή ζπκπίεζε πεξηέρεη πςειέο ηηκέο 

ππνινίπνπ ειαίνπ ζε ζρέζε κε ηε ζεξκή ζπκπίεζε ή ηελ ρεκηθή εμαγσγή ειαίνπ θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ απνηειεί αμηφινγν είδνο δηαηξνθήο δψσλ. χκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ πεξί δσνηξνθψλ, ην ππφιεηκκα ηνπ ιηλαξφζπνξνπ είλαη θαηάιιειν γηα 

δσνηξνθή. Έθηαζε 10 ζηξεκκάησλ κε ιηλάξη απνδίδεη θαηά κέζν φξν πνζφηεηα 

ππνιείκκαηνο πεξίπνπ 1,3 ηφλνπο. Πξνο ην παξφλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

δσνηξνθψλ εηζάγεηαη ζε κνξθή ηνπ ππνιείκκαηνο ζφγηαο απφ ρψξεο εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ κπνξεί κεξηθψο λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην ππφιεηκκα ηνπ 

ιηλαξφζπνξνπ. 

Πίλαθαο 2 Γπλαηφηεηεο ρξήζεο ηνπ ππνιείκκαηνο ζπκπίεζεο 

 

(πεγή: http://www.straehle-maschinenbau.de/) 

Σν ππφιεηκκά ινηπφλ ζρεδηάδεηαη λα δίλεηαη ζε πηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο ψζηε λα 

δψζνπλ ζηελ αγνξά απγά εκπινπηηζκέλα κε σ-3 πνπ απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε ηηκή 

ζηελ αγνξά σο πξντφληα «αλψηεξεο ζξεπηηθήο αμίαο». Σα απγά απηά παξάγνληαη απφ 

θφηεο πνπ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε θπζηθέο ηξνθέο εκπινπηηζκέλεο κε βφηαλα θαη 

αξσκαηηθά θπηά, πξνζδίδνληάο ηνπο κία πνιχ επράξηζηε γεχζε. 

 Έηζη νη θηελνηξφθνη σθεινχληαη απφ ηελ ππεξαμία ηνπ πξντφληνο ηνπο, 

απνιακβάλνληαο κία κεγαιχηεξε ηηκή ζηελ αγνξά. 

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

ηεο παξαγσγήο κεηψλνληαο ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηεο επηρείξεζεο.  
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Δηθφλα 3Τπφιεηκκα ιηλέιαηνπ γηα δσνηξνθή 

Κηελνηξνθηθέο εηαηξείεο πνπ εκπνξεχνληαη απγά κε σ-3: 

 Megafarm: δηαζέηεη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηα Μέγαξα θαη 

ζηελ Ρφδν. 

 Krokos Κέληξν Απγνχ: Δκπφξην απγψλ ζε φιε ηελ Διιάδα, ζπλεξγάδεηαη κε 

θηελνηξφθνπο. 

 Αβγά Σελεθέδε: Δγθαηαζηάζεηο ζην Μηθξφ νχιε εξξψλ 

 Υξπζά Απγά: Γηαζέηεη ηδηφθηεηεο κνλάδεο ζην Υηιηνκφδη Κνξηλζίαο θαη ζην 

ρεκαηάξη Βνησηίαο ζε πάλσ απφ 400 ζηξέκκαηα, θαη παξάγεη θαη δηαθηλεί 

πάλσ απφ 300 εθαηνκκχξηα απγά ηνλ ρξφλν. 

 Οηθνγέλεηα Σζαθίξεο: Με έδξα ηε Νενρσξνχδα Θεζζαινλίθεο, βαζηθφ ηεο 

αληηθείκελν ήηαλ παξαγσγή θαη ε ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο ηεο Θεζζαινλίθεο 

κε θξέζθα αβγά. 

 

Δηθφλα 4 Απγά κε σ3 απφ ηα Υξπζά Απγά 
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1.7 Ρρωτοτυπία, καινοτομία και διαφοροποίηςη 
Ζ πξσηνηππία ηνπ πξντφληνο γελλάηαη θαηεπζείαλ απφ ην γεγνλφο φηη ε πξνζπάζεηα 

ηεο ΟΠ ζα απνηειέζεη ηε κεγαιχηεξε παξαγσγηθή πξνζπάζεηα ιηλαξφζπνξνπ ζηελ 

Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα: ηε ρψξα καο ην 2015 ε ζπλνιηθψο θαιιηεξγνχκελε 

έθηαζε ιηλαξφζπνξνπ ήηαλ ζρεδφλ κεδακηλή (κφιηο 170 ζηξέκκαηα). 

Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί αλαγλσξηζηεί σο έλα θελφ ζηελ αγνξά πνπ έξρεηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ε ΟΠ. Σα 123 απφ ηα παξαπάλσ ζηξέκκαηα, θαιιηεξγνχληαη ζηε 

Λάξηζα, φπνπ είλαη θαη ε έδξα ηεο ΟΠ. εκεηψλεηαη παξάιιεια, φηη ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρείν ηεο Eurostat, ηα πξψηα ζηξέκκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ιηλαξφζπνξνπ ζηε 

ρψξα καο ηελ πεξίνδν 2000-2016 εκθαλίζηεθαλ ην 2013. Χο απνηέιεζκα, ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηεο ΟΠ ελ δπλάκεη απμάλεηαη ζεκαληηθά, θαζψο κε ηα 500 

ζηξέκκαηα ζα απνθηήζεη απεπζείαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Δπηπιένλ κε απηφ 

ηνλ ηξφπν απνθηά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ θαιιηεξγεηψλ, 

θαζψο ζα δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν φγθν παξαγσγήο ζηνλ θιάδν. 

Παξάιιεια, είλαη ε γηα πξψηε θνξά ίδξπζε νκάδαο παξαγσγψλ απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ιηλαξφζπνξνπ, θάηη πνπ εκπεξηέρεη θπζηθά θηλδχλνπο αιιά θαη 

πξννπηηθέο πνπ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ιηλαξφζπνξνπ ζα γίλεη κε ζχγρξνλεο βηψζηκεο πξαθηηθέο θαζψο 

ζα είλαη βηνινγηθφ ρσξίο ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ θαη άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 

Δπηπιένλ ηα ππνιείκκαηα (linseed meal) ηεο επεμεξγαζίαο ζα δηνρεηεχνληαη ζηελ 

αγνξά σο δσνηξνθή, ψζηε λα κελ ππάξρεη επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπηπξφζζεην πεξηβαιινληηθφ φθεινο ζα ππάξμεη απφ ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ (ξαθηλαξηζκέλα ζπνξέιαηα) ηα νπνία έρνπλ 

κεγαιχηεξν πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ζε ζρέζε κε ηα έιαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο ςπρξήο έθζιηςεο (Use of readily biodegradable oils-with focus on 

forestry, www.lubeco.co.nz). 

Δπηπξνζζέησο, ε ηερλνινγία ςπρξήο έθζιηςεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

κεηαπνίεζε ζεκαίλεη φηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζεξκφηεηα θαηά ηελ επεμεξγαζία, θάηη 

πνπ ζα κείσλε ηε ζξεπηηθή αμία ηνπ ειαίνπ.  

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία, φπσο έγηλε γλσζηφ απφ ηελ έξεπλα αγνξάο, είλαη 

φηη δελ ππάξρεη ζην εκπφξην απηή ηελ πεξίνδν βηνινγηθφ ιηλέιαην ειιεληθήο 

παξαγσγήο, θάηη πνπ απφ κφλν ηνπ ζεκαίλεη φηη ζα απνηειεί έλα κνλαδηθφ πξντφλ 

ζηα ξάθηα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ κε ειιεληθή θαηαγσγή (κνλαδηθόηεηα). 

Σέινο, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηνινγηθνχ ιηλέιαηνπ φπσο δηαπηζηψζεθε 

είλαη αλψηεξα. Πεξίπνπ 7 γξακκάξηα θνπηαιηάο ηεο ζνχπαο, ιηλέιαην απνηειεί ηελ 

πινπζηφηεξε πεγή απηνχ ηνπ ζπζηαηηθνχ θάηη πνπ ην θάλεη λα μερσξίδεη απφ φιεο ηηο 

θπηηθέο πεγέο σκέγα-3. 

1.8 Ελαχιςτοποίηςη ρίςκου 
Ζ ζπλεξγαζία 10 λέσλ παξαγσγψλ ζε κία λέα θαιιηέξγεηα, φπσο είλαη γηα ηε ρψξα 

καο ν ιηλαξφζπνξνο, εκπεξηέρεη θπζηθά θηλδχλνπο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απεηξία 

ζην θνκκάηη ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο αιιά θαη ηελ απνπζία παηδείαο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ηα νθέιε ηνπ ειαίνπ ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Παξάιιεια 
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ππάξρεη ζρεηηθή απεηξία κε ηε ιεηηνπξγεία ελφο επαγγεικαηηθνχ site γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη πψιεζε ηνπ πξντφληνο.  

Σα παξαπάλσ εκπφδηα κπνξνχλ λα ππεξπεδεζνχλ κέζα απφ κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ 

ζα πξνρσξήζεη ε Οκάδα Παξαγσγψλ. 

 Πξψην θαη θχξην είλαη ε εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απηνχ-

θαζαπηνχ, πνπ ζπλνδεχεηαη κε κία αλαιπηηθή ηερλννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα 

ην εγρείξεκα. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ξίζθν ηεο 

επέλδπζεο θαη λα ππάξρεη έλα βηψζηκν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ζε βάζνο 

ηξηεηίαο. 

 Ζ ηδέα ηεο παξαγσγήο ιηλέιαηνπ είλαη βαζηζκέλε ζε έλα πξντφλ πνπ 

δεκηνπξγεί κεγάιε αμία γηα ηνλ πειάηε ιφγσ ησλ σθειεηψλ πνπ κπνξεί λα 

έρεη ζηελ πγεία ηνπ φπσο πεξηεγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. 

 Σν επελδπηηθφ εγρείξεκα παξαγσγήο ιηλέιαηνπ είλαη επίθαηξν θαζψο φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ απφ ηελ αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηηο παγθφζκηεο ηάζεηο, 

ηα επφκελα ρξφληα ηα ηξφθηκα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο πγείαο θαη ήπηαο 

επεμεξγαζίαο ζα βξίζθεηαη πνιχ ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο. 

 Ζ ζπλερήο παξνπζία γεσπφλνπ γηα ηελ επίβιεςε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη 

ν ίδηνο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ Οκάδα, ζα εμαζθαιίζεη έσο έλα βαζκφ ηελ νκαιή 

θαιιηεξγεηηθή δηαδηθαζία, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζε κία αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε. 

 Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ site φπσο θαη ηνπ ηκήκαηνο 

πσιήζεσλ ζα ππάξμεη ε πξφζιεςε έκπεηξνπ ππαιιήινπ εμεηδηθεπκέλνπ ζην 

αγξνηηθφ κάξθεηηλγθ. 

 Μέζα ζηνλ site ζα ππάξρεη πιηθφ πιεξνθφξεζεο γηα ηα νθέιε ηεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο θαη ηνπ ιηλέιαηνπ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 

 Παξάιιεια ζα επηρεηξεζνχλ ζπλέξγεηεο κε άιινπο βηνθαιιηεξγεηέο γηα ηε 

δηεμαγσγή δηάθνξσλ εθδειψζεσλ (εκεξίδεο, ζπλέδξηα, πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο) κε ζθνπφ λα ελεκεξσζεί ην θνηλφ γηα ηα δηάθνξα νθέιε απφ ηελ 

θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζε πγεία θαη πεξηβάιινλ. 

 πκκεηνρή ζε cluster (επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο) κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, πνπ ζπλεξγάδνληαη 

κε αγξφηεο ηεο ζεζζαιηθήο γεο κε ζθνπφ ην θιείζηκν ζπκθσληψλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ιηλέιαηνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πειάησλ ηνπο. 

 Μειινληηθή ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη ην ηκήκα 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη κεραλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε 

ηερλνινγηψλ αθξηβείαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρξήζε αηζζεηήξσλ πεηξακαηηθά ζην ρσξάθη ψζηε λα εληνπίδνληαη ηα ζεκεία 

ηνπ ρσξαθηνχ πνπ απαηηνχλ άξδεπζε ππφ ηελ επίβιεςε ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. 

 Τηνζέηεζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ρξήζεο software νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πφξσλ (ERP). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε ΟΠ ζα απνθηήζεη θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε 

θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ, δίλνληαο επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζε απηήλ λα 

ιεηηνπξγεί ζπληνληζκέλα ζαλ εληαίν ζχλνιν θαζνδεγνχκελν απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ. 
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Κεφάλαιο 2 
 

2.1 Ρεριγραφή τησ αγοράσ 
 

2.1.1 Ραγκόςμια προςφορά 

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή ιηλέιαηνπ ήηαλ θνληά ζηνπο 565.000 ηφλνπο (2013, Faostat), 

έρνληαο ηελ ηάζε λα κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Γεληθφηεξα θαίλεηαη ν 

ξπζκφο κείσζεο λα είλαη θπκαίλεηαη γχξσ ζην 0,9% εηεζίσο παγθνζκίσο. 

 

Γηάγξακκα 2 Παγθφζκηα παξαγσγή ιηλέιαηνπ ζε ηφλνπο 

 

Ζ Κίλα είλαη ε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ρψξα ιηλέιαηνπ παγθνζκίσο κε 120.490 

ηφλνπο παξαγσγήο εηεζίσο, ελψ απφ θνληά αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ κε 101.769 ηφλνπο. 

ηελ Δπξψπε, ηνλ κεγαιχηεξν φγθν παξαγσγήο ηνλ δηαζέηεη ην 3
ν
 παγθνζκίσο 

Βέιγην κε 101.292 ηφλνπο. Δηδηθφηεξα ε παξαγσγή ζην Βέιγην, αληίζεηα κε ηελ 

παγθφζκηα ηάζε, βαίλεη απμαλφκελε αλά ηα έηε. Οη ηξεηο παξαπάλσ ρψξεο 

επζχλνληαη γηα ην 75% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο, κε ην Βέιγην λα θαηέρεη 

ην 50% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζηελ Δπξψπε.  

χκθσλα κε ην FAO, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππήξμε κείσζε ζηελ παγθφζκηα 

παξαγσγή ιηλαξηνχ θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Αλαιφγσο ηε ρψξα, ε κείσζε 

άγγημε 10-60% ηεο παξαγσγήο, ίζσο ιφγν ηνπ κηθξνχ πξνζφδνπ πνπ πξνζέθεξε 

ζηνπο αγξφηεο ζε ζρέζε κε άιιεο θαιιηέξγεηεο (πρ ζηηεξά θαη θαιακπφθη) ή 

ειαηνχρνπο ζπφξνπο (πρ κεδηθή). Ζ κείσζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί ζηε Γπηηθή Δπξψπε πην έληνλα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο είλαη ε θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ θαιιηέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ιηλαξηνχ 

θαη ιηλαξφζπνξνπ. Χζηφζν ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, εηδηθά ζηε Ρσζία, ηελ 
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Οπθξαλία θαη ηε Λεπθνξσζία ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε (πάλσ απφ δηπιάζηα ηα 

ηειεπηαία 5 ρξφληα) ζηελ παξαγσγή ιηλαξφζπνξνπ. 

χκθσλα κε έξεπλα (M. Zuk et al. / Industrial Crops and Products (2015)), ππάξρνπλ 

ζεκάδηα αλάθακςεο ηεο θαιιηέξγεηαο ιφγσ βειηίσζεο ησλ πνηθηιηψλ. 

2.1.2 Τιμζσ 

Σελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2015/2016 ε παξαγσγή ιηλαξφζπνξνπ απμήζεθε ζηνλ 

Καλαδά, ηηο ΖΠΑ θαη άιιεο παξαγσγηθέο πεξηνρέο φπσο ε Ρσζία, πνπ ζεκείσζε 

ξεθφξ ζπγθνκηδήο, κε παξαγσγή 500.000 ηφλνπο. Σν Καδαθζηάλ απφ ηε κεξηά ηνπ 

ζπγθφκηζε 400.000 ηφλνπο. Ζ ηάζε απηή πνπ παξαηεξήζεθε θαη ηηο πεξαζκέλεο 

ζεδφλ θπξίσο ζε Ρσζία θαη Καδαθζηάλ, ιφγσ ησλ θαιψλ ηηκψλ εμαγσγήο, σζηφζν 

ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηεζλνχο δήηεζεο, ε απμεκέλε παξαγσγή είρε ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηηο παγθφζκηεο ηηκέο. πγθεθξηκέλα ηε ζεδφλ 2014/2015 νη παγθφζκηεο 

ηηκέο έπεζαλ θαηά 20-25%, ελψ κέζα ζην 2015, νη ηηκέο ζην ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ 

έπεζαλ ζηα 0,44 δνιάξηα/θηιφ, πνπ είλαη ε ρακειφηεξε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Οη 

ρακειέο ηηκέο αλακέλεηαη λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγή ην 2016/2017 θαζψο νη 

αγξφηεο αλακέλεηαη λα ζηξαθνχλ ζε πην θεξδνθφξεο θαιιηέξγεηεο. 

Γηάγξακκα 3 Παγθφζκηα παξαγσγή ιηλέιαηνπ ζε ηφλνπο 

 

(Πεγή: FAOStat) 

2.1.3 Ειςαγωγζσ & Εξαγωγζσ 

Ζ εηζαγσγέο ιηλαξφζπνξνπ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ FAO to 2013, 

έθηαζαλ ηνπο 9.780 ηφλνπο, θαη νη εηζαγσγέο ιηλέιαηνπ ηνπο 413 ηφλνπο. Οη εμαγσγέο 

ιηλέιαηνπ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αγνξά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο κε 395 ηφλνπο, ελψ νη 

εμαγσγέο ιηλαξφζπνξνπ ήηαλ ζρεδφλ κεδακηλέο, ζρεδφλ 7 ηφλνη ζε γεηηνληθέο ρψξεο 

(Αιβαλία, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία). 

χκθσλα πάληα κε ηα ζηνηρεία ηνπ FAO νη εμαγσγέο απφ ηε ρψξα καο 

δηακνξθψζεθαλ σο εμήο ηελ πεξίνδν 2009-2013: 
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Γηάγξακκα 4 Δμαγσγέο ιηλαξφζπνξνπ ζε ηφλνπο Διιάδα 

 

Γηάγξακκα 5 Δμαγσγέο Ληλέιαηνπ ζε ηφλνπο ζηελ Διιάδα 

 

 

χκθσλα πάληα κε ηα ζηνηρεία ηνπ FAO νη εηζαγσγέο ζηε ρψξα καο δηακνξθψζεθαλ 

σο εμήο ηελ πεξίνδν 2009-2013: 

Γηάγξακκα 6 Δηζαγσγέο Ληλέιαηνπ ζε ηφλνπο Διιάδα 
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Γηάγξακκα 7 Δηζαγσγέο ιηλαξφζπνξνπ ζε ηφλνπο ζηελ Διιάδα 

 

Σν 2013 απφ ηνπο 9.722 ηφλνπο ιηλαξφζπνξνπ, νη 8.900 πεξίπνπ πξνήιζαλ απφ ηε 

Ρσζία, ελψ απφ ην 2009 ν αξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ ζρεηηθά ζηαζεξφο θαη θνληά 

ζηνπο 450 ηφλνπο. Σν λνχκεξν απηφ ηνπ 2013 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αζπλήζηζηε 

εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ Διιάδα, θαη πηζαλφλ νη εηζαγσγέο πνπ 

κεηξήζεθαλ απφ ηνλ FAO λα έγηλαλ ζηε ρψξα καο κε ζθνπφ λα κεηαπνηεζνχλ θαη λα 

εμαρζνχλ ζε άιιεο ρψξεο σο ιηλέιαην κεηαμχ άιισλ. Απηφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

απφ ηνλ αζπλήζηζην κεγάιν φγθν εμαγσγψλ ηεο ρψξαο καο ζην ιηλέιαην ηελ ίδηα 

ρξνληά. 

Ζ εηζαγσγέο ιηλέιαηνπ θαίλνληαη ζηαζεξέο κέζα ζηελ πεληαεηία 2009-2013 θαη θαηά 

κέζν φξν αγγίδνπλ ηνπο 440 ηφλνπο αλά έηνο. Κχξηεο ρψξεο εηζαγσγέο ιηλέιαηνπ 

είλαη ην Βέιγην, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία.  

Ο ζθνπφο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη εηζαγσγέο δελ είλαη ζαθείο. Καζψο ην ιηλέιαην ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξψπηλε ηξνθή αιιά θαη γηα ρξήζε ζηε 
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βηνκεραλία νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Δμίζνπ ν ιηλαξφζπνξνο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δσνηξνθέο, αλζξψπηλε ηξνθή αιιά θαη ζπνξά. 

2.1.4 Συμπεράςματα 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε δήηεζε γηα ιηλέιαην θαη ιηλαξφζπνξν 

ζηε ρψξα καο παξακέλεη ζηαζεξή αιιά κηθξή ηελ πεληαεηία 2009-2013, κε εμαίξεζε 

ην 2013 φπνπ νη εηζαγσγέο ιηλαξφζπνξνπ «εθηνμεχηεθαλ» (9.772 ηφλνη) ρσξίο λα 

έρεη θαηαγξαθεί θάηη ζηε δήηεζε ηνπ θνηλνχ ή ηεο βηνκεραλίαο πνπ λα δηθαηνινγεί 

ηελ παξαπάλσ αχμεζε. Οη εμαγσγέο είλαη ακειεηέεο ζε ιηλαξφζπνξν θαη ιηλέιαην. 

Αλ ιάβεη θαλείο ηελ παξαγσγή ηεο ρψξαο ζε ιηλαξφζπνξν ην 2013 πνπ έθηαζε ηνπο 

300 ηφλνπο θαη ηηο εμαγσγέο πνπ έθηαζαλ ηνπο 27 ηφλνπο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη 

φηη είηε θαηά βάζε ν ιηλαξφζπνξνο κεηαπνηήζεθε θαη εμάρζεθε σο ιηλέιαην, είηε φηη 

δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί αξθεηά νη δπλαηφηεηεο εμαγσγήο. Πάλησο ην ηζνδχγην 

ιηλέιαηνπ γηα ηε ρψξα ην 2013 ήηαλ αξλεηηθφ θαηά 9.400 ηφλνπο πεξίπνπ, νπφηε κία 

άπνςε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ φηη ε εγρψξηα δήηεζε δελ θαιχπηεηαη αξθεηά. 

2.2 Στρατηγικζσ ομάδεσ και προςφορά 
Οπζηαζηηθά, ε ΟΠ ππάγεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή νκάδα ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηηο 

βηνκεραλίεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαηά θχξην ιφγν. Γεπηεξεπφλησο ππάγεηαη 

θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο δσνηξνθψλ.  

2.2.1 Στρατηγική ομάδα α’ 

ηνπο άκεζνπο αληαγσληζηέο ζηε ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ ππάγεηαη ε ΟΠ, ππάγνληαη 

νη παξαγσγνί ιηλαξφζπνξνπ γηα έιαην ζηελ επηθξάηεηα πνπ ζηνρεχνπλ ην ίδην target 

group, δειαδή ηηο βηνκεραλίεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο. Καζψο ήηαλ αδχλαην λα 

μερσξίζνπκε ηνπο παξαγσγνχο ιηλέιαηνπ ζηε ρψξα αλαιφγσο ηελ θαηεχζπλζε 

παξνπζηάδνπκε εδψ ηε γεληθή εηθφλα ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα: 

Γηάγξακκα 8 Παξαγσγή ειαηνχρνπ ιηλαξφζπνξνπ ζηελ Διιάδα (2013-2015) 

 

(πεγή: Τα ζηνηρεία εθηάζεωλ θαη παξαγωγήο, πξνθύπηνπλ από ζηνηρεία πνπ 

ιακβάλνληαη από ηηο αξκόδηεο Δηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήηωλ ηεο ρώξαο, ΥΠΑΑΤ, 2016) 
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εκεηψλεηαη εδψ, φηη ην ιηλέιαην έρεη θαη ρξήζε ζε άιιεο βηνκεραλίεο (ηα ρξψκαηα 

θαη ηα βεξλίθηα, πγξφ απνξξνθεηηθφ πγξαζίαο, ιηλέιαην θαη ιαδνκπνγηέο), νπφηε 

γίλεηαη απνδεθηφ φηη θάπνηα πνζφηεηα απφ ηελ παξαπάλσ παξαγσγή ζηελ Διιάδα 

πεγαίλεη ζε απηή ηε βηνκεραλία θαη φρη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

θνζκεηνινγίαο θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο. εκεηψλεηαη εδψ, φηη ζήκεξα ην 

ιηλάξη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ σο κίαο αλαλεψζηκε πξψηε 

χιε ηεο βηνκεραλίαο. (Pude et al. 2012).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζηελ ρψξα καο ην 2015 ε ζπλνιηθψο 

θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ιηλαξφζπνξνπ ήηαλ ζρεδφλ κεδακηλή (κφιηο 170 

ζηξέκκαηα). Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί αλαγλσξηζηεί σο έλα θελφ ζηελ αγνξά πνπ 

έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ε ΟΠ. Σα 123 απφ ηα παξαπάλσ ζηξέκκαηα, θαιιηεξγνχληαη 

ζηε Λάξηζα, φπνπ είλαη θαη ε έδξα ηεο ΟΠ. εκεηψλεηαη παξάιιεια, φηη ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρείν ηεο Eurostat, ηα πξψηα ζηξέκκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ιηλαξφζπνξνπ ζηε 

ρψξα καο ηελ πεξίνδν 2000-2016 εκθαλίζηεθαλ ην 2013. Χο απνηέιεζκα, ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηεο ΟΠ ελ δπλάκεη απμάλεηαη ζεκαληηθά, θαζψο κε ηα 500 

ζηξέκκαηα ζα απνθηήζεη απεπζείαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. 

Γηάγξακκα 9 Παξαγσγή ιηλέιαηνπ ζε ηφλνπο ζηελ Διιάδα: 

 

(πεγή: FAOStat) 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε παξαγσγή ιηλέιαηνπ ζηελ Διιάδα δελ 

μεπέξαζε ηνπο 120 ηφλνπο (2008) απφ ην 1994, ελψ δηαρξνληθά ε παξαγσγή βαίλεη 

ζηαζεξά κεηνχκελε.  

2.2.2 ηξαηεγηθέο νκάδεο β’ επηπέδνπ 

ηνπο αληαγσληζηέο β’ επηπέδνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

πνπ θηλνχληαη ζε απηή ηελ αγνξά. Δληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία αληαγσληζηψλ β’ 

επηπέδνπ θαζψο ηα πξντφληα πνπ εκπνξεχνληαη δελ ηα ηδηνπαξάγνπλ θαη επίζεο θαηά 

πιεηνλφηεηα, φπσο πξνθχπηεη, πξνέξρνληαη κφλν απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Μεηά απφ έξεπλα ζην δηαδίθηπν βξέζεθαλ νη εμήο επηρεηξήζεηο: 

Πίλαθαο 3 Καηάζηαζε ειιεληθήο αγνξάο 

Όλνκα 
επηρείξεζ
εο 

Γηαλνκή Γξαζηεξη
όηεηα 

Κάιπς
ε 

Πξντ
όλ 

Site 
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Μπαραξν
πνιείν 

ΗΚ+ΦΚ Υ+Λ ΟΔ, ΦΚ 
Κξήηε 

Ληλ site 
http://www.bachar
i.gr/ 

Divinum ΗΚ Υ+Λ ΟΔ Ληλ site 
http://www.divinu
m.gr/  

Βηναγξόο ΗΚ Λ ΟΔ Ληλ 
θαη 
ΔΛ 

site 
http://www.diatrof
ologiki.gr/ 

Βηνθξέζθ
ν 

ΗΚ Υ+Λ ΟΔ Ληλ site 
https://greenhous
ebio.gr 

Αγξόθηεκ
α 
Αλησλόπ
νπινπ 

ΗΚ ηξίησλ Λ ΟΔ Ληλ N/A 

Βηόδσξνο 
Γαηα 

ΗΚ 
ηξίησλ+Fa
cebook 

Λ ΟΔ Ληλ N/A 

Biohealth ΗΚ X+Λ ΟΔ Ληλ 
θαη 
ΔΛ 

site 
http://www.ola-
bio.gr/ 

Μηγδηζηάλ ΗΚ Υ+Λ ΟΔ Ληλ site 
http://www.migdis
ian.gr/ 

Life Help ΗΚ Λ ΟΔ Ληλ site 
http://www.lifehel
p.gr/  

Δύξηπνο ΗΚ ηξίησλ Λ ΟΔ Ληλ N/A 

Geapharm
acy 

ΗΚ+ΦΚ Λ ΟΔ, ΦΚ 
Αζήλα 

Ληλ 
θαη 
ΔΛ 

site 
https://www.geap
harmacy.gr  

Thrakiland ΗΚ Λ+Υ ΟΔ ΔΛ site 
http://thrakiland.g
r/ 

Όλνκα 
επηρείξεζ
εο 

Σηκνιόγεζ
ε 
(ελδεηθηηθή
) 

Perks Πξνέιε
πζε 

Μπαραξν
πνιείν 

1,5 
επξώ/250 
γξακκάξηα 

 
πλεξγαζί
α κε 
δηαηξνθνι
όγνπο 

 N/A 

Divinum 2,1 
επξώ/300 
γξακκάξηα 

 Μίγκαηα 
κε 
ιηλαξόζπ
νξν θαη 
αιάηη 

 N/A 

http://www.bachari.gr/
http://www.bachari.gr/
http://www.bachari.gr/
http://www.divinum.gr/
http://www.divinum.gr/
http://www.divinum.gr/
http://www.diatrofologiki.gr/
http://www.diatrofologiki.gr/
http://www.diatrofologiki.gr/
https://greenhousebio.gr/
https://greenhousebio.gr/
https://greenhousebio.gr/
http://www.migdisian.gr/
http://www.migdisian.gr/
http://www.migdisian.gr/
http://www.lifehelp.gr/
http://www.lifehelp.gr/
http://www.lifehelp.gr/
https://www.geapharmacy.gr/
https://www.geapharmacy.gr/
https://www.geapharmacy.gr/
http://thrakiland.gr/
http://thrakiland.gr/
http://thrakiland.gr/
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Βηναγξόο 2,62 
επξώ/500 
γξακκάξηα
, Ληλέιαην 
6,05/250ml  

Πξνγξάκκ
αηα 
δηαηξνθήο 

 Ιλδία 
Ληλαξόζπ
νξνο, 
Ιηαιία 
Ληλέιαην 

Βηνθξέζθ
ν 

2,56/500 
γξακκάξηα 

 Σεξάζηηα 
γθάκα 
πξντόλησ
λ 

 Ξέλε 
ρσξίο 
άιιεο 
δηεπθξηλή
ζεηο 

Αγξόθηεκ
α 
Αλησλόπ
νπινπ 

2,50 
επξώ/250 
γξακκάξηα 

 Γηθή ηνπ 
παξαγσγ
ή 
βηνινγηθή
ο 
γεσξγίαο 

 
Διιάδα 

Βηόδσξνο 
Γαηα 

1,56 
επξώ/250 
γξακκάξηα 

 N/A  
Καδαθ
ζηάλ 

Biohealth 2,65 
επξώ/250 
γξακκάξηα
, Ληλέιαην 
5,44 
επξώ/250m
l 

 Μεγάιε 
γθάκα 
πξντόλησ
λ 

 
Ληλαξόζπ
νξνο 
Κίλα, 
Ληλέιαην 
Διβεηία 

Μηγδηζηάλ 1,70/250 
γξακκάξηα 

 Γσξεάλ 
έμνδα 
απνζηνιή
ο 

 Ρσζία 

Life Help 2,08/250 
γξακκάξηα 

 Υύκα 
δηαλνκή 

 N/A 

Δύξηπνο 3,35 
επξώ/170 
γξακκάξηα 

 Ν/Α  
Καλαδ
άο 

Geapharm
acy 

Ληλαξόζπ
νξνο 
1,05/100 
γξακκάξηα
, Ληλέιαην 
2,31 
επξώ/100m
l 

 Ν/Α  Ν/Α 

Thrakiland 2,8 
επξώ/100m
l 

 
Μάξθεηηλγ
θ σο 
πξντόληα 
από ηε 
Θξάθε 

 Πνισλία 

*ΗΚ=Ηιεθηξνληθό 
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θαηάζηεκα 

ΦΚ=Φπζηθό 
θαηάζηεκα 

Υ=Υνλδξεκπόξην 

Λ=Ληαλεκπόξην 

ΟΔ=Οιόθιεξε 
επηθξάηεηα 

Ληλ=Ληλαξόζπνξνο 

Δι=Ληλέιαην 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην εκπφξην ιηλαξφζπνξνπ θαη ιηλέιαηνπ γίλεηαη 

θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο κε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

γεληθφηεξα ζηα πξντφληα δηαηξνθήο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα πξντφληα δελ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα κε εμαίξεζε κία επηρείξεζε (Κηήκα Αλησλφπνπινπ 

(κφλν ιηλαξφζπνξνο)). Οη ηηκέο βξίζθνληαη θνληά ζην ίδην επίπεδν δειαδή πεξίπνπ 

ζηα 2 επξψ/250 γξακκάξηα γηα ην ιηλαξφζπνξν, θαη πάλσ απφ 2,5 επξψ γηα ην 

ιηλέιαην. Δπηπιένλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ σο ππεξεζία 

ηελ παξάδνζε πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο, ην νπνίν εληάζζεη ην ιηλαξφζπνξν ζηε 

δηαηξνθή.  

Οπφηε αλ γίλεηαη θάηη εκθαλέο είλαη φηη ππάξρεη έιιεηκα ζηελ αγνξά απφ ειιεληθήο 

πξνέιεπζεο ιηλαξφζπνξν θαη ιηλέιαηνπ. 

ηελ ζηξαηεγηθή νκάδα β΄ επηπέδνπ εληάζζνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 

απφ ηηο νπνίεο εηζάγνληαη θαη δηνρεηεχνληαη ζην ιηαλεκπφξην θαη ζηηο βηνκεραλίεο 

ιηλέιαηα θαη ιηλαξφζπνξνο. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηνλ ηζηφηνπν 

Alibaba.com, νη ηηκέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 Ληλαξόζπνξνο:  

o Κίλα: Απφ 0,7 επξψ/θηιφ 

o Οπθξαλία: 0,12 επξψ/θηιφ ν ζπκβαηηθφο, 0,3 επξψ/θηιφ ν ζπκβαηηθφο 

o Οπγγαξία: 0,3 επξψ/θηιφ 

o Ηλδία: 0,9 επξψ/θηιφ 

 

 Ληλέιαην 

o Κίλα: Απφ 2 επξψ/θηιφ 

o Ρσζία: Απφ 0,9 επξψ/θηιφ 

ηελ ζηξαηεγηθή νκάδα γ΄ επηπέδνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη έκπνξνη ιηλέιαηνπ γηα 

βηνκεραληθή ρξήζε. ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη ζρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο 

ζηελ Διιάδα πνπ εκπνξεχνληαη νηθνδνκηθά πιηθά. Χζηφζν ην ιηλέιαην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ εηζαγφκελν θαη φπσο θαη λα έρεη ε 

πξνέιεπζή ηνπ κηθξή ζεκαζία έρεη γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.  

2.2.3 Η περίπτωςη του ιχθυζλαιου 

Έκκεζνη αληαγσληζηέο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη 

παξαγσγνί ηρζπέιαηνπ (κνπξνπλέιαην πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζπθψηη ηνπ ςαξηνχ) 
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θαζψο ζεσξείηαη ππνθαηάζηαην ηνπ ιηλέιαηνπ ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε σ-3 

ιηπαξά. Χζηφζν ζηε ρψξα καο δελ εληνπίδεηαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαη νη 

εηζαγσγέο είλαη κφιηο 7 ηφλνη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ FAO ηελ ηξηεηία 2010-

2011-2012.  

εκεηψλεηαη φηη, ην ηρζπέιαην πεξηέρεη πνιιέο θνξέο βαξηά κέηαιια ιφγσ ηεο 

αιίεπζεο θνληά ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο, ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

ππεξαιίεπζε (Lehmköster et al. 2010). Οπφηε, ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηα 

δεηήκαηα πγηεηλήο θαζηζηνχλ ηελ αλαδήηεζε γηα κία βηψζηκε πεγή σκέγα-3 ππαξθηή 

θαη ηθαλή ζπλζήθε ψζηε λα πξνηηκάηαη ην ιηλέιαην. Δπηπιένλ έλαο φιν απμαλφκελνο 

αξηζκφο Δπξσπαίσλ θαηαλαισηψλ πξνηηκά ηε ρνξηνθαγία ή δίαηηα βαζηζκέλε ζε 

θπηηθά πξντφληα (EVANA 2013), απμάλνληαο ηε δήηεζε γηα θπηηθέο πεγέο σ-3. Σν 

ιηλέιαην φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ κπνξεί λα παίμεη απηφ ην ξφιν. 

2.3 Ζήτηςη και τάςεισ 
Ζ αγνξά πνπ ζα θηλεζεί ε «Linseed PO» είλαη ε αγνξά ησλ πξντφλησλ πγείαο θαη 

νκνξθηάο (Health and Wellness) θαη ζηα ηξφθηκα.  

2.3.1 Καταναλωτική τάςη 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε Innova Market Insights’ 2016 Top Ten Trends 

(http://www.foodengineeringmag.com), γηα ηηο παγθφζκηεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο ηνπ 

2016, ηα πξντφληα κε «θαζαξή εηηθέηα», δειαδή φζα ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθά πιηθά 

θαη επίζεο έρνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο απφ πνχ πξνέξρνληαη είλαη ν ηζρπξφηεξνο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο ζηηο αγνξέο ηνπο. Δπηπιένλ ε ηάζε γηα 

θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ απμήζεθε απφ ην 6% ην 2013, ζην 8% ην 2015, 

θαζηζηψληαο ηα απφ ηηο πην γξήγνξα απμαλφκελεο ηάζεηο.  

Δπίζεο άιιε κία θαηεγνξία ηξνθίκσλ, απηή πνπ είλαη free-from (ρσξίο λα πεξηέρεη), 

ζεκεηψλεη επίζεο αχμεζε. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ε θαηαλαισηηθή ηάζε γηα 

πξντφληα ρσξίο γινπηέλε απμήζεθε απφ 5% ην 2010 ζην 9% ην 2014. Δπηπιένλ ε 

δηαθήκηζε γηα απηά ηα πξντφληα άιιαμε, θαζψο πιένλ αληί λα πξνσζείηαη ην «ηη 

πεξηέρνπλ», πξνσζείηαη ην «ηη δελ πεξηέρνπλ». 

Οη ππφινηπεο ηάζεηο πνπ μερσξίδεη ε Innova είλαη νη εμήο: 

 Καηαλάισζε ιηγφηεξνπ θξέαηνο: Οη θαηαλαισηέο ςάρλνπλ γηα ελαιιαθηηθέο 

πεγέο πξσηεΐλεο. 

 Φπζηθή κεηαπνίεζε: Ζ δήηεζε γηα ιηγφηεξν επεμεξγαζκέλα πξντφληα έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλαλ «ζφξπβν» γχξσ απφ ηελ πην «καιαθή» ηερλνινγία 

κεηαπνίεζεο. Μία απφ απηέο είλαη θαη ε ςπρξή έθζιηςε.  

 Φπηηθά πνηά: Όπσο ρπκνί super-premium juices. 

 Γεκηνπξγία δεζκψλ: Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ κία απζεληηθή ηζηνξία λα πνπλ ζε 

ζρέζε κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, έρνπλ 

ηδηαίηεξε πέξαζε ζηνπο «millennials» (άηνκα πνπ γελλήζεθαλ αξρέο ηνπ 

2000). 

 Μηθξνί Παίρηεο, Μεγάιεο Ηδέεο: Οη κηθξέο εηαηξείεο θπξηαξρνχλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ λέσλ ηδεψλ, κε ηηο κεγάιεο εηαηξείεο λα ηηο κηκνχληαη ή λα ηηο 

εμαγνξάδνπλ.  
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 Πέξα απφ ηνλ αζιεηή: Πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ ππφζρνληαη κία πην πγηεηλή 

δσή βξίζθνπλ ζηαζψηεο 

 Σν ελνρηθφ άιινζη: Οη θαηαλαισηέο πνπ ζέινπλ λα πξνζέρνπλ ηελ πγεία ηνπο, 

ζέινπλ επίζεο θαη κία δηθαηνινγία λα γεχνληαη πξντφληα κε σξαία γεχζε.  

 Δπηζπκία γηα λέεο γεχζεηο: Οη θνζκνπνιίηεο θαηαλαισηέο νδεγνχλ ηε δήηεζε 

λέεο γεχζεηο. 

Απφ ηα παξαπάλσ 10 ραξαθηεξηζηηθά, ην ιηλέιαην πνπ ζα παξάγεη ε Linseed OP, 

δηαζέηεη ηα 8. Δίλαη βηνινγηθφ, ςπρξήο έθζιηςεο, δελ πεξηέρεη γινπηέλε, είλαη θπηηθφ, 

ππφζρεηαη νθέιε πγείαο, έρεη κία ηδηαίηεξα θαη λέα γεχζε, ελψ ε Οκάδα Παξαγσγψλ 

απνηειεί κία ζρεηηθά κηθξή εηαηξεία. 

Μία άιιε έξεπλα ηνπ Euromonitor Internationalκε ηίηιν: «Top 10 Global Consumer 

Trends for 2016», αλαθέξεη ηηο εμήο θνξπθαίεο ηάζεηο ηεο δήηεζεο γηα ην 2016: 

1. Ο Αγλσζηηθηζηήο Καηαλαισηήο: Γελ ηνλ λνηάδνπλ νη κάξθεο, ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ αμία ηνπ πξντφληνο, έρεη ρηππεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

επηζπκεί πξντφληα αεηθνξηθά ζεβφκελα ην πεξηβάιινλ, ηνπηθά θαη ζηπιάηα. 

2. Υξφλνο Αγνξάο: Οη θαηαλαισηέο πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ρξφλν 

αγνξάδνληαο απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο γεηηνληάο ηνπο ή θάλνληαο αγνξέο 

online. 

3. Γήξαλζε ηνπ Πιεζπζκνχ: Οη θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ψξηκε ειηθία 

απνηεινχλ κία ηεξάζηηα αγνξά. Αγνξάδνπλ ππεξεζίαο πγείαο, κεηαθηλνχληαη 

ζε πεξηνρέο ή/θαη άιιεο ρψξεο φπνπ κπνξνχλ λα δήζνπλ πην άλεηα κε ηα 

ιεθηά πνπ δηαζέηνπλ. 

4. Οη Changemakers: Οη θαηαλαισηέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο. 

5. Σν «Πξάζηλν» Φαγεηφ: Όιν θαη πεξηζζφηεξνη κεηψλνπλ ηα απνξξίκκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην θαγεηφ ηνπο θαη απνθεχγνπλ κε θάζε ηξφπν λα ηξέθνληαη 

κε αλζπγηεηλά θαγεηά. Δπηζπκνχλ λα αγνξάδνπλ ηνπηθά παξαγφκελα 

αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα, επνρηαθά θαη βηνινγηθά. 

6. Ο Τπέξ-ζπλδεδεκέλνο Καηαλαισηήο: Ο θαηαλαισηήο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο 

ζπζθεπέο γηα λα θάλεη ηηο αγνξέο ηνπ θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

7. Οη Δξγέλεδεο: Απνηεινχλ έλα πνιιά ππνζρφκελν target group γηα απζεληηθά 

θαη πνιπηειή πξντφληα/ππεξεζίεο φπσο ηα «subscription boxes»-θνπηηά πνπ 

πεξηέρνπλ ζπλδπαζκφ πξντφλησλ ηξνθίκσλ, ζλαθο γηα αλζξψπνπο θαη γηα 

θαηνηθίδηα, πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο θαη πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο, εηδψλ 

γξαθείνπ. 

Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ε «Linseed OP» έρεη θπξίσο ηελ επθαηξία λα 

πξνζειθχζεη ηηο νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αεηθνξία ζηελ 

παξαγσγή, πνπ πξνηηκνχλ ηα ηνπηθά πξντφληα θαη πνπ αγνξάδνπλ κέζσ ηνπ internet.  

Άιιε έξεπλα, φπσο απηή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ έθζεζε FoodExpo ην 2016 ζηελ 

Διιάδα απφ ηνλ Γεκήηξε Καξαβαζίιε ηεο DK Consultants αλαθέξεη ηηο εμήο 

θαηαλαισηηθέο ηάζεηο: 

 Υσξίο δάραξε 
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 Μεησκέλεο ζεξκίδεο 

 Υακειά ιηπαξά 

 Υακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λάηξην 

 Βηνινγηθή παξαγσγή 

 Υσξίο πξφζζεηα (πρ γινπηέλε) 

 Γηαθνξνπνηεκέλε γεχζε (εμσηηθά πξντφληα) 

 Σνπηθά ζπζηαηηθά 

 Πνηθηιία ζπζθεπαζίαο (κέγεζνο, πνζφηεηα, πξαθηηθφηεηα, αηνκηθέο κεξίδεο) 

 ρεηηθά απμεκέλε δηάξθεηα δσήο 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ιηλέιαην: Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, 

ζηελ Δπξψπε, ε ηάζε πνπ είλαη ήδε δηακνξθσκέλε (established-πξάζηλν ρξψκα) 

είλαη ε δήηεζε γηα πξντφληα κεησκέλεο επεμεξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ςπρξή 

έθζιηςε. ηηο ηάζεηο πνπ «έξρνληαη» (mainstreaming-θίηξηλν ρξψκα) 

πεξηιακβάλνληαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαγεηνχ, ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ε 

ελαιιαθηηθή δηαηξνθή. ηηο ηάζεηο πνπ «αλαδχνληαη» (emerging-κσβ ρξψκα), 

πεξηιακβάλνληαη ηα superfoods θαη νη ηξνθέο επεμίαο. 

Πίλαθαο 4 Παγθφζκηεο ηάζεηο ζηα ηξφθηκα (2016) 

 

Με πξάζηλν ρξψκα νξίδνληαη νη Καζηεξσκέλεο (Established) κε πνξηνθαιί νη 

Αλαπηπζζφκελεο (Mainstreaming) θαη κε κσβ νη Αλαδπφκελεο (Emerging). 

Πίλαθαο 5 Παγθφζκηεο ηάζεηο ζηα ηξφθηκα Β’ (2016) 
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(πεγή: Δεκήηξε Καξαβαζίιε DK Consultants, 2016) 

Με πξάζηλν ρξψκα νξίδνληαη νη Καζηεξσκέλεο (Established) κε πνξηνθαιί νη 

Αλαπηπζζφκελεο (Mainstreaming) θαη κε κσβ νη Αλαδπφκελεο (Emerging). 

Μειέηε ηεο ICAP γηα ην 2015 αλαθέξεη φηη 8 ζηνπο 10 θαηαλαισηέο είλαη έηνηκνη λα 

δνθηκάζνπλ λέα πξντφληα πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ λέεο εκπεηξίεο, ελψ 3 ζηνπο 10 

εθηίκεζαλ φηη δελ ππάξρνπλ αξθεηά ηέηνηα πξντφληα. Δπηπιένλ νη θαηαλαισηέο θαηά 

57% δεηνχλ value for money (55% ήηαλ ην πνζνζηφ απηφ ην 2013), θαηά 33% 

θπζηθφηεηα (απφ 31%) θαη θαηά 32% λα είλαη πξαθηηθφ ζηε ρξήζε ηνπ (απφ 23% 

ζηελ έξεπλα ηνπ 2013). Μάιηζηα, νη 6 ζηνπο 10 δήισζαλ φηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ θάηη παξαπάλσ γηα λα απνιαχζνπλ έλα θαηλνηφκν πξντφλ. 

2.3.2 Ζήτηςη για superfoods 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα κειέηεο ηνπ ΗΔΛΚΑ (Ηλζηηηνχην Έξεπλαο 

Ληαλεκπνξίνπ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ) βαζηζκέλε ζε δείγκα 2.000 αηφκσλ, ζηηο 

θπξίαξρεο δηαηξνθηθέο ηάζεηο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ πεξηιακβάλνληαη ε 

επηινγή θαη αλαδήηεζε ππέξ-ηξνθψλ, ην θαζεκεξηλφ άγρνο θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηε 

δηαηξνθή θαζψο θαη ε νηθνγελεηαθή παξάδνζε. πγθεθξηκέλα, πεξίπνπ ην 40%, 

δειψλεη φηη επηιέγεη ηξνθέο κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο φπσο αληηθαξθηληθέο, 

αληηνμεηδσηηθά, θαηά ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ θ.α. 

2.3.3 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Ζ Linseed OP, ζρεδηάδεη λα δεκηνπξγήζεη ηζηφηνπν κέζσ απφ ηνλ νπνίν ζα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ιηαληθφ θαη ην ρνλδξηθφ εκπφξην. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ην 2015 απφ ηηο 23.225 επηρεηξήζεηο πνπ 

εξεπλήζεθαλ κε ζπλνιηθφ ηδίξν 214.119.004 επξψ, νη 1.555 απάληεζαλ φηη έιαβαλ 

παξαγγειίεο κέζσ ηζηνζειίδαο, πνζνζηφ 6,70% θαη ν ηδίξνο απφ απηέο ηηο 

παξαγγειίεο αλήιζε ζε 1.805.589.965 επξψ, πνζνζηφ 0,84% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ.  
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Σα πνζνζηά απηά γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εξεπλήζεθαλ θαηά ην έηνο 2014 ήηαλ 

9,23% θαη 1,59%, αληίζηνηρα.  

Απφ ηηο 23.225 επηρεηξήζεηο πνπ εξεπλήζεθαλ ην 2015, νη 2.597 απάληεζαλ φηη 

έθαλαλ αγνξέο κέζσ ηζηνζειίδαο, πνζνζηφ 11,18%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα 

ην 2014 ήηαλ 13,66%. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ θάλεη 

ηηο αγνξέο ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ κηθξφο θαη ζε ζρέζε κε ην 2014, 

ζεκεηψλεη πηψζε. Χζηφζν, κία ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο πξνκεζεχνληαη πξντφληα κέζσ 

δηαδηθηχνπ, απεπζείαο, πνζνζηφ κε ακειεηέν. Δπηπιένλ, ην παξαπάλσ πνζνζηφ 

ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ απεπζείαο κέζσ internet, αιιά δελ απνθιείεηαη 

αθφκα κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ λα αγνξάδεη ηα πξντφληα ηειεθσληθφο, 

αιιά αθνχ ηα έρεη δεη ζην internet. 

Δλζαξξπληηθφ πάλησο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, είλαη φηη νη θαηαλαισηέο 

αλαδεηνχλ ζε πνζνζηφ 58,8% πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο θαη γηα ηελ πγεία 

ηνπο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη κεγάιν πνζνζηφ ρξεζηψλ ηνπ internet απνηεινχλ θαη 

δπλεηηθά πειάηεο ηεο Linseed OP, θαζψο ην ιηλέιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή.  

Δπηπιένλ εηήζηα έξεπλα Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Business to Customer ζηελ Διιάδα 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ην 2015 δείρλεη αχμεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ην κεγάιν κέξνο ησλ αγνξψλ ηνπο online (Απφ 9% ζε 25%). 

Παξάιιεια ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, εκθαλίδεηαη αχμεζε ησλ αγνξψλ 

απφ ειιεληθά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα απφ 60% ην 2014 ζε 65%. Οη αγνξέο απφ 

Διιεληθά sites αληηπξνζσπεχνπλ ην 65% ησλ online αγνξψλ ηνπο απφ ην 60% πνπ 

ήηαλ ην 2014. Ζ αχμεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ επηβνιή ησλ capital 

controls θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ 

ζε ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηεο αιινδαπήο.  

χκθσλα κε εξσηεκαηνιφγην ζε 1.200 θαηαλαισηέο ζηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο 

έξεπλαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Business to Customer ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλνληαη 

ηα εμήο: 

Κχξηνη ιφγνη γηα αγνξά online; 

 Ζ εχξεζε θαιχηεξσλ ηηκψλ (66%), 

 Ζ επθνιία ζηελ ζχγθξηζε ησλ πξντφλησλ (53% απφ 39% ην 2014), 

 Ζ εχξεζε πξνζθνξψλ (38% απφ 30% ην 2014). 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ: 

 Αζθάιεηα θαηά ηνλ ηξφπν πιεξσκήο (46%)  

 Υακειέο ηηκέο θαη πξνζθνξέο (42%) 

 Δχρξεζην θαη γξήγνξν ζηελ πινήγεζε site (37%) 

 Ξεθάζαξνη φξνη ρξήζεο (35%), 

 Κξηηηθέο άιισλ ρξεζηψλ (32%) 



 
35 

2.4 Κλάδοσ βιολογικϊν τροφίμων 
Οη παξαγσγνί βηνινγηθψλ θπηηθψλ, δσηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ ζηε ρψξα καο έρεη 

απμεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2015, θαηά 13 κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο. Χζηφζν απφ 

ην 2014 νη κνλάδεο έρνπλ απμεζεί θαηά 15%, θηάλνληαο ηηο 910 ην 2015, δείρλνληαο 

κία ζαθή ηάζε πξνο ηελ ίδξπζε κεηαπνηεηηθψλ βηνινγηθψλ ειαίσλ. 

Γηάγξακκα 10 Μνλάδεο παξαζθεπήο βηνινγηθψλ θπηηθψλ δσηθψλ ιίπσλ θαη ειαίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 11 Καιιηέξγεηα βηνινγηθψλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ 
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(πεγή: Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, 2016) 

Όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ειαηνχρσλ ζπφξσλ, δηαθαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ 

δηάγξακκα ε θαηαβαξάζξσζε ηνπ θιάδνπ ηελ πεξίνδν 2009-2015. Σν 2015 

ζπγθεθξηκέλα ε θαιιηέξγεηα θαηαιάκβαλε έθηαζε 1.881 εθηάξηα ζε φιε ηε ρψξα, 

ελψ ην 2011 ε έθηαζε απηή ππνινγηδφηαλ ζηα 28.000 εθηάξηα. Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη θξίζεθε απφ ηνπο παξαγσγνχο αζχκθνξε ε παξαγσγή 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ κεηά ην ηέινο ησλ δεζκεχζεψλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο 

Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ε νπνία έιεμε ην 2012, νπφηε δελ επέιεμαλ λα εληαρζνχλ ζην 

λέν Πξφγξακκα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, πνπ μεθίλεζε εθείλε ηε 

ρξνληά. Δπηπιένλ θαίλεηαη φηη θιάδνο επεξεάζηεθε ζαθψο απφ ηελ χθεζε θαη ηα 

κεηνχκελα εηζνδήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη κείσζαλ ηε δαπάλε γηα βηνινγηθά 

πξντφληα θαη επηδήηεζαλ πην κεησκέλεο ηηκέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ιηγφηεξν 

αληαγσληζηηθνί παξαγσγνί αλαγθάζηεθαλ λα εμέιζνπλ ηεο βηνινγηθήο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο (ΠΑΑ 2014-2020). 

2.4.1 Ζήτηςη Βιολογικϊν Ρροϊόντων 

χκθσλα κε πξφζθαηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Οη απφςεηο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα, Παλαγηψηα Καξαδήκα, Θεφδσξνο Καξαδήκαο, 2014), 

πξνθχπηεη φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο είλαη ελήκεξα γηα ηα νθέιε ηνπο θαη έλα 

κεγάιν κέξνο απηψλ έρεη πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά (68%). Έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ πξνηηκνχλ ηα βηνινγηθά πξντφληα νη θαηαλαισηέο 

είλαη επεηδή αλεζπρνχλ θαηά θχξην ιφγν γηα ηα ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ. 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ηα δηαιέγνπλ είλαη επεηδή ζεσξνχλ φηη 

έρνπλ: 
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ηελ παξαπάλσ έξεπλα παξάιιεια δηαπηζηψζεθε φηη ηα βηνινγηθά πξντφληα ηα 

πξνηηκνχλ άηνκα κε κεγαιχηεξε κφξθσζε, ζρεηηθά λεαξήο ειηθίαο, γπλαίθεο θαη κε 

εηήζην εηζφδεκα άλσ ησλ 20.000 επξψ. 

Δπηπιένλ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη πξφζθαηε κειέηε ηνπ ΗΔΛΚΑ 

(Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Ληαλεκπνξίνπ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ) βαζηζκέλε ζε δείγκα 

2.000 αηφκσλ απνηππψλεη κία γεληθφηεξε ζηξνθή πξνο ηελ κεζνγεηαθή δηαηξνθή.  

Γηάγξακκα 12 Κξηηήξηα γηα ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 

(πηγή: Οι απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα, 

Παναγιώτα Καραδήμα, Θεόδωρος Καραδήμας, 2014) 

2.4 Κλάδοσ υγείασ και ομορφιάσ 
Όπσο θαίλεηαη ν Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ζην Ληαληθφ Δκπφξην:2000-2016 δίλεη 

ηελ εηθφλα κίαο αγνξάο ζε ζπλερή πηψζε κεηά ην 2010 (έηνο βάζεο) θαη ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ηέιε ηνπ 2015 ν δείθηεο ήηαλ ζην 64,7%. Χζηφζν ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2016, ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη θαη ζεκεηψλεη αχμεζε γηα πξψηε θνξά 

ζην 65,4%. Χζηφζν δελ δηαθαίλεηαη εδψ ε δηαθνξά κεηαμχ θαξκάθσλ θαη 

θαιιπληηθψλ ψζηε λα ππάξμεη ζαθήο δηαρσξηζκφο γηα ην πνηνο ηνκέαο νδεγεί ή φρη 

ηε κεγάιε απηή πηψζε. Δλδεηθηηθνί παίρηεο ζηελ αγνξά είλαη ε βηνκεραλίεο: Κνξξέο, 

Apivita, Όκηινο αξάληε, Fresh Line, Παπνπηζάλεο, Frezyderm ηεο νηθνγέλεηαο 

Αλαζηαζίνπ, Sostar θαη Philab.  

Πίλαθαο 6 Γείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ ζην ιηαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη 

θαξκάθσλ 

Δείθηεο Κύθινπ Εξγαζηώλ ζην Ληαληθό Εκπόξην 
θιάδνο θαιιπληηθώλ θαη θαξκάθωλ (2010-2016)  
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Έηορ Μέζορ εηήζιορ δείκηηρ 

2010 100,0 

2011 88,9 

2012 76,3 

2013 64,6 

2014 66,0 

2015 64,7 

(πεγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ννέκβξηνο 2016) 

Χζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη παξά ηελ εγρψξηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ν 

ηδίξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα έρεη απμεζεί, 

ιφγσ ησλ εμαγσγψλ. χκθσλα κε ηα πξψηα πνξίζκαηα ηεο –αθφκα ελ εμειίμεη– 

έξεπλαο ηεο Hellas List (2016) ζε 30 βηνκεραληθέο θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ: 

 Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 30 επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο απμήζεθε 

θαηά 4,3% γηα λα θζάζεη ηα 2,182 δηζ. επξψ ην 2015 . Ο ζπλνιηθφο θχθινο 

εξγαζηψλ 119 παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ είρε 

κεησζεί θαηά 2,3% απφ 2,184 δηζ. επξψ ην 2013 ζε 2,134 δηζ. επξψ ην 2014. 

Δπηπιένλ απφ ηηο θιαδηθέο κειέηεο ηεο ICAP Group (2016) βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ 

κειεηψλ έθδνζεο 2015-14 πξνθχπηεη φηη ν θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ (μερσξηζηά απφ 

ηα θάξκαθα) βξίζθεηαη ζηελ θνξπθαία πεληάδα ηεο θαηάηαμεο κε θξηηήξην ην 

πεξηζψξην κεηθηνχ θέξδνπο (Καιιπληηθά (53,46%)). 

ηε ρψξα καο θάπνηεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ε αγνξά ησλ θπηηθψλ θαιιπληηθψλ 

παξνπζηάδεη θέξδε 60 εθαη. επξψ κε αχμεζε 15-20% εηεζίσο (DK Consultants, 

2014). Ο θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ ινηπφλ θαη ηεο νκνξθηάο, ραξαθηεξίδεηαη πιένλ 

σο «κηα αγνξά πνπ ζπλερψο δηεπξχλεηαη», αθνχ ζεκεηψλεη κηα εμαηξεηηθά αλνδηθή 

πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ζηειέρε ηεο ειιεληθήο αιπζίδαο 

θαιιπληηθψλ DUST+CREAM. 

Κχξηνη παίρηεο ζηελ αγνξά είλαη ε βηνκεραλίεο, Κνξξέο, Apivita, Όκηινο αξάληε, 

Fresh Line, Παπνπηζάλεο ελψ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο εκθαλίδνπλ νη εηαηξείεο 

Frezyderm ηεο νηθνγέλεηαο Αλαζηαζίνπ, Sostar θαη Philab.  

2.4.1 Καηαλαισηηθή ηάζε 

Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαίλεηαη λα ςάρλεη κε απμαλφκελν ξπζκφ θπηηθά πξντφληα, 

ππναιιεξγηθά θαη ην βαζηθφηεξν ειιεληθά πηζηνπνηεκέλα πξντφληα. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε είζνδνο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θπηηθψλ 

θαιιπληηθψλ. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: 

 Δηαηξεία Aelis, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ έξεπλα θπηηθψλ εθρπιηζκάησλ θαη 

δεκηνπξγεί θπηηθά θαιιπληηθά (huffingtonpost.gr). 

 Ζ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε Colchea Garden πνπ μεθίλεζε ην 2012, πνπ 

εθηξέθεη ζαιηγθάξηα γηα ηελ παξαγσγή θαιιπληηθψλ.  
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 Ο φκηινο αξάληε ελδηαθέξεηαη λα απνθηήζεη κία εηαηξεία παξαγσγήο 

θαιιπληηθψλ ζηελ Πνισλία (kathimerini.gr) 

 Γηεξεχλεζε ηεο APIVITA γηα ηηο δπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο πνιπεπίπεδεο 

ζπλεξγαζίαο κε λένπο αγξφηεο (minagric.gr). 

Μεξηθά ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή αγνξά δείρλνπλ, φηη πάλσ απφ ηνλ κηζφ γπλαηθείν 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 35 ζηηο ΖΠΑ, πηζηεχνπλ φηη φηαλ αγνξάδνπλ θαιιπληηθά απηά 

πξέπεη λα είλαη θπζηθά, ελψ ην πνζνζηφ απηφ γηα ηηο έθεβεο γπλαίθεο θηάλεη ην 73% 

(Harris Poll survey, 2016). 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία εξεπλψλ, Kline, ε αγνξά θπζηθψλ 

θαιιπληηθψλ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηα 30 δηο δνιάξηα παγθνζκίσο, έρνληαο απμεζεί 

θαηά 10,6% απφ ην 2013. Ννχκεξα φπσο ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ζεκάδη φηη νη 

θαηαλαισηέο παξακέλνπλ ζηελ ηάζε ηεο θαηαλάισζεο θπζηθψλ πξντφλησλ, θαη κε ην 

χςνο ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, ε ηάζε απηή ζα παξακείλεη 

θαη ζην κέιινλ, ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία. πγθεθξηκέλα ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο ΖΠΑ 

ε αγνξά έρεη απμεζεί θαηά 6,5 θαη 7,7% αληίζηνηρα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην 2005, πεξίπνπ 200 λέα ηξφθηκα θαη πξντφληα 

πξνζσπηθήο θξνληίδαο πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά πεξηείραλ ιηλάξη ή 

ζπζηαηηθά ιηλαξηνχ (Morris, 2007), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ηα βαζηζκέλα ζην 

ιηλάξη πξντφληα έρνπλ πςειή αλαπηπμηαθή δπλακηθή ζηε βηνκεραλία ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξντφλησλ. 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεζλή αγνξά είλαη ζεκαληηθέο θαζψο φπσο πξν 

είπακε πνιιέο βηνκεραλίεο θαιιπληηθψλ ζηελ Διιάδα, επηζπκνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ή ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ηνπ ιηλέιαηνπ ζηα θαιιπληηθά ηνπο θαη ε δήηεζε γη’ απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κπνξεί λα απμεζεί.  

Κεφάλαιο 3 

3.1 Συνήθεισ πρακτικζσ 
Ζ κφλε εηαηξεία πνπ εληνπίζηεθε λα κεηαπνηεί ιηλαξφζπνξν θαη λα ηνλ δηαζέηεη ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, αληί λα αγνξάδεη ηππνπνηεκέλν ιηλέιαην εμσηεξηθνχ, είλαη ε 

ThrakiLand ε νπνία εδξεχεη ζηε Θξάθε. Δθηφο απφ ιηλέιαην ε εηαηξεία κεηαπνηεί θαη 

εκπνξεχεηαη επίζεο θαη άιια θπηηθά έιαηα φπσο Καξζακέιαην, Ακπγδαιέιαην, 

πζακέιαην θιπ, φια ςπρξήο έθζιηςεο. Μεηά απφ ζπλέληεπμε κε ηελ εηαηξεία 

ThrakiLand ε νπνία κεηαπνηεί ιηλέιαην θαη ην δηαζέηεη ζηελ ειιεληθή αγνξά 

αλαγλσξίζηεθαλ νη εμήο πξαθηηθέο πψιεζεο: 

 Αξρηθή ε εηαηξεία ThrakiLand εληνπίδεη θαιιηεξγεηέο ιηλαξφζπνξνπ απφ ηελ 

Διιάδα, αγνξάδνληαο ηνλ ζπφξν κε 0,9-1,1 επξψ/θηιφ θαη ην βηνινγηθφ κε 1,5 

επξψ αλά θηιφ. Σν 2016 σζηφζν δελ ππήξραλ ζηξέκκαηα πνπ 

θαιιηεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα, νπφηε ε εηαηξεία ζηξάθεθε ζηελ αγνξά ηε 

Πνισλίαο, απφ ηελ νπνία αγφξαζε βηνινγηθφ ιηλαξφζπνξν κε 2,8 επξψ αλά 

θηιφ. 

 Ζ εηαηξεία κεηά πξνρσξά ζηελ κεηαπνίεζε ηνπ ιηλαξφζπνξνπ ζε ιηλέιαην, 

εκθηαιψλεη θαη ηππνπνηεί ην πξντφλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. 
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 Ζ πψιεζε ηνπ ιηλέιαηνπ γίλεηαη κφλν κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεο 

θαηαζηήκαηνο ζε ρχκα ζπζθεπαζία (7-8 επξψ αλά θηιφ) ή ζε ζπζθεπαζία ησλ 

250ml (2,5 επξψ). Γεληθφηεξα ε ηηκή ρνλδξηθήο νξίδεηαη ζηα 2,5 επξψ ηα 250 

ml θαη ε ιηαληθή 4,5 επξψ. 

 Πειάηεο ηεο ThrakiLand είλαη είηε θαηαζηήκαηα ιηαλεκπνξίνπ είηε ηδηψηεο 

θαη πιεξψλεηαη κε αληηθαηαβνιή κε ηα κεηαθνξηθά έμνδα λα ηα επηβαξχλεηαη 

ν πειάηεο. 

 Σν ζηεξεφ ππφιεηκκα ε εηαηξεία ην δηαζέηεη ζε θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρέο ζε 

ηηκή 0,20 ιεπηά ην θηιφ. 

 Γηα λα έρεη θέξδνο ε εηαηξεία αλέθεξε φηη απαηηείηαη ε πψιεζε πεξίπνπ 100 

κπνπθαιηψλ ηελ εκέξα. 

 Ζ εηαηξεία είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO 22000 γηα ηε Γηαρείξηζε Αζθάιεηαο 

Σξνθίκσλ θαη Βηνινγηθή Πηζηνπνίεζε γηα ηελ επεμεξγαζία βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ. 

Γεληθφηεξα αλαθέξζεθε απφ ηελ εηαηξεία φηη ν αληαγσληζκφο δελ είλαη αξθεηά 

κεγάινο, σζηφζν ε ζρεηηθά πςειή ηηκή ηνπ πξντφληνο ζέηεη εκπφδηα ζηελ 

απνξξφθεζή ηνπ απφ ηελ αγνξά ιφγσ ησλ γλσζηψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Χζηφζν, ην ιηλέιαην εκθαλίδεη θαιή δήηεζε θαζψο αλαγλσξίδνληαη φιν θαη 

πην πνιχ νη επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

Χο κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ απνξξφθεζε ηεο αγνξάο ιηλέιαηνπ αλαθέξζεθαλ απφ 

ηελ ThrakiLand ηα εηζαγφκελα ιηλέιαηα ηα νπνία σζηφζν δηνρεηεχνληαη ζηα ξάθηα 

ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζε ηηκέο παξφκνηεο κε ην ειιεληθφ (πρ Sambo (Διβεηία) 4,7 

επξψ/250 ml). 

3.2 Αγοραςτικό κοινό 

Ζ αλακελφκελε παξαγσγή ηεο Linoil OP είλαη 110 ηφλνη ιηλέιαηνπ νη νπνίνη ζα 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζηαδηαθά θαη κεηά απφ παξαγγειίεο, ζε ζπζθεπαζία ησλ 250 

ml θαη ηνπ 1 ιίηξνπ.  

Αξρηθά αγνξά-ζηφρνο ηεο LinoilOP ζα είλαη ε ηξνθνδνζία ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο. Μεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εθφζνλ απμεζνχλ ηα 

ζηξέκκαηα ιηλαξφζπνξνπ πνπ ζρεδηάδεηαη λα είλαη ζε δχν ρξφληα, ε Linoil OP ζα 

απεπζπλζεί θαη ζηελ ππφινηπε επεηξσηηθή ρψξα. 

 

3.2.1 Χονδρεμπόριο 

Γεληθφηεξα, γηα ηηο ζπζθεπαζίεο 1 ιίηξνπ αγνξαζηέο πξώηε αγνξά ζηόρνο ζα είλαη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ηα εζηηαηφξηα θαη κνλάδεο ππεξεζηψλ πγείαο φπσο 

γεξνθνκεία, ιφγσ ησλ σθειεηψλ γηα ηελ πγεία.  

Δηδηθφηεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λάξηζαο εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά επηά (7) 

κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ νη νπνίεο ζα πξνζεγγηζηνχλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ιηλέιαηνπ. 

Όζσλ αθνξά ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ζα πξνζεγγηζηνχλ μελνδνρεία πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηνβνπιία «Διιεληθφ Πξσηλφ» ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, θαζψο ην ιηλέιαην ηεο Linoil OP δελ είλαη κφλν ειιεληθφ αιιά θαη 

ηνπηθφ πξντφλ. 

Δηδηθφηεξα ε «Διιεληθφ Πξσηλφ» είλαη έλα πξφγξακκα ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο (Ξ.Δ.Δ.), ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηείηαη 

κεζνδηθά απφ ην 2010 κε βαζηθφ ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Πξσηλνχ, πνπ 
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πξνζθέξεηαη ζηα ειιεληθά μελνδνρεία, κε αγλά θαη κνλαδηθά πξντφληα ηεο 

Διιεληθήο γεο, θαζψο θαη παξαδνζηαθά ηνπηθά εδέζκαηα ηεο θάζε πεξηνρήο ηεο 

Διιάδαο. 

ηελ πξσηνβνπιία απηή ζπκκεηέρνπλ ηα μελνδνρεία ηεο Θεζζαιίαο: 

 Doupiani House 

 Xenia Volos 

 Hotel Bebis 

 Avanti City Resort 

 Olympus Terra Boutique Hotel 

 

Γεύηεξε νκάδα ζηόρνο, απφ ηελ νπνία αλακέλεηαη κηθξφηεξν πεξηζψξην θέξδνπο 

σζηφζν ελδέρεηαη λα απνξξνθήζεη θαη ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή ηεο Linoil OP είλαη 

νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

ε απηή ηελ νκάδα εληνπίζηεθαλ ηα εμήο θαηαζηήκαηα ζηε Θεζζαιία: 

 Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαξίζεο: Κερξί, Άξηεκηο, Ρφδη, Αιφε, Τγεία, Φχηξν, 

Πξνπφιηο, Τγεηφξακα, Σν Μέιη, Σν Μέιη 2, Σζειηγθνπνχια 

 Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Σξηθάισλ: Βηνΐακα, Βηφθνζκνο, Θεζζαιηθή Γε, 

Κσηνχιαο Κ. 

 Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μαγλεζίαο: Βηνηξνθή Πειίνπ, Τγεία, ΒΗΟ Μαγλεζία, 

Αγαζά, Πξάζηλε Γσλία, Ησαλλίδεο, Βαιζακίδνπ Δ, Mastiha Shop 

 Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καξδίηζαο: Πξάζηλε Γσλία, Ζ Γε Γελλά 

 

πλνιηθά δειαδή εληνπίζηεθαλ 24 θαηαζηήκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Θεζζαιίαο αξηζκφο πνπ θξίλεηαη αξθεηά κηθξφο, θάηη πνπ απνηειεί απεηιή γηα ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο Linoil OP, αλ θαη ε νκάδα παξαγσγψλ ζα έρεη ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο παλειιαδηθά ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία βηνινγηθνχ 

ιηλέιαηνπ. Όκσο, έξεπλα έδεημε ζηε Θεζζαιία, ην 20% ησλ θαηαλαισηψλ πνπ 

αγνξάδεη βηνινγηθά πξντφληα πάλσ απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ην θάλεη θπξίσο απφ 

super-market θαη ιηγφηεξν απφ θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ βηνινγηθά πξντφληα θαη 

ππαίζξηεο αγνξέο. Ζ ειάρηζηε πξνψζεζε, νη πςειέο ηηκέο, ε δπζθνιία εχξεζεο θαη ε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, είλαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αγνξά βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ (Οη απφςεηο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα, 

Παλαγηψηα Καξαδήκα, Θεφδσξνο Καξαδήκαο, 2014). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Linoil OP 

ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί θαη ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο super market, θάηη πνπ φκσο ζα 

κείσλε ζεκαληηθά ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο Οκάδαο Παξαγσγψλ ιφγσ ηεο κεγάιεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, εληνπίδεηαη ε πάγηα πξαθηηθή ησλ 

super market εμφθιεζεο ησλ παξαγσγψλ κε επηηαγέο πνπ ζε πεξηπηψζεηο θηάλνπλ 

κέρξη θαη ην 6κελν ζχκθσλα κε αγξφηεο-παξαγσγνχο ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηε 

ξεπζηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ε Linoil OP δελ ζα 

πξνζεγγίζεη ζε πξψηε θάζε κεγάιεο ή κηθξφηεξεο αιπζίδεο super markets, θάηη φκσο 

πνπ δελ απνθιείεηαη λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγείαο. 

 

Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ε αγνξά ζηφρνο ζην ρνλδξεκπφξην θξίλεηαη αξθεηά κηθξή 

θαη ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο εηδηθή (niche). Χζηφζν, κε δεδνκέλεο ηηο 

ηάζεηο ζηελ αγνξά γηα superfoods θαη βηνινγηθά πξντφληα φπσο έρεη αλαιπζεί 

παξαπάλσ δείρλνπλ αλακθηζβήηεηα φηη ε δήηεζε ζα θηλεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα θαη ε Linoil OP ζα κπνξέζεη λα θηλεζεί ζηελ αγνξά απηή κε ζηφρν ηελ 

απνξξφθεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Αιιά, δελ κπνξεί 

θάπνηνο λα αγλνήζεη ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (θχθινο 

εξγαζηψλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο) πνπ δηαηήξεζε γηα φγδνν ζπλερέο έηνο αξλεηηθφ 
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πξφζεκν ζην δεθάκελν ηνπ 2016 θαη δηακνξθψλεηαη ζην -1,0%, ζχκθσλα κε έθζεζε 

ηεο Alpha Bank. 

Σνχην είλαη απνηέιεζκα ηεο πηψζεσο ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ 

ιφγσ ηεο απμήζεσο ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηεο κεηψζεσο ησλ θαζαξψλ 

θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ.  

Χο εθ ηνχηνπ κε ζθνπφ λα δηακνηξαζηεί ην ξίζθν, ε Linoil OP επηιέγεη σο target 

group εθηφο απφ ην ιηαλεκπφξην θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη γεξνθνκεία. 

Μάιηζηα εηδηθφηεξα γηα ηα μελνδνρεία ζα επηρεηξεζεί ε ζπλεξγαζία λα έρεη 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα κε ζηαζεξή ξνή πξντφληνο εηεζίσο θαη ζε 

πξνζπκθσλεκέλε ηηκή (ηχπνπ ζπκβνιαηαθή). Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη κέζα 

ζηνπο θιάδνπο πνπ εκθάληζαλ ηελ πςειφηεξε αχμεζε πσιήζεσλ (δηςήθηα πνζνζηά) 

ην 2014 ήηαλ ηα Ξελνδνρεία/Δζηηαηφξηα ζχκθσλα κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ ICAP 

Group, πνπ εθδίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή έθδνζε «40 Κνξπθαίνη Κιάδνη ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκία». Δπηπιένλ ζε ζπλέρεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 

(πξνγξάκκαηα Leader ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-

2020) αλακέλεηαη λα ηνλσζεί πεξαηηέξσ ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο ηεο πεξηνρήο. 

Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ πλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 

ελζαξξχλνληαη νη ιεγφκελεο ζπλεξγαζίεο θαηλνηνκίαο πνπ ζα ζπλδέεη επηρεηξήζεηο κε 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, θάηη πνπ ζα επηδηψμεη θαη ε Linoil OP. 

 

3.2.2 Λιανεμπόριο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ε LinoilOP ζα ιεηηνπξγήζεη ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα (e-shop) θαη ελδέρεηαη αλ ππάξμεη θαη ε θαηάιιειε λνκνζεζία λα 

ζπκκεηάζρεη θαη ζε αγνξέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ (farmers market) ψζηε λα έρεη 

άκεζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή. Ζ αλάγθε γηα άκεζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ (Ζ αξρή ηεο άκεζεο 

ζχλδεζεο θαηαλαισηή-παξαγσγνχ: ηάζε θαη ζπκπεξηθνξά βηνθαιιηεξγεηψλ ζηνπο 

λνκνχο Λάξηζαο, Μαγλεζίαο θαη Φζηψηηδαο, αξξή et al) αθνχ ν θαηαλαισηήο έρεη 

πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλεη θαη γηα ηα 

πξνβιήµαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο (Stagl, 2002). 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ site θαη ηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία φπσο: 

 Απνζηνιή Newsletter πνπ ζα ζηέιλεηε ζε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

 Κακπάληεο Google AdWords κε ζθνπφ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ επηζθεπηψλ ζηνλ ηζηφηνπν ψζηε λα απμεζνχλ νη 

δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο. 

 Πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ (Τπεξεζίεο SEO) κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζεί ν 

ηζηφηνπνο ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηνπ Google. 

 Google Analytics ην νπνίν κεηξά παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ e-shop. Σν εξγαιείν απηφ εληνπίδεη ηπρφλ ηξσηά 

ζεκεία, φπσο απφ πνχ θεχγνπλ νη επηζθέπηεο θαζψο θαη ην πνζνζηφ αγνξψλ 

θαη εγθαηάιεηςεο. Δπηηξέςηε καο λα δηαβάζνπκε ζσζηά απηά ηα ζηνηρεία θαη 

λα απνγεηψζνπκε ηηο πσιήζεηο ηνπ e-shop ζαο. 

 Έληαμε ζε ηζηνζειίδεο ζχγθξηζεο ηηκψλ (πρ skroutz.gr) 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ησλ εξγαιείσλ, ν ππάιιεινο πνπ ζα 

ην δηαρεηξίδεηαη ζα παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαη ζα εθπαηδεπηεί ζηελ πξνψζεζε 

ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. 
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Κεφάλαιο 4 

4.1 Μακροοικονομική ανάλυςη 

4.1.1 Ανταγωνιςμόσ 

4.1.1.1 Νζοι ανταγωνιςτζσ 

Ζ άκεζνη αληαγσληζηέο είλαη νη παξαγσγνί ιηλαξφζπνξνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο ζηε ρψξα καο ε πηζαλφηεηα λα εληαρζνχλ επηπιένλ παίρηεο 

ζηνλ θιάδν, δειαδή λα θπηεπηεί επηπιένλ έθηαζε ιηλαξηνχ, είλαη κηθξή. Χζηφζν, 

θαζψο ε παξαγσγή ιηλαξηνχ είλαη εηήζηα θαη δελ δεζκεχεη ηνλ παξαγσγφ (δειαδή αλ 

ε πξψηε ρξνληά δελ «πηάζεη» κπνξνχλ νη θαιιηεξγεηέο λα ζηξαθνχλ ζε άιιεο 

θαιιηέξγεηεο), ελδέρεηαη λα ππάξμεη είζνδνο λέσλ θαιιηεξγεηψλ εθφζνλ ην 

εγρείξεκα ηεο Linoil PO απνδεηρηεί θεξδνθφξν. Ηδηαίηεξα ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, 

φηαλ ππάξμεη θάπνηα επηηπρία, αξθεηνί είλαη απηνί πνπ δνθηκάδνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο 

κε βάζε ηελ «θεξδνθφξα ζπληαγή». ηα πιαίζηα απηά ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο: 

 Καηξνζθφπνη: Δίλαη νη παξαγσγνί πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα ρσξίο 

θάπνην πξνγξακκαηηζκφ ή κε πξφρεηξε ζηξαηεγηθή, ρσξίο εμαζθαιηζκέλα 

θαλάιηα δηαλνκήο θαη αγξνλνκηθή γλψζε. Απηή ε θαηεγνξία έρεη απαληεζεί 

θπξίσο ζηα αξσκαηηθά θπηά θαη ζηε ζεξνηξνθία, φπνπ νη ππνζρέζεηο γηα 

κεγάια θέξδε πξνζειθχεη ηνπο παξαγσγνχο. Χζηφζν ζπλήζσο νη πξνζπάζεηεο 

απηέο θαηαιήγνπλ ζε απνηπρία θαη ζε απνγνήηεπζε ησλ παξαγσγψλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ ζεσξνχληαη θίλδπλνο. 

 Δπηρεηξεκαηίεο: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη παξαγσγνί πνπ εληάζζνληαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα κε επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ. Γειαδή ζρεδηάδνπλ θαιά ηα 

βήκαηά ηνπο θαη νδεγνχληαη ζηελ αλάιπζε θφζηνπο/νθέινπο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη πξνρσξνχλ ή φρη ζηελ θαιιηέξγεηα. Οη ζπλέπεηεο έληαμεο 

πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ παηρηψλ ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ 

παξαγσγνχ, κέρξηο φηνπ λα κεησζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε ελαζρφιεζε κε ην 

ιηλάξη λα θιεζεί αζχκθνξε, θαζψο νη βηνκεραλίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηνλ 

αξηζκφ. Οπφηε ελδερνκέλσο κεγάιε πξνζθνξά απφ ηνπο παξαγσγνχο 

νδεγήζεη ζε κεγάιε κείσζε ησλ εζφδσλ θαη εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο, ή 

εχξεζε δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Μεηά απφ ηειεθσληθή ζπλέληεπμε κε παξαγσγνχο ιηλέιαηνπ θαη ιηλαξφζπνξνπ, ην 

ελδερφκελν λα κπνπλ λένη αληαγσληζηέο ζην ιηλάξη αμηνινγήζεθε σο δχζθνιν. Οη 

παξαγσγνί ιηλέιαηνπ κάιηζηα αλαθέξνπλ φηη θέηνο ζηε ρψξα καο δελ βξέζεθαλ 

θαιιηεξγεηέο ψζηε λα ηνπο αγνξάζεη ην ιηλαξφζπνξν θαη ζηξάθεθαλ ζηελ Πνισλία. 

Ο παξαγσγφο ιηλαξφζπνξνπ έθαλε ιφγν γηα κία θαιιηέξγεηα πνπ έρεη αξθεηφ 

αληαγσληζκφ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ Κίλα. Όπσο αλέθεξε ν 

εηζαγφκελνο ιηλαξφζπνξνο πσιείηαη ζην ¼ ηεο ηηκήο απφ ην ειιεληθφ. 

Πάλησο, ελδέρεηαη ε παξαγσγή βηνινγηθνχ ιηλαξηνχ λα ζεκεηψζεη θάπνηα αχμεζε 

κέζα ζην 2017, θαζψο κέζσ ηνπ Μέηξνπ 11 «Βηνινγηθή Γεσξγία» ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 πξνβιέπεηαη πξηκνδφηεζε 52,9 

επξψ/ζηξέκκα/εηεζίσο γηα φζνπο κπνπλ ηψξα ζε βηνινγηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ 

εξρφκελε ηξηεηία. εκεηψλεηαη εδψ φηη ηε ζπγθεθξηκέλε ελίζρπζε ζα θαξπσζεί θαη ε 

Linoil OP. 
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4.1.1.2 Εμπόδια ειςόδου 

Χο εκπφδηα εηζφδνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ: 

 Οη θζελέο εηζαγσγέο ιηλαξφζπνξνπ θαη ιηλέιαηνπ 

 Ζ κηθξή εκπεηξία ζηελ θαιιηέξγεηα ζηε ρψξα καο 

 Οη θίλδπλνη απφ ηελ ειιελνπνίεζε ησλ θζελφηεξσλ εηζαγσγψλ 

  Οη δνθηκαζκέλεο απνδφζεηο απφ άιιεο θαιιηέξγεηεο 

χκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηε ρψξα θαη 

ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, ν θιάδνο δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο. 

4.2 Ανάλυςη PEST-DG  
ε απηφ ην θεθάιαην, αλαιχεηαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ε 

Οκάδα Παξαγσγψλ LinOil OP. 

4.2.1 Ρολιτικό-Νομικό Ρεριβάλλον 

4.2.1.1 Νομοθεςία 

Ζ λνκνζεζία γηα ηε γεσξγία έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ ελαξκφληζε ησλ εγρψξησλ 

πνιηηηθψλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΚΑΠ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 θαη 

ηεο πνιηηηθήο εκπνξίνπ πνπ επηβάιιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο 

εμαγσγέο. 

Ζ LinOil PO ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα ππαθνχεη ζε απηνχο ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη εηδηθφηεξα: 

 ηνλ Καλ ΔΔ 1307/2013 πνπ αθνξά ηηο άκεζεο εληζρχζεηο (βαζηθή ελίζρπζε, 

πξαζίληζκα). Ο θαλνληζκφο απηφο ζέηεη ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο φπσο ε 

ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα ψζηε ε Οκάδα Παξαγσγψλ λα είλαη δηθαηνχρνο 

άκεζσλ εληζρχζεσλ. 

 ηνλ Καλ. (ΔΚ) 889/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ 

γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

φζνλ αθνξά ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ πξντφλησλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκόο αλακέλεηαη λα αιιάμεη κέζα 

ζην 2017. 

 Νφκνο 4384/2016 - ΦΔΚ 78/A/26-4-2016 : Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί, κνξθέο 

ζπιινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ζ 

λνκνζεζία απηή ζεζπίδεη ηνπο θαλφλεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπιινγηθψλ 

ζρεκάησλ ζηε γεσξγία. Χζηφζν κέζα ζην 2017 αλακέλεηαη εηδηθφηεξα 

θαλνληζκφο γηα ηελ ίδξπζε Οκάδσλ Παξαγσγψλ, ν νπνίνο γηα ηνπο 

παξαγσγνχο βηνινγηθψλ πξντφλησλ φπσο ε LinOil OP ζα νξίδεη λέα θξηηήξηα 

ίδξπζεο. 

 Οη θαλφλεο αληαγσληζκνχ ζηελ ΔΔ πνπ απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 

κνλνπσιηαθψλ ή νιηγνπσιηαθψλ ζέζεσλ ζηελ εληαία αγνξά. 

Γεληθφηεξα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζεσξείηαη ζηαζεξφ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ ΚΑΠ. Χζηφζν, δελ έρνπλ ζεζπηζηεί 

αθφκα ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ ίδξπζε Οκάδσλ Παξαγσγψλ, θάηη πνπ φκσο 

αλακέλεηαη πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο LinOil OP. 
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4.2.1.2 Φορολογία 

Σν εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηα κίαο Οκάδαο Παξαγσγψλ ζεσξείηαη 

αγξνηηθφ. Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη φηη ηα θέξδε απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ θάζε πεγή θαη αηηία, πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ φπσο ε LinOil OP  θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%). (Πεγή: http://www.taxheaven.gr). 

4.2.1.3 Πολιτική ςταθερότητα 

Λφγσ ηεο γλσζηήο πθεζηαθήο πνξείαο ηεο ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην πνιηηηθφ 

ηνπίν ζεσξείηαη δηαρξνληθά αζηαζέο θαη αθηιφμελν πξνο λέεο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αξθεί λα αλαθεξζεί φηη απφ ην 2009 έρνπλ δηεμαρζεί 5 εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο. 

4.2.1.4 Ειδικά κίνητρα 

Γηα ηηο Οκάδεο Παξαγσγψλ ηα θίλεηξα δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη θπξίσο ρξεκαηνδνηηθά 

θαη ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 (ΠΑΑ). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη γηα Μέηξα ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ βειηίσζεο ησλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη αγνξάο κεραλεκάησλ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΟΠ ζηε 

Θεζζαιία θηάλεη ην 70% ησλ δαπαλψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ίδξπζε κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο ειαηνχρσλ ζπφξσλ (Μέηξν Μεηαπνίεζεο). Χζηφζν, ε ΟΠ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηελ ηδία ζπκκεηνρή θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη αξρηθά κφλε ηεο ηελ επέλδπζε. 

Δπηπιένλ κέζσ ηνπ ΠΑΑ πξνβιέπεηαη εηδηθφ Μέηξν ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί ηελ 

ίδξπζε ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ θαιχπηνληαο ηηο δαπάλεο ίδξπζεο. εκεηψλεηαη 

εδψ, φηη θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ Μέηξα δελ έρεη αθφκα πξνθεξπρζεί (αλακέλνληαη 

εληφο ηνπ 2017). 

4.2.2 Οικονομία 

4.2.2.1 Ακαθάριςτο Εγχώριο Προϊόν 

χκθσλα κε ηε 2εεθηίκεζε ησλ Δηήζησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ έηνπο 2015 

(πξνζσξηλά ζηνηρεία) ηεο ΔΛΣΑΣ, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο 

Διιάδαο γηα ην έηνο 2015 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 1,3% ζε 

ζρέζε κε ην 2014. Σν 2016 απνηέιεζε ην πξψην έηνο ζεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ ΑΠΔ 

ζηελ Διιάδα θαζψο ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο απμήζεθε θαηά 1,2%. Χζηφζν, ε 

ειιεληθή νηθνλνκία ζα ζεκεηψζεη ξπζκνχο αλάπηπμεο πςειφηεξνπο απφ ηνλ κέζν 

φξν ηεο Δπξσδψλεο ην 2017 θαη ην 2018, εθηηκά ν νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

Moody's ζε έθζεζή ηνπ, κε ηίηιν: «Πξννπηηθέο γηα ην αμηφρξεν ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσδψλεο: ηαζεξέο πξννπηηθέο ελ κέζσ ππνηνληθήο αλάπηπμεο θαη απμαλφκελνπ 

πνιηηηθνχ θηλδχλνπ». 

Γηάγξακκα 13 ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 

http://www.taxheaven.gr/
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(Πεγή ΕΛΣΤΑΤ, 2016) 

4.2.2.1 Επιτόκια 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην Ννέκβξην ηνπ 2016, ην κέζν 

ζηαζκηζκέλν επηηφθην ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ δηακνξθψλεηαη ζην 0,35. 

Tν κέζν επηηφθην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα 

δηακνξθψλεηαη ζην 5,70%. Σν αληίζηνηρν επηηφθην ησλ επαγγεικαηηθψλ δαλείσλ 

δηακνξθψλεηαη ζην 7,36%. Σν κέζν επηηφθην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο θαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ δηακνξθψλεηαη ζην 4,61%.  

4.2.2.2 Προςφορά χρήματοσ 

Ο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ δείθηε θπθινθνξίαο ρξήκαηνο, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, δηακνξθψλεηαη ζην 4,8% 

ην Ννέκβξην. Δηδηθφηεξα ν δαλεηζκφο πξνο επηρεηξήζεηο εθηφο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ θηάλεη ην 2,2%. 

Απφ ην 2009 εκθαλίδεηαη κηα ξαγδαία κείσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ κέρξη 

ππνδηπιαζηαζκνχ, ην 2010 θαη ζρεδφλ ππνηεηξαπιαζηαζκνχ, ην 2012. Ζ θαηάζηαζε 

απηή πξνήιζε ηφζν απφ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη δαλεηνδνηήζεσλ απφ πιεπξάο 

ηξαπεδψλ φζν θαη απφ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ γεσξγψλ, πνπ 

πξνηηκνχζαλ λα απέρνπλ κέρξη λα επαλέιζνπλ ζε ζεηηθέο πξνζδνθίεο. 

Να ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο M3 (επξχ ρξήκα – broad Money) εθθξάδεη ηελ πξνζθνξά 

ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ρξήκαηνο θαη απνηειεί ηνλ πην ζηαζεξφ δείθηε, 

πεξηιακβάλνληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ κνξθψλ θαηαζέζεσλ, πινχηνπ θαη 

εκπνξεχζηκσλ ηίηισλ. 

4.2.2.3 Πληθωριςτικζσ τάςεισ 

Ο κέζνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ην 2016 δηακνξθψζεθε ζην -0,8%. χκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ν δείθηεο ησλ ηηκψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2013-2016 έβαηλε 

πάληα κεηνχκελνο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαη ηεο δήηεζεο. 

Πίλαθαο 7 Γεληθφο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή 
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(πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2016) 

4.2.2.4 Επίπεδο ανεργίασ 

Ζ αλεξγία ζηε ρψξα καο δηακνξθψζεθε ην 2016 ζην 23%, παξνπζηάδνληαο κείσζε 

ζε ζρέζε κε ην 2015. Χζηφζν ε κείσζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ εθξνή 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν 23% σζηφζν απνηειεί έλα 

ηεξάζηην πνζνζηφ ζρεηηθά κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 9,8%.  

Πίλαθαο 8 Δπίπεδα αλεξγίαο 

 

(πεγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016) 

4.2.3 Δημογραφικά-Κοινωνικά Στοιχεία 

Σα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ δείρλνπλ φηη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ήηαλ 

10.783.748 άηνκα (5.224.210 άλδξεο θαη 5.559.538 γπλαίθεο). Ο πιεζπζκφο δειαδή 

παξνπζίαζε κείσζε 0,68% ζε ζρέζε κε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 πνπ ήηαλ 

10.858.018 άηνκα.  

Ζ εμέιημε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο ηεο θπζηθήο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ αλήιζε ζηα 29.365 άηνκα (91.847 γελλήζεηο έλαληη 121.212 ζαλάησλ), αιιά θαη 

ηεο αξλεηηθήο θαζαξήο κεηαλάζηεπζεο πνπ εθηηκήζεθε ζε 44.905 άηνκα (64.446 

εηζεξρφκελνη έλαληη 109.351 εμεξρνκέλσλ κεηαλαζηψλ). 

εκαληηθφ εχξεκα ησλ ζηαηηζηηθψλ είλαη πσο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα νη 

ζάλαηνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γελλήζεηο.  
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Ο πιεζπζκφο ειηθίαο 0-14 εηψλ αλήιζε ζε 14,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, έλαληη 

64,3% θαη 21,3% ηνπ πιεζπζκνχ 15- 64 εηψλ θαη 65 εηψλ θαη άλσ, αληίζηνηρα.  

4.2.3.1 Δείκτησ γήρανςησ 

Ο δείθηεο γήξαλζεο πνπ είλαη ε αλαινγία ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ (ειηθίαο 65 

εηψλ θαη άλσ) πξνο ηνλ ειηθηαθά λεφηεξν (0 - 14 εηψλ) θαιπάδεη κε θξελήξεηο 

ξπζκνχο. Σν 2004 ήηαλ 119, ην 2008  ήηαλ 127,8, ην 2012 είρε θηάζεη ζην 135,4 θαη 

ην 2015 ζην 145,5. Σν 2016, ν δείθηεο γήξαλζεο (πιεζπζκφο ειηθίαο 65 εηψλ θαη 

άλσ πξνο ηνλ πιεζπζκφ ειηθίαο 0-14 εηψλ) αλήιζε ζε 147,3. 

4.2.4 Τεχνολογικό Ρεριβάλλον 

Σν πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ Έξεπλαο & Αλάπηπμεο (Δ&Α) επί ηνπ ΑΔΠ ην 2015 

αλέξρεηαη ζην 0,96%, πνζνζηφ πνπ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ 23
ε
 ζέζε ηεο 

ζρεηηθήο ιίζηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ησλ 28. Χζηφζν, νη 

δαπάλεο γηα Δ&Α ζηε ρψξα παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία έηε. Σν 2015 

νη δαπάλεο Δ&Α αλήιζαλ ζε 1,64 δηζ. επξψ, απφ 1,49 εθαη. επξψ ην 2014 θαη 1,39 

δηζ. επξψ ην 2011. Ο δείθηεο «Έληαζε Δ&Α», πνπ εθθξάδεη ηηο δαπάλεο Δ&Α σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, δηακνξθψλεηαη ην 2015 ζην 0,96%, απφ 0,84% ην 2014 θαη 0,67% 

ην 2011, πξνζεγγίδνληαο ην 1% γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο ην πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζεσξείηαη φηη ελζσκαηψλνπλ θαηλνηνκίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο 

έθηαζε ην 2014 ζην 51%, έλαληη 52,3% πνπ ήηαλ ην πνζνζηφ γηα ην 2012. Ζ επίδνζε 

απηή καο θαηαηάζζεη πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ησλ 28. 

Οη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο κε πνζνζηφ θαηλνηνκίαο πςειφηεξν απφ ην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ κε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 

54,7%. 

Ο ηχπνο ηεο θαηλνηνκίαο εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (38,7%), 

ελψ ην 20,7% ησλ επηρεηξήζεσλ εθάξκνζαλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο θαηά ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ελζσκάησζαλ θάπνηα θαηλνηφκα 

πξαθηηθή σο θχξηνπο ιφγνπο αλέθεξαλ: 

 Σελ έιιεηςε ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα θαηλνηνκία. 

 Σελ έιιεηςε πίζησζεο ή ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

 Σηο δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ή επηδνηήζεσλ γηα 

ηελ θαηλνηνκία. 

 Σνλ πςειφ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά. 

 Σελ αβέβαηε δήηεζε ηεο αγνξάο γηα ηηο ηδέεο ηεο επηρείξεζεο γηα θαηλνηνκία. 

4.3 Γενικά Στοιχεία του αγροτικοφ τομζα ςτη Θεςςαλία 

4.3.1 Υφιςτάμενη κατάςταςη 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λαξίζεο αλήθεη ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ε 

θαιιηεξγήζηκε έθηαζεο ηεο θηάλεη ηα 2.408.271 ζηξέκκαηα θαηέρνληαο  ην 6,1% ηεο 

γεο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ην 46% ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο (Ηλζηηηνχην Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο, ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Αλάπηπμεο ηνπ 
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Αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ελφςεη ηεο πεξηφδνπ 2014-

2020, (2013)
1
). 

Απφ απηά, 1.964.376 ζηξέκκαηα είλαη θαιιηεξγεκέλα κε θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο 

(θαη ινηπέο θαιιηέξγεηεο), ελψ 236.099 ζηξέκκαηα έρνπλ δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη 

ηα ακπέιηα αληηζηνηρνχλ ζε 37.162 ζηξέκκαηα 
1
. ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο 

θαιιηεξγνχληαη 1.660.000 ζηξέκκαηα, φπσο βακβάθη θαη ζηηεξά, ελψ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 18.574 αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. (ΔΛΣΑΣ 2013) 

Απφ ηα άλσ ζηξέκκαηα: 

 Ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε είλαη ε θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ, θαιχπηνληαο πάλσ απφ 

ην 60% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηθέξεηαο (282.105 ηφλνη, πνζνζηφ 

61,65%) 

 βξψζηκσλ νζπξίσλ (1.328 ηφλνη, πνζνζηφ 67,60%, 

 θαη θεπεπηηθψλ κε ζπκκεηνρή γχξσ ζην 60% ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ 

θεπεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 

 Δηδηθά ε παξαγσγή ηνκάηαο, βηνκεραληθήο θαη βξψζηκεο, αλέξρεηαη ζε 

164.165 ηφλνπο, πνζνζηφ 67,47%.  

 ηνλ λνκφ Λάξηζαο θαιιηεξγήζεθαλ 426.109 ζηξέκκαηα βακβαθηνχ απφ 

7070 παξαγσγνχο, νη νπνίνη παξέδσζαλ 147.544,618 ρηιηάδεο ηφλνπο, κέζε 

παξαγσγή 346 θηιά. 

 Ο κέζνο φξνο έθηαζεο ζηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο είλαη 74 ζηξέκκαηα., πάλσ 

απφ ην κέζν φξν ησλ 48 ζηξεκκάησλ (Σζηθφξνο, 2015). 

4.3.2 Καθεςτϊσ ιδιοκτηςίασ 

Όζνλ αθνξά ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο απφ ηηο ζπλνιηθά 31.767 αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ηεο ΠΔ, νη 22.639 είλαη ηδηφθηεηεο, νη 8.783 είλαη ελνηθηαδφκελεο, ζε 

κεζηαθή θαηάζηαζε είλαη νη 162 θαη νη 183 αλήθνπλ ζε άιιν θαζεζηψο θαηνρήο 

(ΔΛΣΑΣ 2013). 

4.3.3 Αποδόςεισ πρωτογενή τομζα 
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο απαζρφιεζεο απαζρνιεί ην 24% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

Θεζζαιία, ν δεπηεξνγελήο ην 17,7% θαη ν ηξηηνγελήο ην 58,3%. Ζ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη θαηά 25% κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηε 

Υψξα, ελ ηνχηνηο θζίλεη δηαρξνληθά. 

4.3.4 Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 
Οη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ θάκπν ηεο Θεζζαιίαο, είλαη πιήξσο 

κεραλνπνηεκέλεο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο απφ ηε ζπνξά ή κεηαθχηεπζε έσο θαη 

ηε ζπγθνκηδή θαη αθνξνχλ θπξίσο βακβάθη θαη δεκεηξηαθά. Χζηφζν δελ γίλεηαη θαιή 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ (Ο Καηακεξηζκφο ηεο Δξγαζίαο ζηα Αγξνηηθά Μεραλήκαηα, 

2015 
3
). Οη Έιιελεο παξαγσγνί θαηέρνπλ θαηά βάζεη ηδηφθηεηα κεραλήκαηα, ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ κεκνλσκέλα θαη ε απφζβεζή ηνπο είλαη καθξνρξφληα. 

Σν 37.7% ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά νη ίδηνη ηα κεραλήκαηα ηνπο, ελψ ην 60.1% 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη αιιά θαη νη εξγαδφκελνη-κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ή νη 

ππάιιεινί ηνπο ή ν ζπλδπαζκφο απηψλ 
3
.
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Παξάιιεια, ζηε Πεξηθέξεηα, δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 260 επηρεηξήζεηο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ζπκπιέγκαηνο, πνπ απνηεινχλ ην 17,2% ησλ κεγαιχηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαιίαο θαηέρνληαο δεχηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

4.3.5 Βαθμόσ οργάνωςησ 
ηελ ΠΔ Λάξηζαο, δξαζηεξηνπνηνχληαη 277 πξσηνβάζκηνη πλεηαηξηζκνί κε 25.610 

κέιε, θαη 3 ΔΑ (Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο). 

4.3.6 Ροςοςτό Νζων Αγροτϊν 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ, πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ησλ γεσξγψλ κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 40 εηψλ 

είλαη 12.864, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 16,9 % ησλ γεσξγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο. («Σππνινγία γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ κέηξσλ 

δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο. ηε Θεζζαιία, ε πεξίπησζε ηνπ κέηξνπ ησλ λέσλ 

γεσξγψλ», ππξνπνχινπ, 2013) 

Αληίζηνηρα, 23.857 γεσξγνί είλαη πάλσ απφ 65 εηψλ θαη απνηεινχλ ην 31,4% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ γεσξγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ ην51.7%ησλ γεσξγψλ (39.254 γεσξγνί) 

είλαη απφ 40 έσο 64 εηψλ. Ο αξηζκφο ησλ λέσλ αγξνηψλ ζηε Λάξηζα (δειαδή θάησ 

ησλ 40 εηψλ) εληνπίζηεθε ζηνπο 6.122, απνηειψληαο ην 47,6% ζην ζχλνιν ησλ λέσλ 

ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 

4.3.7 Βαθμόσ δεκτικότητασ παραγωγϊν ςτην καινοτομία 

Ζ δεθηηθφηεηα ησλ παξαγσγψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα επεξεαζηεί ζεηηθά 

εθφζνλ ην θξάηνο πξνσζήζεη θαηάιιεια κέζσ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ ηελ εθαξκνγή 

ηερλνινγηψλ ζηα κεραλήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηεο ηερλνινγίαο αθξηβείαο. Σν 96.7% ησλ 

αγξνηψλ κε βάζε εξσηεκαηνιφγηα (Λάξηζα, Γξεβελά, Κνξηλζία) δελ είρε πνηέ 

ζρεηηθή ελεκέξσζε ή παξνρή απφ ην θξάηνο πάλσ ζην ζέκα. Παξφια απηά ην 66.7% 

γλψξηδε γηα ην αληηθείκελν ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο. 
3
 

4.3.8 Επιςτημονικά ιδρφματα 

ε επίπεδν Πεξηθέξεηαο βξίζθνληαη ην ΣΔΗ Θεζζαιίαο, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 

ην Ηλζηηηνχην Έξεπλαο & Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο (ΗΔΣΔΘ) πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

ΑγξνΣερλνινγία, θαη ηα Ηλζηηηνχηα Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ Λάξηζαο πνπ 

απνηειεί πιένλ ηκήκα ηνπ ΔΛΓΟ Γήκεηξα. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηζηεκνληθή 

εμεηδίθεπζε ηεο Θεζζαιίαο θαίλεηαη λα είλαη ηθαλή λα ππνζηεξίμεη επαξθψο ηφζν ηηο 

αλάγθεο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπκπιέγκαηνο φζν θαη ηεο κεηαπνίεζεο. 

4.3.9 Συμπεράςματα  

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζηε Λάξηζα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε ζηηνπαξαγσγή θαη ηηο 

βηνκεραληθέο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ πςειέο αλάγθεο ζε εηζξνέο (ζπφξνπο, 

θπηνπξνζηαζία, ιηπάζκαηα, λεξφ, θαχζηκα), πνπ ραξαθηεξίδνληαη αλαινγηθά απφ 

κεγάιεο ζηξεκκαηηθέο εθηάζεηο, ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο επηδνηήζεηο θαη νη παξαγσγνί 

είλαη δέθηεο ηηκψλ (ην εηζφδεκά ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο 

φπσο ζπκβαίλεη ζηα commodities). Άιισζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

λνκφο Λάξηζαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα φπσο ζπλνςίδνληαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα ηεο ΠΔ, είλαη ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε πεξηβαιινληηθή 
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ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ απφ ηηο εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο, θαη ε αξγή αληαπφθξηζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα ζηηο λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. 

4.4 Ανάλυςη SWOT 
Καηά ηελ αλάιπζε SWOT κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα 

(Weaknesses) ζεκεία ηεο Linoil PO θαζψο θαη νη επθαηξίεο (Opportunities) θαη νη 

απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ. 

4.4.1 Δυνατά ςημεία 

 Με έθηαζε ρηιίσλ ζηξεκκάησλ ε Linoil PO ζα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αλ φρη 

ηε κνλαδηθή νκάδα παξαγσγψλ βηνινγηθνχ ιηλαξηνχ. Έηζη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο δχλακε ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηεο κεγαιψλεη. 

 Ζ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Linoil PO λα 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ ππεξαμία ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ κε ηελ θαζεηνπνίεζε 

δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηελ Οκάδα Παξαγσγψλ λα εκπνξεχεηαη θαη ην 

παξαπξντφλ ηνπ ιηλέιαηνπ ζηνπο θηελνηξφθνπο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο ςπρξήο έθζιηςεο απνηειεί κία κέζνδνο επεμεξγαζίαο κε κηθξφ 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα πνπ βνεζά παξάιιεια ηε δηαηήξεζε ησλ 

νξγαλνιεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ιηλέιαηνπ. 

 Ζ βηνινγηθή κέζνδνο παξαγσγήο ηνπ ιηλαξφζπνξνπ είλαη κία κέζνδνο θηιηθή 

πξνο ην πεξηβάιινλ ε νπνία επηδνηείηαη. 

 Σν ιηλέιαην είλαη θαηάιιειν γηα ρνξηνθάγνπο, θάηη πνπ ην δηαθνξνπνηεί ζε 

ζρέζε κε ην άκεζν αληαγσληζηηθφ πξντφλ πνπ είλαη ην ηρζπέιαην. 

 Σν ιηλέιαην απνηειεί ηελ ALA, θάηη πνπ ην θάλεη λα μερσξίδεη απφ φιεο ηηο 

θπηηθέο πεγέο σκέγα-3. 

 Σν ιηλέιαην ηεο Linoil PO ζα είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ ζην ξάθη ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο.  

 Ζ ρξήζε 3PL επηηξέπεη ζηε Linoil PO λα δηαηεξεί κέξνο ηεο ξεπζηφηεηάο ηεο 

γηα άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μηιάκε δειαδή γηα «έμππλε 

θαζεηνπνίεζε», πνπ ζεκαίλεη φηη απαιιαζζφκαζηε απφ ηνπο κπξνζηηλνχο 

ζηελ αιπζίδα ζε ζπλδπαζκφ κε outsourcing. 

 Υξήζε ζπζηήκαηνο Lean Manufacturing γηα λα εληνπίδνληαη νη ζπαηάιεο 

θαηά ηηο δηαδηθαζίεο νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγεία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ιηλαξφζπνξνπ ζα γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία εμεηδηθεπκέλνπ 

γεσπφλνπ πνπ ζα παξαθνινπζεί ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο κε ζηφρν ηε κέγηζηε 

παξαγσγηθφηεηα βηνινγηθνχ ιηλαξφζπνξνπ. 

 Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα αγνξαζηνχλ γηα ηελ θαζεηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αλ ρξεηαζηεί, θαη γηα άιιεο 

θαιιηέξγεηεο φπσο ν θνινθπζφζπνξνο θαη ην ζνπζάκη. Οπφηε έλα exit plan ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πξνο άιιεο 

θαιιηέξγεηεο. 

 Ζ θνξνινγία ζηηο νκάδεο παξαγσγψλ είλαη κφιηο 13% ζηα θέξδε. 
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4.4.2 Αδφνατα ςημεία 

 Σν γεγνλφο φηη ε Linoil PO είλαη ε κνλαδηθή νκάδα πνπ ζα παξάγεη ιηλέιαην 

θαη ζα δηαζέηεη ηηο κεγαιχηεξεο εθηάζεηο ιηλαξφζπνξνπ ζηε ρψξα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη σο αδπλακία, θαζψο παλειιαδηθά ππάξρεη κηθξή γλψζε ηνπ 

πξντφληνο αιιά θαη ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ. 

 Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα αγνξαζηνχλ γηα ηελ θαζεηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγήο ζπλζέηνπλ έλα αξθεηά κεγάιν επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν θαζψο 

απαηηνχλ δέζκεπζε θεθαιαίσλ απφ ηελ νκάδα παξαγσγψλ. 

  Οη σθέιηκεο ηδηφηεηεο ηνπ ιηλέιαηνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηέο, νπφηε ε ηηκή 

πνπ ζα δηαηεζεί κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξβνιηθά κεγάιε ζε ζρέζε κε άιια 

αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

 Σν outsourcing ζηηο ππεξεζίεο logistics κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αδπλακία 

ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηεο εκπνξίαο, δηάζεζεο θαη απνζήθεπζεο απφ κία ηξίηε 

εηαηξεία. 

 Απεηξία ζην θνκκάηη ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο. 

 Παξάιιεια ππάξρεη ζρεηηθή απεηξία κε ηε ιεηηνπξγεία ελφο επαγγεικαηηθνχ 

site γηα ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε ηνπ πξντφληνο. 

4.4.3 Ευκαιρίεσ 

 Ζ ηάζε γηα ηελ θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλεβαίλεη παγθνζκίσο.  

 Ζ ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαζηεξψλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαηξνθηθήο αιπζίδαο. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα εληνπίδνπλ ηελ πνξεία ησλ πξντφλησλ έσο λα θζάζνπλ 

ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

 Χο πξσηαξρηθφ θξηηήξην επηινγήο πξντφλησλ, νη θαηαλαισηέο θαηαηάζζνπλ 

αθφκα θαη ζε πεξίνδν θξίζεο πξψηε ηελ «Πηζηνπνηεκέλε Πνηφηεηα» θαη 

δεχηεξε ηελ ηηκή (πεγή: Proactive, 2017) 

 Ζ απαιιαγή απφ θπηνθάξκαθα θαη νη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο επεξεάδνπλ ζε 

πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηξνθίκσλ. 

 Αλακέλεηαη κέζα ζην 2017 ε ελεξγνπνίεζε ησλ Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θάιπςε δαπαλψλ γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ (Μέηξν 4.2.3 Μεηαπνίεζε κφλν απφ 

επαγγεικαηίεο αγξφηεο). 

 Οη θαηαλαισηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην internet γηα ηηο αγνξέο ηνπο ζπλερψο 

απμάλεηαη παγθνζκίσο. 

4.4.4 Απειλζσ 

 Λφγσ ηεο γλσζηήο πθεζηαθήο πνξείαο ηεο ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 

πνιηηηθφ ηνπίν ζεσξείηαη δηαρξνληθά αζηαζέο θαη αθηιφμελν πξνο λέεο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ εηζαγσγή ιηλέιαησλ απφ ην εμσηεξηθφ ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 Ο Καλ. (ΔΚ) 889/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ 

γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 
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φζνλ αθνξά ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ πξντφλησλ αλακέλεηαη λα αιιάμεη κέζα ζην 2017. 

 Σν εκπφξην ιηλαξφζπνξνπ θαη ιηλέιαηνπ γίλεηαη θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο κε 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γεληθφηεξα ζηα πξντφληα 

δηαηξνθήο, νπφηε πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε γθάκα πξντφλησλ θαη έρνπλ ρηίζεη 

ήδε έλα δίθηπν θαηαλαισηψλ. 

 Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (θχθινο εξγαζηψλ ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο) δηαηήξεζε γηα φγδνν ζπλερέο έηνο αξλεηηθφ πξφζεκν ζην 

δεθάκελν ηνπ 2016  θαη δηακνξθψλεηαη ζην -1,0%. χκθσλα κε ηνπο 

αλαιπηέο, ηνχην ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πηψζεσο ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ λνηθνθπξηψλ ιφγσ ηεο απμήζεσο ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηεο 

κεηψζεσο ησλ θαζαξψλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ. Ζ ηάζε απηή ελδέρεηαη λα 

ζπλερηζηεί. 

Κεφάλαιο 5 

5.1 Marketing plan  
 
Ζ Οκάδα Παξαγσγψλ, γηα ην θχξην πξντφλ ηεο, ην ιηλέιαην ζα ζηνρεχζεη ζε 

δηαθήκηζε ζην internet, ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ηεο Θεζζαιίαο, ελψ ζα ζπκκεηάζρεη θαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ κία έθζεζε ηξνθίκσλ. 

πγθεθξηκέλα νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 

1) Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ηεο Θεζζαιίαο φιν ην έηνο 

(ηνπιάρηζηνλ κία ην κήλα) θαη θαηά πξνηίκεζε ζε free press (π.ρ Marketing 

Week), ιφγσ ηνπ πςεινχ ηηξάδ δηαλνκήο θαη ηεο αλαγλσζηκφηεηαο, ε νπνία 

γίλεηαη ζπλήζσο απφ πάλσ απφ 1 άηνκν αλά θχιιν. Ζ θαηαρσξήζεηο έρνπλ σο 

ζηφρν ειηθίεο άλσ ησλ 50 εηψλ πνπ ζπλήζσο πξνηηκνχλ ηνλ ηχπν γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο. Δθηηκψκελν θφζηνο γηα εηήζην πξφγξακκα θαηαρσξήζεσλ 

κε εκηζέιηδε δηαθήκηζε: 5.000 επξώ εηεζίσο. 

2) Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ εμεηδηθεπκέλν δηαδηθηπαθφ ηχπν κε ζηφρν 

ηα μελνδνρεία ηεο Θεζζαιίαο. Μεηά απφ έξεπλα εληνπίζηεθε ην site «e-travel 

news» πνπ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ζην νπνίν 

ζα ηνπνζεηεζεί δηαθεκηζηηθφ κπάλεξ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δθηηκψκελν θφζηνο: 1.000 επξώ εηεζίσο. 

3) Σν δηαδίθηπν ζα είλαη ην θχξην κέζσ πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ, θαζψο 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο πξνψζεζεηο ζε target group, φπσο είλαη ηα άηνκα 

ειηθίαο θάησ ησλ 30. Θα πξνηηκεζεί έλα ζηνρεπκέλν «social media 

campaign» κε έκθαζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηλέιαηνπ θαη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο πγείαο πνπ ην ζπλνδεχνπλ. Δπηπιένλ ζα δνζεί κεγάιε έκθαζε 

ζηνπο φξνπο «βηνινγηθφ», «ειιεληθφ» θαη «super food». Δηδηθά ν φξνο 

«superfood» ζηηο αλαδεηήζεηο ζην Google ζχκθσλα κε ηελ ππεξεζία Google 

Analytics, βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή άλνδν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Δπηπιένλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εξγαιεία ηεο Google, φπσο Search Engine Optimization 

(SEO) θ.ιπ. εκεηψλεηαη εδψ, φηη ζα γίλεη ζπλεξγαζία κε έλαλ Digital & 

Social Media Strategy expert, ν νπνίνο ζα νξγαλψζεη ηηο θακπάληεο. χκθσλα 

κε ηελ Effie Hellas Consumer Survey, ηε κεγαιχηεξε έξεπλα θιαδηθνχ θνξέα 

γηα ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ Διιάδα «Η γεληά 18-24 κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί Body Centric, θαζώο ηα κέιε ηεο αλαδεηνύλ ηαπηόηεηα κε 
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επίθεληξν ην ζώκα ηνπο, ελώ ε 25-34 είλαη ε «Γεληά Απνγνεηεπκέλωλ», θαζώο 

αλαδεηνύλ πξννπηηθή θαη παιεύνπλ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ην θάληαζκα ηεο 

αλεξγίαο. Οη ξόινη ηνύο απαζρνινύλ πεξηζζόηεξν από θάζε ηη άιιν, ελώ βαζηθό 

γη’ απηνύο είλαη λα ληώζνπλ ζεκαληηθνί. Γη’ απηό επηιέγνπλ θαη ηα Social 

Media, πνπ ηνπο δίλνπλ θωλή θαη αίζζεζε ηζρύνο». 

 

Γηάγξακκα 14: Αλαπαξάζηαζε ηεο αλαδήηεζεο ηνπ φξνπ «Super Food» ζην 

Google ηελ πεξίνδν 2004-2017 

 
(πεγή: Google Trends) 

 

Αλαιπηηθφηεξα θφζηνο αλά ππεξεζία 

 

Πίλαθαο 9 Κφζηνο αλά ππεξεζία digital marketing 

Τπεξεζία Κφζηνο εηεζίσο (επξψ) 

DIGITAL & SOCIAL MEDIA 

STRATEGY 

5.000  

SOCIAL MEDIA BUILDING & 

MANAGEMENT (ζηήζηκν posting, 

reports) 

600 

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 

(SEO) 

500 

SOCIAL CONTENT 500 

πλνιηθφ θφζηνο 6.600 

 

4) πκκεηνρή ζε θιαδηθή έθζεζε (1 εηεζίσο): Κφζηνο 1.000 επξψ εηεζίσο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο δηακνξθψλεηαη ζηα 13.600 επξώ 

εηεζίσο. 

 

5.1.1 Target group 

 

Σν target group ηεο «Linseed PO» ζα είλαη φζνλ αθνξά ην B2B θνκκάηη: 

 Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 Φαξκαθεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ πψιεζε παξαθαξκαθεπηηθψλ-

θπηηθψλ πξντφλησλ. 

 Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο delicatessen 

 Δζηηαηφξηα, μελνδνρεία θαη γεξνθνκεία. 
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 Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο νη νπνίεο ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ιηλέιαην 

σο πξφζζεην ζηα πξντφληα ηνπο, εηζάγνληαο λένπο θσδηθνχο πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα ην ιηλέιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

γηανχξηη γηα λα δψζεη γεχζε θαη ζξεπηηθή αμία, νπφηε κία ζπλεξγαζία κε ηε 

ζπλεηαηξηζηηθή βηνκεραλία ΔΒΟΛ ζα κπνξνχζε λα είλαη εθηθηή. Αθφκα κία 

επηινγή είλαη ε πξνζζήθε ηνπ ζε ρπκνχο, έηνηκεο ζαιάηεο θ.ιπ. 

Σν target group ηεο «LinOil PO» ζα είλαη φζνλ αθνξά ην B2C θνκκάηη: 

 Οη ρξήζηεο ηνπ internet, θπξίσο ηεο ιεγφκελεο Generation Z (Γεληά πνπ έρεη 

γελλεζεί ζηα κέζα ηνπ 1990) 

 Οη ππεχζπλνη γηα ηα ςψληα ζε έλα λνηθνθπξηφ, θπξίσο γπλαίθεο  

 Οη αγνξαζηέο παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, superfoods θαη βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ.  

 Νεσηεξηζηέο (Innovators): Δίλαη ζπλήζσο άηνκα κε πςειά εηζνδήκαηα θαη 

θνηλσληθή ζέζε. Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη αλψηεξν. 

 Lifestyle θαηαλαισηέο: Φάρλνπλ γηα ηα ηξφθηκα πνπ είλαη πινχζηα ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη απαιιαγκέλα απφ αιιεξγηνγφλα, ζπλήζσο ζε κηα πην 

αθαηέξγαζηε αλφζεπηε κνξθή 

Σν δεύηεξν target group, είλαη νη πηελνηξφθνη ηεο πεξηνρήο, πνπ ζέινπλ ή ήδε 

παξάγνπλ απγά εκπινπηηζκέλα κε σ-3. 

5.1.2 Συνεργαςίεσ 

Πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ κε 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηξνθίκσλ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ιηλέιαην σο πξφζζεην ζηα πξντφληα ηνπο.  

Σέηνηεο κνλάδεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο έρνπλ εληνπηζηεί θαη είλαη νη 

εμήο: 

 πλεηαηξηζηηθή βηνκεραλία γάιαθηνο ΔΒΟΛ 

 πλεηαηξηζηηθή γαιαθηνβηνκεραλία ΘΔγάια 

 Γαιαθηνβηνκεραλία Λαξίζεο Όιπκπνο 

 Υξηζηνδνχινπ ΑΦΟΗ Ν. Α.Δ 

Όπσο εηπψζεθε, ην ιηλέιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαηξνθή θαη σο πξφζζεην ζε άιια 

πξντφληα φπσο ρπκνί, γηανχξηη θαη αινηθέο. 

Όζνλ αθνξά ηα μελνδνρεία, έρνπλ εληνπηζηεί νη θάησζη κνλάδεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ πξσηνβνπιία «Διιεληθφ πξντφλ»: 

 Doupiani House 

 Xenia Volos 

 Hotel Bebis 

 Avanti City Resort 

 Olympus Terra Boutique Hotel 

 

5.1.3 Ρροϊθηςη 
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Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη λα ιαλζαξηζηεί ζηελ αγνξά ην βηνινγηθφ 

ιηλέιαην, κε ιέμεηο θιεηδηά φπσο πγηεηλφ,  

Πξνζδηνξηζκόο ηηκώλ πώιεζεο 

 

Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ βηνινγηθνχ ιηλέιαηνπ ζηε ιηαληθή αγνξά θαη ζηνλ άκεζν 

αληαγσληζκφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 18 επξψ έσο 24 επξψ αλά ιίηξν θαη πσιείηαη κφλν 

ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 250 θαη 100 ml, ιφγσ ηεο ζρεηηθή κηθξήο δσήο ζην ξάθη (18 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο).  

Απφ ηελ άιιε, ε εηζαγσγή ιηλέιαηνπ απφ ρψξεο φπσο ε Κίλα, ηηκνινγείηαη ζηα 2 

δνιάξηα, ηηκή ρνληξηθήο, δειαδή πεξίπνπ 1,7 επξψ αλά ιίηξν. Αλ ππνινγηζηνχλ θαη 

ηα κεηαθνξηθά θφζηε, ζπλ ηνπο δαζκνχο, ηφηε ε ηηκή θηάλεη πεξίπνπ ζηα 2,5 επξψ 

αλά ιίηξν.  

Ζ Οκάδα Παξαγσγψλ, ζχκθσλα κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο 

θαη θαζψο είλαη κία λέα επηρείξεζε ζηνλ θιάδν, ζα ηνπνζεηήζεη ην πξντφλ ζηελ 

αγνξά κε 5,25 επξψ αλά ιίηξα, ζπκβαηηθφ, θαη ζηα 6,5 επξψ αλά ιίηξν θαηά ηε 

ζπκβαηηθή παξαγσγή. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζα αθνινπζήζεη κία επηζεηηθή πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο, ηνπιάρηζηνλ ηα 5 

πξψηα ρξφληα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα απνθηήζεη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο κε κία «ηηκή γλσξηκίαο» πξνο ηνπο πειάηεο B2B θαη 

B2C.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ιαλζάξεηε σο ην θζελφηεξν ιηλέιαην ζηελ αγνξά θαη ην κφλν 

πνπ είλαη ειιεληθήο παξαγσγήο. 

Αλαθνξηθά κε ηε ιηλαξφπηηα, απηή ζα δίλεηαη ζηνπο θηελνηξφθνπο κε 0,15 ιεπηά ην 

θηιφ, ίδηα ηηκή κε εθείλε πνπ δίλεη ε εηαηξεία ThrakiLand ζηνπο παξαγσγνχο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 

5.1.4 Στρατηγική πωλήςεων και Διανομήσ 

 

Σα δχν πξψηα ρξφληα, νη πσιήζεηο ζα πεξηνξηζηνχλ ζηηο Π.Δ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο, κε πξννπηηθέο ηα επφκελα ρξφληα γηα ηελ ππφινηπε επεηξσηηθή Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ. 

 

Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κέζσ ηεο εηαηξείαο 3PL, θαηφπηλ παξαγγειηψλ 

νη νπνίεο ζα έξρνληαη ζηελ επηρείξεζε, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (φζνλ 

αθνξά ηε ιηαληθή πψιεζε), ή βάζεη πξνζπκθσλεκέλσλ παξαγγειηψλ απφ ηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη άιιεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ. 

 

ηόρνο 1
νπ

 έηνπο 

ηφρνο ηεο Οκάδαο Παξαγσγψλ είλαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά, ηνλ πξψην ρξφλν, 

πάλσ απφ ην 60% ηεο παξαγσγήο, πνπ είλαη πεξίπνπ 53 ηφλνη ιηλέιαηνπ, πνζφηεηα ε 

νπνία δελ δεκηνπξγεί νχηε θέξδε νχηε δεκηέο ζηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ.  

Ζ 53 ηφλνη, κεηαθξάδνληαη ζε πσιήζεηο ησλ 145 ιίηξσλ αλά εκέξα ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν εθφζνλ γίλνπλ πξψηα ζπλεξγαζίεο κε 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο φπσο νη γαιαθηνβηνκεραλίεο ΔΒΟΛ ή 

ΘΔγάια πνπ έρνπλ κεγάιε θαηαλάισζε, κε θιεηζηά ζπκβφιαηα πσιήζεσλ, φζνλ 

αθνξά ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή.  

 

ηόρνο 2
νπ
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ηφρνο ηεο Οκάδαο Παξαγσγψλ είλαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά, ην δεχηεξν ρξφλν, ην 

ζηνθ ζε ηηκή 3,5 επξψ αλά ιίηξν, δειαδή φζν είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο αλά ιίηξν, 

ιφγσ ηεο κηθξήο δσήο ζην ξάθη ηνπ ιηλέιαηνπ ε νπνία είλαη 18 κήλεο. Έπεηηα πάιη 

ζηφρνο ζα είλαη λα δνζεί ζηελ αγνξά άλσ ηνπ 60% ηεο παξαγσγήο. 

 

ηόρνο 3
νπ

, 4
νπ

 θαη 5
νπ

 έηνπο 

Απφ ηνλ ηξίην ρξφλν θαη κεηά ην πξντφλ, ην πξντφλ ζα βγαίλεη ζηελ αγνξά σο 

βηνινγηθφ κε ηηκή ζηα 6,5 επξψ αλά ιίηξν. ηφρνο ζα είλαη λα δηαθηλεζεί άλσ ηνπ 

80% ηεο παξαγσγήο ζηελ αγνξά, ε νπνία πιένλ ζα είλαη νιφθιεξε ε επεηξσηηθή θαη 

λεζησηηθή Διιάδα. Δπηπιένλ ζα επηρεηξεζνχλ ζπλεξγαζίεο κε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

εηδηθά ζηε λεζησηηθή Διιάδα. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε κνλάδα λα δίλεη έλα πνζνζηφ 

10-20% ζε B2C θαη ην ππφινηπν ηεο παξαγσγήο ηεο ζε B2B, ψζηε λα ππάξρεη νκαιφ 

cash-flow ζηελ επηρείξεζε. 

 

Απφ ην 5
ν 
έηνο θαη κεηά εθφζνλ νη ζηφρνη ηεο Οκάδαο Παξαγσγψλ δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί, ε Οκάδα ζα ξεπζηνπνηήζεη ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο θαη ζα ζπλερίζεη ηελ 

θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ ζηα 1.000 ζηξέκκαηα. 

Δλαιιαθηηθά, ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο απιφο κεηαπνηεηήο 

γηα άιινπο αγξφηεο, νη νπνίνη ζα πιεξψλνπλ γηα ηελ ςπρξή εμαγσγή ειαίνπ απφ 

άιιεο θαιιηέξγεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζνπζάκη, ειαηνθξάκβε ή 

θνινθπζφζπνξν, θαζψο ηα κεραλήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γη’ απηέο 

ηηο θαιιηέξγεηεο. Χζηφζν, ε θαιιηέξγεηα ιηλαξφζπνξνπ ζα εγθαηαιεηθζεί πιήξσο. 

 

Κεφάλαιο 6 

6.1 Τεχνικζσ καλλιζργειασ 

6.1.1 Κατεργαςία εδάφουσ 

Πξηλ απφ ηε ζπνξά ελδείθλπηαη έλα ρεηκσληάηηθν φξγσκα ζε κηθξφ βάζνο πνπ 

κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαλίσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ επηθάλεηα. Πξηλ απφ ην 

φξγσκα απαηηείηαη ην πέξαζκα δχν θνξέο κε θξέδα. 

6.1.2 Σπορά 

Ζ ζπνξά ζα γίλεη κε ηελ πνηθηιία Everest ε νπνία κε βάζεη ηελ εγθχθιην κε Αξ. 

Πξση. 166759 ηνπ 2000 ε πνηθηιία απηή ηνπ ιηλαξηνχ αλήθεη ζηηο ειαηνδνηηθέο. Ο 

ζπφξνο ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ ζπφξνπο δηδαλίσλ θαη απφ κνιχζκαηα 

αζζελεηψλ θαη απηφ ιφγσ ηνπ φηη ζηε βηνινγηθή γεσξγία ε ρξήζε αγξνρεκηθψλ 

ζθεπαζκάησλ απαγνξεχεηαη. Σν βάζνο ζπνξάο ζα γίλεη ζηα 2,5 εθαηνζηά, θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί πνζφηεηα ζπφξνπ 5 θηιψλ. Ζ ζπνξά ζα γίλεη ηελ άλνημε. 

6.1.3 Λίπανςη 

Καζψο ζηε βηνινγηθή γεσξγία δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία ρισξά ιίπαλζε κε θνκπφζη. 

6.1.4 Άρδευςη 

ηελ Δπξψπε, ην ιηλάξη ζπλήζσο δελ αξδεχεηαη θαη αλέρεηαη ηε κεησκέλε πγξαζία 

ζην ζηάδην ησλ θπηαξίσλ, ηεο άλζεζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο αλάπηπμεο. 

Χζηφζν ζε μεξά πεξηβάιινληα, ε άξδεπζε ζηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο θαη ηνπ 

γεκίζκαηνο ησλ θαξπψλ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 
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επάξθεηαο αδψηνπ. Ζ πξαθηηθή καο ζα πεξηιακβάλεη, δχν πνηίζκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ. 

6.1.5 Συγκομιδή 

Όζν πην λσξίο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγθνκηδή ηφζν κεηψλεηαη ε απφδνζε, σζηφζν 

φζν πην πνιχ θαζπζηεξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν κεηψλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ζπφξνπ ζε ιάδη. Ζ ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην 90% ησλ θαςψλ 

απνθηήζνπλ θαθέ ρξψκα θαη ε πγξαζία ησλ ζπφξσλ θπκαίλεηαη απφ 10-12%. Δάλ ηα 

θπηά θαη νη ζπφξνη είλαη αξθεηά μεξά κπνξεί λα γίλεη θαη ζεξηδναισληζκφο, σζηφζν 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ θαη δεκηψλ 

ζηα πεξηβιήκαηα. Ζ ζπγθνκηδή ινηπφλ πξνγξακκαηίδεηαη λα γίλεηαη ηέιε Μάηνπ ή 

Ηνπλίνπ, ψζηε λα πεηπραίλνπκε ηελ άξηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη ηνπ ζπφξνπ. 

6.1.6 Καθαριςμόσ του ςπόρου 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθνκηδήο αθνινπζεί – σο πξνεηνηκαζία πξνο 

απνζήθεπζε - ν θαζαξηζκφο ηνπ ζπφξνπ. Με ζηφρν ηελ επηζπκεηή θαιή πνηφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ απνθπγή ηεο θζνξάο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

πηεζηεξίνπ, πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα μέλα ζηνηρεία, φπσο κέηαιια, άκκνο θαη 

πέηξεο. Γεληθφηεξα, ε ζπγθνκηδή πξέπεη λα έρεη ζθνππίδηα θάησ απφ 2%. Ο 

θαζαξηζκφο ησλ ζπφξσλ ζα γίλεηαη ζε θαζαξηζηήξην ζπφξσλ, πνπ ρξεψλεη πεξίπνπ 5-

10 επξψ αλά ηφλν.  

6.1.7 Ξήρανςη του ςπόρου 

Σν πνζνζηφ πγξαζίαο ηνπ ζπφξνπ πξέπεη λα κεηψλεηαη ζην 6-8% πεξίπνπ. Απηφ ην 

ηειηθφ πνζνζηφ πγξαζίαο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

ζπφξνπ γηα πνιινχο κήλεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ηδαληθή ζπκπίεζή ηνπ, ε νπνία 

αθνινπζεί. Ζ μήξαλζε ηνπ ζπφξνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ ίδηα εηαηξεία, πνπ ζα θαζαξίδεη 

ηνπο ζπφξνπο. 

6.1.8 Αποθήκευςη 

Μία αξθεηά ζεκαληηθή θίλεζε γηα θάζε αγξνηηθή επηρείξεζε είλαη ε απνζήθεπζε ηεο 

ζπγθνκηδήο κε ζθνπφ λα πξνσζείηαη ζηελ αγνξά φηαλ ε ηηκή ζα είλαη ε πην 

ζπκθέξνπζα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζπφξνπ ρσξίο αιινίσζή ηνπ, 

είλαη θαηαξρήλ ν κεγάινο βαζκφο σξηκφηεηάο ηνπ θαζψο θαη ην κηθξφ πνζνζηφ 

πγξαζίαο θαη αλεπηζχκεησλ μέλσλ ζηνηρείσλ. Απαξαίηεηεο είλαη επίζεο νη ρακειή 

ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο θαη ε επαξθήο αληαιιαγή αέξνο θαη ζεξκφηεηαο. Γηα ην 

ιηλαξφζπνξν, ε απνζήθεπζή ηνπ ζα γίλεηαη ζε ζηιφ, ψζηε λα κπνξεί λα ρσξάεη ην 

ζχλνιν ηεο ζπγθνκηδήο πνπ ζα θηάλεη ηνπο 220 ηφλνπο ζπφξνπ. εκεηψλεηαη εδψ φηη 

ην εηδηθφ βάξνο ηνπ ιηλαξφζπνξνπ είλαη 925 θηιά/m
3
. 

6.2 Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία καλλιζργειασ 
Οη πέληε παξαγσγνί πνπ ζπζηήλνπλ ηελ Οκάδα Παξαγσγψλ αξρηθά δηαηεξνχζαλ, ν 

θαζέλαο 200 ζηξέκκαηα βακβάθη θαη 200 ζηξέκκαηα κεδηθήο ν θαζέλαο.  

Ζ απφθαζε ησλ παξαγσγψλ είλαη ε ζπνξά θαη θαιιηέξγεηα 1.000 ζηξεκκάησλ 

ιηλαξφζπνξνπ, αληηθαζηζηψληαο ην βακβάθη. 

1
ν
 έηνο 

Καιιηέξγεηα κεδηθήο-βακβαθηνύ 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ηερλννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην 1
ν
 έηνο θαιιηέξγεηαο 

κεδηθήο θαη βακβαθηνχ, πνπ αθνξνχλ ζε έλαλ παξαγσγφ, δειαδή ζε 400 ζηξέκκαηα: 

Πίλαθαο 9 Μεδηθή-Βακβάθη 1
ν
 έηνο 

 

 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο:  

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 36.052 επξψ εηεζίσο.  

Καιιηέξγεηα ιηλαξόζπνξνπ-κεδηθήο 

Πίλαθαο 10 Ληλαξφζπνξνο-Μεδηθή 1
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγσγήο βάκβαθνο (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,45 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 59.400,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 19.302,14 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 39.019,57 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 34.283,07 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 32.309,32 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 15,42%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 32.309,32 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 15,42%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 29.302,14 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 26.336,86 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,16 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 12.637,48 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.267,02 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 28.850,77 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 16,39%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 28.850,77 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 16,39%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 22.637,48 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 21.531,11 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 130.400,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 31.939,62 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 81.930,47 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 65.550,09 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 61.160,09 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 15,86%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 61.160,09 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 15,86%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 51.939,62 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 47.867,97 €               

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
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χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο:  

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 48.395 επξψ εηεζίσο.  

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ζπκθέξεη ην πξψην έηνο ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ βακβαθηνχ κε ηελ θαιιηέξγεηα ιηλαξφζπνξνπ. Αμίδεη πάλησο λα 

ζεκεησζεί εδψ, φηη ζε αληίζεζε κε ην βακβάθη ην ιηλάξη έρεη κεδεληθή απνξξφθεζε 

απφ ηε κεηαπνηεηηθή αγνξά, νπφηε ε θαζεηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο απνηειεί 

κνλφδξνκνο. 

2
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγσγήο ιηλαξηνύ (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,95 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 84.600,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 42.859,71 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 62.072,15 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 58.022,49 €               

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 54.603,74 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 30,26%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 54.603,74 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 30,26%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 51.609,71 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 54.218,07 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,16 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 11.696,20 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 29.969,28 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 25.771,20 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 12,58%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 25.771,20 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 12,58%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 21.696,20 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 28.429,19 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 155.600,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 54.555,91 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 104.983,04 €             

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 87.991,77 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 82.156,77 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 15,86%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 82.156,77 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 15,86%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 73.305,91 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 74.807,89 €               

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΛΙΝΑΡΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ



 
61 

Καιιηέξγεηα κεδηθήο-βακβαθηνύ 

Πίλαθαο 11 Μεδηθή-Βακβάθη 2
ν
 έηνο 

 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο:  

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 36.108 επξψ εηεζίσο.  

Καιιηέξγεηα ιηλαξόζπνξνπ-κεδηθήο 

Καζψο, βξηζθφκαζηε ζην 2
ν
 έηνο κεηαηξνπήο ηεο ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο ζε 

βηνινγηθή ε ηηκή πψιεζεο ζπφξνπ αλεβαίλεη ζηα 2 επξψ. 

Οπφηε ν πίλαθαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Κόζηνο παξαγσγήο βάκβαθνο (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,44 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 59.400,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 19.585,76 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 39.019,57 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 34.345,73 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 32.371,98 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 15,64%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 32.371,98 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 15,64%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 29.585,76 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 26.620,48 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,16 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 13.538,75 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.305,52 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 28.889,27 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 17,39%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 28.889,27 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 17,39%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 23.538,75 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 22.432,37 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 130.400,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 33.124,50 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 81.930,47 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 65.651,25 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 61.261,25 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 16,42%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 61.261,25 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 16,42%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 53.124,50 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 49.052,85 €               

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
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Πίλαθαο 12 Ληλαξφζπνξνο-Μεδηθή 2
ν
 έηνο 

 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο:  

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 61.062 επξψ εηεζίσο. 

 

 

 

3
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγσγήο ιηλαξηνύ (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,96 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 106.580,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 64.525,26 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 83.476,71 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 79.520,07 €               

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 76.101,32 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 42,70%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 76.101,32 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 42,70%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 73.275,26 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 75.883,61 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,16 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 13.882,73 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.502,24 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 27.957,74 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 13,65%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 27.957,74 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 13,65%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 23.882,73 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 30.615,73 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 177.580,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 78.407,99 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 126.387,61 €             

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 111.022,31 €             

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 105.187,31 €             

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 21,10%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 105.187,31 €             

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 21,10%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 97.157,99 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 98.659,97 €               

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΛΙΝΑΡΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
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Καιιηέξγεηα κεδηθήο-βακβαθηνύ 

Πίλαθαο 13 Μεδηθή-Βακβάθη 3
ν
 έηνο 

 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο:  

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 36.163 επξψ εηεζίσο. 

Καιιηέξγεηα ιηλαξόζπνξνπ-κεδηθήο 

Πίλαθαο 14 Ληλαξφζπνξνο-Μεδηθή 3
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγσγήο βάκβαθνο (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,44 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 59.400,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 19.869,38 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 39.019,57 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 34.408,40 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 32.434,65 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 15,87%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 32.434,65 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 15,87%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 29.869,38 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 26.904,10 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,16 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 14.440,01 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.344,02 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 28.927,77 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 18,52%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 28.927,77 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 18,52%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 24.440,01 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 23.333,64 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 130.400,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 34.309,39 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 81.930,47 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 65.752,42 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 61.362,42 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 17,02%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 61.362,42 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 17,02%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 54.309,39 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 50.237,74 €               

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
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Ζ ηηκή ηνπ ιηλαξφζπνξνπ πιένλ ζην 3
ν
 έηνο δηακνξθψλεηαη ζηα 2,5 επξψ σο 

βηνινγηθφ. 

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 72.798 επξψ εηεζίσο. 

4
ν
 έηνο 

Καιιηέξγεηα κεδηθήο-βακβαθηνύ 

Πίλαθαο 15 Μεδηθή-Βακβάθη απνηειέζκαηα 4
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγσγήο ιηλαξηνύ (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,96 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 127.820,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 85.450,81 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 104.141,27 €             

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 100.277,65 €             

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 96.858,90 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 55,04%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 96.858,90 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 55,04%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 94.200,81 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 96.809,16 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,16 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 14.765,57 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.538,58 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 28.840,58 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 14,08%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 28.840,58 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 14,08%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 24.765,57 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 31.498,57 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 198.820,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 100.216,38 €             

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 147.052,17 €             

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 131.816,22 €             

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 125.981,22 €             

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 26,55%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 125.981,22 €             

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 26,55%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 118.966,38 €             

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 120.468,36 €             

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΛΙΝΑΡΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
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χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο:  

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 36.219 επξψ εηεζίσο. 

Καιιηέξγεηα ιηλαξόζπνξνπ-κεδηθήο 

Πίλαθαο 16 Ληλαξφζπνξνο-Μεδηθή απνηειέζκαηα 4
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγσγήο βάκβαθνο (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,44 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 59.400,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 20.153,00 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 39.019,57 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 34.471,07 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 32.497,32 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 16,10%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 32.497,32 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 16,10%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 30.153,00 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 27.187,72 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,15 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 15.341,28 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.382,51 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 28.966,26 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 19,81%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 28.966,26 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 19,81%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 25.341,28 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 24.234,91 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 130.400,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 35.494,27 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 81.930,47 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 65.853,58 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 61.463,58 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 17,66%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 61.463,58 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 17,66%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 55.494,27 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 51.422,62 €               

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ



 
66 

 

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 72.556 επξψ εηεζίσο. 

5
ν
 έηνο 

Καιιηέξγεηα κεδηθήο-βάκβαθνο 

Πίλαθαο 17 Μεδηθή-Βακβάθη απνηειέζκαηα 5
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγσγήο ιηλαξηνύ (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,96 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 127.820,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 85.711,79 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 104.141,27 €             

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 100.345,22 €             

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 96.926,47 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 55,78%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 96.926,47 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 55,78%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 94.461,79 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 97.070,15 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,15 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 15.648,42 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.574,91 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 29.723,43 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 14,51%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 29.723,43 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 14,51%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 25.648,42 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 32.381,42 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 198.820,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 101.360,21 €             

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 147.052,17 €             

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 131.920,14 €             

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 126.085,14 €             

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 27,98%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 126.085,14 €             

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 27,98%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 120.110,21 €             

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 121.612,19 €             

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΛΙΝΑΡΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
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χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο:  

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 36.274 επξψ εηεζίσο. 

Καιιηέξγεηα ιηλαξόζπνξνπ-κεδηθήο 

Πίλαθαο 18 Ληλαξφζπνξνο-Μεδηθή απνηειέζκαηα 5
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγσγήο βάκβαθνο (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,43 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 59.400,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 20.436,62 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 39.019,57 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 34.533,74 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 32.559,99 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 16,34%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 32.559,99 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 16,34%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 30.436,62 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 27.471,34 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,15 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 16.242,54 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.421,01 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 29.004,76 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 21,28%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 29.004,76 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 21,28%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 26.242,54 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 25.136,17 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 130.400,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 36.679,16 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 81.930,47 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 65.954,75 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 61.564,75 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 18,34%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 61.564,75 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 18,34%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 56.679,16 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 52.607,51 €               

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ
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Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα παξαγσγνχ κε θνξνινγία 45% φπσο πξνθχπηεη 

δηακνξθψλεηαη ζηα 72.623 επξψ εηεζίσο. 

6.3 Συμπζραςμα 
χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα πέληε ρξφληα, ην γεσξγηθφ εηζφδεκα 

κεηά θφξσλ έρεη σο θάησζη: 

Πίλαθαο 19 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαιιηεξγεηψλ 

Έηνο Γεσξγηθφ εηζφδεκα 

(Βακβάθη, κεδηθή) ζε επξψ 

Γεσξγηθφ εηζφδεκα 

(Βηνινγηθφ Ληλάξη, 

κεδηθή) ζε επξψ 

1
ν
 36.052 48.395 

Κόζηνο παξαγσγήο ιηλαξηνύ (επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,95 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 127.820,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 85.972,78 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 104.141,27 €             

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 100.412,80 €             

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 96.994,05 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 56,55%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 96.994,05 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 56,55%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 94.722,78 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 97.331,13 €               

Κόζηνο παξαγσγήο ζαλνύ κεδηθήο 

(επξώ/Kgr) (Σπλ. Παξαγ. δαπ./Σπλ. Παξαγωγή) 0,15 €                         

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 71.000,00 €               

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 16.531,26 €               

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 42.910,90 €               

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 31.611,25 €               

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 30.606,27 €               

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 14,94%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 30.606,27 €               

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 14,94%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 26.531,26 €               

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 33.264,26 €               

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ+Σπλ. Επηδνηήζεηο] 198.820,00 €             

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 102.504,04 €             

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 147.052,17 €             

Γεσξγηθό εηζόδεκα παξαγσγνύ [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 132.024,05 €             

Καζαξή πξόζνδνοή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 126.189,05 €             

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 29,58%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 126.189,05 €             

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 29,58%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 121.254,04 €             

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 122.756,02 €             

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΛΙΝΑΡΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΗΓΙΚΗ
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2
ν
 36.108 61.062 

3
ν
  36.163 72.798 

4
ν
 36.219 72.556 

5
ν
 36.274 72.623 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ζαθψο ζπκθέξεη ηνπο παξαγσγνχο λα 

θπηέςνπλ ιηλαξφζπνξν αληί γηα βακβάθη. Χζηφζν φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, 

ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ κία κεηαπνηεηηθή κνλάδα ζηε Θξάθε πνπ πξνκεζεχεηαη ηνπο 

ζπφξνπο απφ ηα Βαιθάληα ζε ζαθψο ρακειφηεξεο ηηκέο, δελ ππάξρεη θακία άιιε 

κνλάδα λα δηαηεζεί ην πξντφλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο είλαη κνλφδξνκνο. 

6.4 Τεχνικζσ μεταποίηςησ 
Ζ κεηαπνίεζε ηνπ ιηλαξφζπνξνπ ζα γίλεηαη ζε κία κεηαιιηθή θαηαζθεπή, κέζα ζηελ 

νπνία ζα ππάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ ςπρξή έθζιηςε θαη ηελ 

εκθηάισζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ςπρξήο ζπκπίεζεο απαηηεί έλαλ ζρεηηθά απιφ 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δελ απαηηείηαη πνιχ ελέξγεηα 

νχηε ε ρξήζε ρεκηθψλ κέζσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην παξαγφκελν δηα ηεο ςπρξήο 

ζπκπίεζεο έιαην, ζε αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν πνπ παξάγεηαη δηα ηεο ζεξκήο 

ζπκπίεζεο, δηαηεξεί πιήξσο ηα πγηεηλά ζπζηαηηθά ηνπ, φπσο βηηακίλεο, έλδπκα θαη 

ηρλνζηνηρεία. 

χγθξηζε κεηαμχ ςπρξήο έθζιηςεο θαη ρεκηθήο επεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε ην 

Folkcenter for Renewable Energy ηεο Γαλίαο: 

Πίλαθαο 20 Γηαθνξέο ςπρξήο έθζιηςεο θαη βηνκεραληθήο εθρχιηζεο 

Φπρξή έθζιηςε ειαίνπ Βηνκεραληθή εθρύιηζε κε δηαιπηέο 

Ιδαληθή γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 
νκάδεο παξαγσγώλ 

Ιδανική για επισειπήζειρ πολςεθνικών 
ζςμθεπόνηυν 

Υσξνζεηνύληαη θνληά ζε αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεύζεηο 

Φυποθεηούνηαι κονηά ζε κενηπικά 
ζημεία πεπιαζηικού δικηύος 

Άκεζα ή έκκεζα ζπλδέεηαη κε ηελ 
αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε (ρσξίο 
κεζάδνληα) 

Σςνήθυρ ςπάπσει ένα κενό ανάμεζα 
ζηον παπαγυγό και ηον μεηαποιηηή 
οπόηε απαιηείηαι μεζάζονηαρ 

Γπλακηθόηεηα θάησ ησλ 25 ηόλσλ 
εκεξεζίσο 

Δςναμικόηηηαρ άνυ ηυν 500 ηόνυν 
ημεπηζίυρ 

Παξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο 
πίηαο γηα δσνηξνθέο (12-17% 
πνζόηεηα ειαίνπ) 

Ποζόηηηα ελαίος μικπόηεπη από 1% 
ζηην πίηα 

Υακειό επελδπηηθό θόζηνο Υτηλό επενδςηικό κόζηορ 

Υακειέο απαηηήζεηο ελέξγεηαο 
(θάησ ησλ 80 kW) 

Υτηλέρ απαιηήζειρ ζε ενέπγεια 
(470kW ανά ηόνος ζπόπος) 

Κακία ρξήζε ρεκηθώλ δηαιπηώλ ή 
ζέξκαλζεο ηνπ ζπόξνπ 

Εκσύλιζη με διαλύηη και θεπμική 
πποεπεξεπγαζία 

Απνπζία ιπκάησλ  Πεπίπος 50 λίηπα λςμάηυν/λίηπο 
ελαίος 

Υακειά θόζηε logistics θαη Υτηλά κόζηη logistics και αζθάλειαρ 
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αζθάιεηαο 

Γεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία 

 

 

Γηάγξακκα 14 Πνξεία ηεο ηερληθήο δηαδηθαζίαο ςπρξήο έθζιηςεο 

 

 

Σν εξγνζηάζην ζα δνπιεχεη γηα 6 κήλεο φζν δειαδή δηαξθεί ν ιηλαξφζπνξνο 

απνζεθεκέλνο, κε ηνπο ππαιιήινπο λα δνπιεχνπλ ζε δχν βάξδηεο ησλ 8 σξψλ. Ζ 

εξγαζίεο ζα μεθηλνχλ ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή, δειαδή Ηνπιίνπ-Γεθέκβξην. Απφ 

εθεί θαη πέξα ην εξγνζηάζην ζα ιεηηνπξγεί κφλν σο εξγνιάβνο, κεηαπνηψληαο ηελ 

παξαγσγή άιισλ θαιιηεξγεηψλ φπσο ζνπζάκη ή chia. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ δελ έρεη ιεθζεί φκσο ππφςε ε ζπγθεθξηκέλε έμηξα 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο δελ έρνπλ εληνπηζηεί πξνο ην παξφλ, παξαγσγνί ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε κνλάδα. Όπσο θαη 

λα έρεη ε πξνκήζεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα ήηαλ 10-15% επί ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ην ηππνπνηήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

θαλάιηα δηαλνκήο πνπ δηαζέηεη γηα ηε δηάζεζε ηνπ ιηλέιαηνπ. 

Ζ θχξηα απνζεθεπηηθή κνλάδα, δειαδή ηα ζηιφ ρσξεηηθφηεηαο 220 ηφλσλ, δειαδή 

ίζα κε ηελ εηήζηα παξαγσγή ζα ηνπνζεηεζεί έμσ απφ ηε κεηαπνηεηηθή κνλάδα.  

100 κιλά λιναρόςπορου 

Ψυχρι ςυμπίεςθ με 
τουσ κοχλίεσ 

55-60 λίτρα κολό λάδι 

Κακαριςμόσ ελαίου μζςω 
φίλτρου 

40 λίτρα κακαρό λάδι 

Κακαριςμόσ από ξζνα ςώματα, 
ξιρανςθ, αποκικευςθ 

40-45 θηιά 

ππφιεηκκα 
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Δηθφλα 5 ηιφ απνζήθεπζεο ζπφξσλ 

Δθεί ε πιαηθφξκα κεηαθνξάο ζπφξσλ ζα παξαδίδεη ην ζπφξν κεηά ηε ζπγθνκηδή κε 

ηνλ θνριηνκεηαθνξέα πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζην ζηιφ λα ηνλ κεηαθέξεη κέζα ζην 

ζηιφ. Έλαο αηζζεηήξαο πιεξφηεηαο ζα ειέγρεη ηε δηαδηθαζία. Ζ πξνζθνξά ηεο 

εηαηξείαο ΤΗΟΗ Ξνπξνί ΟΔ ρσξεηηθφηεηαο 250 ηφλσλ, πξνηηκήζεθε έλαληη ηεο 

θαηαζθεπήο αγξνηηθήο απνζήθεο ιφγσ κηθξφηεξνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη αγνξάο. 
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Δηθφλα 6 Μεηαθνξά ζπφξνπ κέζα ζηε κνλάδα γηα επεμεξγαζία 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαζαξηζκφο ησλ ζπφξσλ απφ πέηξεο, κέηαιια θαη 

ππνιείκκαηα. Ζ δηαδηθαζία απηή παξέρεη κία πην ζηαζεξή πνηφηεηα ιαδηνχ, 

κεηψλνληαο παξάιιεια ηνλ θίλδπλν δεκηάο ζηελ πξέζα. Ζ αθαζαξζίεο πξέπεη λα 

είλαη θάησ απφ 2%. Έλα θαζαξηζηήξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαίξεζε πεηξψλ θαη 

ππνιεηκκάησλ. 
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Δηθφλα 7 Καζαξηζηήξην ζπφξσλ 

Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε ην θαζαξηζηήξην UC-1 ηεο εηαηξείαο Agrosystems 

δπλακηθφηεηαο 1 ηφλνπ ζπφξνπ αλά ψξα: 

Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο: Σν πιηθφ αθήλεηαη ζηε ρνάλε ηξνθνδνζίαο θαη 

θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζην επάλσ θφζθηλν. Σα κεγαιχηεξα θνκκάηηα θαζαξίδνληαη 

κε ηελ θίλεζή ηνπο ζην θφζθηλν, ελψ ηα κηθξφηεξα θαηαιήγνπλ ζην επφκελν. Σα δπν 

θαηψηεξα θφζθηλα αθήλνπλ ηηο αθαζαξζίεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο λα θαηαιήμνπλ 

παξαθάησ, ελψ ζε απηφ ζπλερίδνπλ νη θαζαξνί ζπφξνη. Σειηθά ην πιηθφ πεξλάεη κέζα 

απφ ξεχκα αέξα φπνπ απνκαθξχλνληαη νη ελαπνκείλνπζεο αθαζαξζίεο. 

Υξήζε ηεο ιηλαξόπηηαο 

Ζ ιηλαξφπηηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ςπρξή έθζιηςε πεξηέρεη πεξηζζφηεξν έιαην 

νπφηε έρεη κεγαιχηεξε αμία ζε ραξκάληα δσνηξνθήο, ζε ζρέζε κε ηελ πίηα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκή έθζιηςε ή ηελ θαλνληθή κε δηαιπηέο. Απφ ηελ έθζιηςε 10 

θηιψλ ιηλαξφζπνξνπ, παξάγνληαη πεξίπνπ 4-4,5 θηιά ιηλαξφπηηαο θαη 5,5 κε 6 θηιά 

ιηλέιαηνπ. Ζ πίηα απνηειείηαη θαηά 25-40% θαζαξή πξσηεΐλε, 17% ιίπε, 5-10% 

αθαηέξγαζηε ίλα. 

Σα πέιεηο ηεο πίηαο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ζθνηεηλά, μεξά θαη δξνζεξά κέξε. 

Μεηά ηελ έθζιηςε, ε πίηα έρεη ζεξκνθξαζία 40-60 βαζκνχο Κειζίνπ. Ζ κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο πίηαο πξέπεη λα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ έθζιηςε ψζηε λα γίλεη ε 

απνζήθεπζή ηεο. Ζ ςχρξαλζε κπνξεί λα γίλεη κε ηε κεηαθνξά ηεο πίηαο κε ηκάληα 

κεηαθνξάο ζην ζηιφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε ζπκπχθλσζε θαη ε θζνξά 

ζην ζηιφ. Δλαιιαθηηθή, ε ζεξκφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε έλαλ ελαιιάθηε 

ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ζπφξνπ.  
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χκθσλα κε ηελ εηαηξεία Strahle, ε απνζήθεπζε ηεο πίηαο είλαη δπλαηή γηα έλα 

εμάκελν ρσξίο θάπνηεο αιινηψζεηο. Άιιεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ε απνζήθεπζε δελ 

πξέπεη αλ μεπεξλά ην ηξίκελν. Σν «γαξηδάθη» απφ πξέζεο κπνξεί λα γίλεη πέιεη κε 

εηδηθά κεραλήκαηα, θάηη πνπ δίλεη ην πιενλέθηεκα ηνπ κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ 

απνζήθεπζεο-ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ιφγσ ηεο απνθπγήο ηεο Άιθα-ηνμίλεο. 

6.4.1 Γηαδηθαζία ςπρξήο έθζιηςεο 

Καηά ηε ςπρξή έθζιηςε, ε ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο ηνπ ζπφξνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηνπο 18-20
ν
C κε απνηέιεζκα ην ιάδη λα δηαηεξεί φιεο ηηο βηηακίλεο ηνπ, ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ, ην θπζηθφ ηνπ ρξψκα θαη ηε γεχζε ηνπ. 

Μεηά ηε κεηαθνξά ηνπ ζπφξνπ, κέζα ζηε κνλάδα, κε έλαλ θνριηνκεηαθνξέα 

πεγαίλεη ζηελ πξέζα γηα επεμεξγαζία. 

Ζ θνριηνπξέζζα είλαη δπλακηθφηεηαο 130 θηιψλ αλά ψξα. Σν πηεζηήξην απηφ, 

ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή, είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηδησηηθή θαη επαγγεικαηηθή 

ρξήζε, ζπλεηαηξηζκνχο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, εγθαηαζηάζεηο κχισλ θηι. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πξέζαο: 

Τύπορ 
μησανήρ 

Επεξεπγαζία 
ζπόπος ανά 
ώπα (ζε 
κιλά) 

Απόδοζη 
ελαίος 
ανά ώπα 
(ζε κιλά) 

Επεξεπγαζία 
ζπόπος ανά 
ημέπα (ζε 
κιλά) 

Απόδοζη 
ελαίος 
ανά 
ημέπα (ζε 
κιλά) 

Επεξεπγαζία 
ζπόπος ανά 
έηορ (ζε 
ηόνοςρ) 

Απόδοζη 
ελαίος 
ανά έηορ 
(ζε 
ηόνοςρ) 

Καλλιεπγούμενη 
έκηαζη ζε 
ζηπέμμαηα 

SK 
250/1 

130 78 1040 624 220000 88000 1000 

(Σηνηρεία θαηαζθεπαζηή) 

 

Δηθφλα 8 Πξέζα Strahle 

Ζ πξέζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα θίιηξα. Οπφηε ην ιάδη βγαίλεη θαζαξφ θαη 

κεηαθέξεηαη ζε κία δεμακελή κε βξπζάθη θαη ζεξκφκεηξν inox ρσξεηηθφηεηαο 1 

ηφλνπ. Σα ππνιείκκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπφξνπ κεηαθέξνληαη ζε άιιε 

δεμακελή inox 2 ηφλσλ, φπνπ απνζεθεχεηαη κέρξη ηε κεηαθνξά ηνπ ζε θηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο. 

Απνζήθεπζε ηνπ θαζαξνύ ειαίνπ 

Οη αθφινπζεο ζπλζήθεο είλαη νη θαηάιιειεο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειαίνπ: 
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 Υακειφ επίπεδν αθαζαξζηψλ ζην ιάδη 

 Υακειή ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο 

 Απνθπγή ηεο απμνκείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

 Πιήξεο ζθνηάδη (γη’ απηφ ην ιφγν πξνηηκψληαη κεηαιιηθέο δεμακελέο έλαληη 

πιαζηηθψλ). 

 Υξήζε κφλν αλνμείδσησλ δεμακελψλ. 

 Οη δεμακελέο πξέπεη λα είλαη εχθνιεο ζην θαζάξηζκα. 

 

 

Δηθφλα 9 Γεμακελή ιαδηνχ inox ρσξεηηθφηεηαο 1 ηφλνπ) 

6.4.2 Εμφιάλωςη και τυποποίηςη 

Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εκθηάισζεο, εμεηάδεηαη ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Σahipack 

πνπ πεξηιακβάλεη έλα γεκηζηηθφ κε ηέζζεξα αθξνθχζηα, κία εηηθεηέδα θαη έλα 

ηαπσηηθφ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο εκθηάισζεο θαη εηθφλεο. 

Σν θαζαξφ ιάδη εηζάγεηαη απφ ην βξπζάθη θαηεπζείαλ ζην ηζνζηαζκηθφ γεκηζηηθφ κε 

ηέζζεξα αθξνθχζηα. 
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Δηθφλα 10 Γεκηζηηθφ θηάισλ κε ηέζζεξα αθξνθχζηα 

Ο εξγάηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα ηνπνζεηεί ηα κπνπθάιηα ηα νπνία ζα γεκίδνπλ θαη 

έπεηηα ζα κεηαθέξνληαη ζην θιεηζηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εκηαπηφκαηε ζεξκηθή 

εηηθεηέδα. Έλαο ζεξκηθφο εθηππσηήο ζα εθηππψλεη ηηο εηηθέηεο. 

 

 

Δηθφλα 11 Σαπσηηθφ θηάισλ 
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Δηθφλα 12 Δηηθεηέδα 

Μεηά ην έηνηκν πιένλ πξντφλ ζα ηνπνζεηείηαη ζε θνχηεο κε ηελ εκεξήζηα παξαγσγή 

λα θηάλεη ηα 600-700 ιίηξα έηνηκνπ πξντφληνο ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 250 ml θαη 1 

ιίηξνπ. Έπεηηα νη θνχηεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε παιέηεο έηνηκεο πξνο κεηαθνξά ζηελ 

κνλάδα 3PL κε ηελ νπνία ζα ζπλάςεη ζπλεξγαζία ε Οκάδα Παξαγσγψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ πίηα απηή ζα κεηαθέξεηαη ζηνπο θηελνηξφθνπο κε έμνδα ηνπ 

θηελνηξφθνπ. 

6.5 Χρηματοοικονομική μελζτη 
Πίλαθαο 21 πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο 

Έξγα πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

Δίδνο θαηαζθεπήο Σηκή ζε επξψ  

Υσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο, 

ηζνπεδψζεηο, 

δηακνξθψζεηο θ.ι.π 

1.500 

Δθζθαθή γηα ηε 

ζεκειίσζε 
200 

Πεξίθξαμε κε 

θάγθεια, ζπλ 

ζηδεξφπνξηα 

5.000 

Δμσηεξηθφο 

θσηηζκφο 

1.500 

χλνιν 8.200 

 

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο  

Σχπνο 

θαηαζθεπήο/κεραλήκαη

νο 

Ηζρχο Γηαζηάζεηο Απφδνζε/Υσξεηηθφη

εηα 

Σηκή ζε 

επξψ 

(ζπλ 

ΦΠΑ) 
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ηιφ γαιβαληδέ ζπλ δχν 

θνριηνκεηαθνξείο 

(εμαεξηζκφο θαη αέξαο 

ζθνχπα) ΤΗΟΗ ΞΟΤΡΟΗ 

ΟΔ 

 Γηάκεηξνο 6,90 

κέηξα, χςνο 11 

κέηξα 

Κνριίαο 35 ηφλσλ 

αλά ψξα 

28.520 

Πξέζα Strahle 130/3 Γ 

(πεξηιακβάλνληαη 

θίιηξα θαη αληιίεο, 

ςχμε θαζψο θαη 

ηεκαρηζκφο ηνπ ζηεξενχ 

ππνιείκκαηνο) 

Κσλζηαληέιινο Γξεγ. 

Γνπιηαλνχ 

7,5 

kW 

Μάθξνο 

2.330mm, 

πιάηνο 550mm, 

χςνο 760mm,  

Απφδνζε 50 θηιψλ 

ειαίνπ αλά ψξα 

60.000 

Γεμακελή INOX γηα 

θαζαξφ ιάδη κε δχν 

βάλεο ρσξίο ζπξίδα 

νβάι θαη κε 

ζεξκφκεηξν. Μηιηηάδεο 

Παπιάθεο ΔΠΔ 

 Γηάκεηξνο 1,27 

κέηξσλ, χςνο 

2,2 κέηξσλ 

2 ηφλσλ  1.800 

Γεμακελή INOX γηα ηα 

ζηεξεά ππνιείκκαηα 

Μηιηηάδεο Παπιάθεο 

ΔΠΔ 

 Γηάκεηξνο 0,93 

κέηξσλ, χςνο 

1,8 κέηξσλ 

1 ηφλνο 550 

Ηζνζηαζκηθφ γεκηζηηθφ 

κε ηέζζεξα αθξνθχζηα 

θαη θίιηξν Tandem 

ΣΑΥΤΠΑΚ Μ.Δ.Π.Δ. 

1,25 

kW 

650mm x 

460mm x 

450mm 

Πεξίπνπ 600 

κπνπθάιηα 750ml αλά 

ψξα. 

2.500 

Καζαξηζηήξην ζπφξσλ 

UC 1 γηα ειαηνχρνπο 

ζπφξνπο. Agrosystems 

0.75k

W 

1,38x1,008x1,5

8mm 

1 ηφλνο αλά ψξα 7.500 

Κιεηζηηθφ θαπαθηψλ 

ΣΑΥΤΠΑΚ Μ.Δ.Π.Δ. 

1 kW 700x340x1260

mm 

 1.736 

Ζκηαπηφκαηε ζεξκηθή 

εηηθεηέδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκηθνχ εθηππσηή 

ΣΑΥΤΠΑΚ Μ.Δ.Π.Δ. 

   4.464 

Ζκηαπηφκαην Πιπζηηθφ 

θηάισλ 2 ζέζεσλ 

1,12 

kw 

400 x350 

x900mm 

πεξίπνπ 700 θηάιεο / 

ψξα. 

1000 

Υεηξνθίλεην 

Παιεηνθφξν κε 

Επγαξηά 

   450 

χλνιν 11,62 

kW 

  108.520 

 

Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

Καηαζθεπή Γηαζηάζεηο  Σηκή ζε 

επξψ 



 
79 

(ζπλ 

ΦΠΑ) 

Δθζθαθέο, 

επηρσκάησζε, 

ζθπξνδέκαηα, 

ζπκπχθλσζε γαηψλ, 

βηνκεραληθφ δάπεδν 

 13.500 

Φέξνλ κεηαιιηθφο 

νξγαληζκφο κε δνκηθφ 

ράιπβα 

Ύςνο 3 

κέηξσλ, 

έθηαζεο 200 

η.κ 

26.000 

Πιαγηνθάιπςε θηηξίνπ 

κε πάλει αινπκηλίνπ 

 6.000 

Δζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ρσξίζκαηα 

κε ιείν πάλει 

 3.000 

Διαηνρξσκαηηζκνί  500 

Γηακφξθσζε θαη 

εμνπιηζκφο WC 

 3.000 

Τδξαπιηθή 

εγθαηάζηαζε θαη 

απνρέηεπζε 

 1.200 

Ζιεθηξνινγηθή 

εγθαηάζηαζε-

θσηηζκφο  

 7.000 

Πφξηεο, παξάζπξα  2.500 

χλνιν  64.300 

 

Γεληθά έμνδα κειέηεο 

Δίδνο Σηκή ζε επξψ (ζπλ ΦΠΑ) 

Μειέηε κεραληθνχ θαη παξάβνιν αδείαο* 4.700 

Ακνηβή ζπκβνχινπ 5.000 

χλνιν 9.700 

* H ζπλνιηθή ηζρύο ηεο κνλάδαο ζα θηάλεη ηα 14 kW θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ε κνλάδα 

εκπίπηεη ζηνλ θαλνληζκό γηα «κηθξά εξγαζηήξηα» θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ζηε 

ΔΑΟΚ Λαξίζεο παξάβνιν 100 επξώ 

Δμνπιηζκόο γξαθείνπ 

Δίδνο Σηκή ζε επξψ (ζπλ ΦΠΑ) 

Ζ/Τ 1.000 

Πνιπκεράλεκα 225 

Δπίπισζε 1.000 

χλνιν 2.725 

 

ύλνιν ινηπνύ εμνπιηζκνύ 
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Δίδνο Σηκή ζε επξψ (ζπλ ΦΠΑ) 

χζηεκα ζπλαγεξκνχ 1.300 

χζηεκα ππξαλίρλεπζεο 970 

χζηεκα ERP γηα παξαθνινχζεζε 

παξηίδσλ θιπ 

4.491 

χλνιν 6.671 

 

Δπελδπηηθή δαπάλε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

Δίδνο Ηζρχο Σηκή ζε επξψ (ζπλ ΦΠΑ) 

Θεξκνκφλσζε δψκαηνο & 

δαπέδνπ 

 3.000 

2x Midea MCA2-18HRN1 

Κιηκαηηζηηθφ Καζέηα 

3,6 kW 1.280 

ύλνιν 3,6 kW 4.280 

 

Δπελδπηηθή δαπάλε πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίωζε θαη παξαθνινύζεζε 

πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ 

Μεράλεκα/θαηαζθεπή Σηκή ζε 

επξψ 

Πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005 απφ εμσηεξηθφ θνξέα (TUV 

Hellas) 

1.950 

Πηζηνπνίεζε βηνινγηθήο παξαγσγήο 140 

χλνιν 2.350 

 

πλνιηθόο πίλαθαο εξγαζηώλ 

Πεξηγξαθή 

εξγαζηψλ 

πλνιηθφ 

θφζηνο (ζε 

επξψ) 

Έξγα 

πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ 

8.200 

Κηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

64.300 

Μεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 

108.520 

Έμνδα κειέηεο 9.700 

Δμνπιηζκφο 

γξαθείνπ 

2.725 

Λνηπφο 

εμνπιηζκφο 

6.671 

Δπελδπηηθέο 

δαπάλεο 

πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο 

4.280 
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Πηζηνπνηήζεηο 3.448 

πλνιηθφ 

θφζηνο  

207.844 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο γηα ην θηίζηκν ηεο κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο αλακέλεηαη 

λα θηάζεη ηα 207.844 επξώ. 

Λεηηνπξγηθά θόζηε 

Κόζηνο πωιεζέληωλ 

 Δίδνο Αγνξά 

αλαιψζηκ

σλ 

(ηεκάρηα) 

Σηκή αγνξάο(επξψ/ηεκάρην) χλνιν 

δαπάλεο 

αγνξάο 

αλαισζίκ

σλ (επξψ) 

Φηάιε θαξακειέ 250ml 

+πψκα 

176000 0,2 35.200 

Φηάιε θαξακειέ 1 

ιίηξνπ +πψκα 

44000 0,4 17.600 

Δηηθέηεο 220000 0,02 4.400 

Υαξηνθηβψηηα 12 

θηάισλ 

10706 0,5 5.353 

Παιέηεο 428,24 3 1.284,72 

Γαπάλε Καιιηέξγεηαο ιηλαξφζπνξνπ  4.1740 

χλνιν   105577,7

2 

 

Μηζζνινγηθέο δαπάλεο 

Δίδνο απαζρφιεζεο Σηκή ζε επξψ 

Τπάιιεινο εξγνζηαζίνπ γηα 6 κήλεο 

Τπάιιεινο εξγνζηαζίνπ γηα 6 κήλεο 

5.493 

Πσιεηήο-ππεχζπλνο Marketing γηα 12 

κήλεο 

14.400 

Λνγηζηηθή ππνζηήξημε (εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο) γηα 12 κήλεο 

6.000 

χλνιν 25.893 

 

Γαπάλεο ΓΔΚΟ 

Καηεγνξία 

εμφδσλ 

Σηκή ζε επξψ 

Ρεχκα (0,1053 

αλά kWh) 

5.100  

Ύδξεπζε 400 

χλδεζε κε 

δίθηπν ΓΔΖ 

292 
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χλδεζε κε 

δίθηπν 

χδξεπζεο 

150 

χλνιν 5.442 

 

Γαπάλεο Marketing 

Δίδνο Σηκή ζε επξψ 

πκκεηνρή ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο (1 ηνλ 

πξψην ρξφλν) 

1.000 

Γεκηνπξγία site, ππνζηήξημε θαη 

δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ 

7.300 

Γηαθήκηζε ζηνλ ηχπν 6.000 

χλνιν 14.300  

Σα ιεηηνπξγηθά θφζηε εηεζίσο ηεο κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο πξνβιέπεηαη λα θηάζνπλ 

ηα 140.712 επξώ. 

6.5.1 Υπολογιςμόσ καθαρήσ παροφςασ αξίασ 

6.5.1.1 Ρεαλιςτικό ςενάριο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην θαζαξφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη: 

I0:207.844 επξψ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ηα θέξδε 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη 

νκάδεο παξαγσγψλ θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%). 

Χζηφζν, θαζψο ηα θέξδε δελ πξνέξρνληαη απφ αγξνηηθή παξαγσγή αιιά απφ ην 

δεπηεξνγελή ηνκέα, ε θνξνινγία νξίδεηαη ζην 29% επί ησλ θεξδψλ. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ππνινγηζκνχ, ππνζέηνπκε φηη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο παξακέλεη ζηαζεξφο 

θαηά ηε δεθαεηία. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ξεαιηζηηθνχ ζελαξίνπ, ππνινγίδσ ηε ζηξεκκαηηθή απφδνζε ηνπ 

ιηλαξηνχ ζηα 220 θηιά, αλά ζηξέκκα, ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαίνπ ζηoπο 

88 ηφλνπο, θαη ηηο πσιήζεηο ην πξψην έηνο λα δηακνξθψλνληαη ζην 80%, ην δεχηεξν 

θαη ην ηξίην ζην 90% θαη απφ ην ηέηαξην θαη κεηά ζην 100%. Ζ ηηκέο ηνπ ιηλέιαηνπ 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

1
ν
 έσο 3

ν
 έηνο: 5,85 επξψ αλά ιίηξν 

4
ν
 έσο 10

ν
 έηνο: 6,5 επξψ αλά ιίηξν (βηνινγηθφ) 

Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη ε πίηα πσιείηαη θαηά 100% ζηνπο θηελνηξφθνπο, γεγνλφο 

πνπ απνθέξεη ζπλ εηήζηα έζνδα ζηελ Οκάδα: 14.850 

Με βάζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα δεδνκέλα έρνπλ σο εμήο: 

Δηήζηεο θαζαξέο ξνέο επέλδπζεο 

S: (Αθαζ. Πξφζνδνο-Δκθαλείο Γαπάλεο+Απνζβέζεηο)-Φφξνη 

S10: (Αθαζ. Πξφζνδνο-Δκθαλείο Γαπάλεο+Απνζβέζεηο)-Φφξνη+Τπνιεηκκαηηθή 

Αμία 
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Πίλαθαο 22 ΚΠΑ ξεαιηζηηθφ ζελάξην 

 

 

Με πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 9,25% γηα 10 ρξφληα (δειαδή ην επηηφθην ηνπ 

κεζνκαθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ) θαη ηε κέζνδνο αμηνιφγεζεο επέλδπζεο ΚΠΑ 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

ΚΠΑ: (S1/(1+0,925))+ (S2/(1+0,925)
2
) + (S3/(1+0,925)

 3
)+ (S4/(1+0,925)

 4
)+..........+( 

S10/(1+0, 925)
 10

) - 207.844=1.604.418,748>0 άξα κε ην ξεαιηζηηθφ ζελάξην ε 

επέλδπζε θξίλεηαη ζθφπηκε. 

Υξόλνο Δπαλάθηεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ (Υ.Δ.Κ) 

H πεξίνδνο επαλάθηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: ΥΔΚ= Η0/S 

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ν ρξφλνο επαλάθηεζεο ππνινγίδεηαη ζην 1ν 

έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. 

Νεθξό ζεκείν (break even point) 

Ζ ρξεκαηηθή αμία ησλ πσιήζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ε επηρείξεζε εηεζίσο ψζηε λα 

κελ παξνπζηάδεη θέξδε ή δεκηέο είλαη 327.772 επξψ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζηελ εκπνξία 

ηνπ 55,7% ηεο παξαγσγήο, ή ζηελ πψιεζε εηεζίσο 56.512 ηφλσλ ιηλέιαηνπ.  

Πίλαθαο 23 Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

1
ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,083 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 423.170 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

137.000 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

181.966 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

238.119 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 219.252 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 106,91% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

219.252 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

106,91% 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Τπνινγηζκόο ΚΠΑ 

205.787,00 242.025,40 242.025,40 321.999,80 321.999,80 320.499,80 321.999,80 321.999,80 321.999,80 331.488,80 1604418,748

Ρεαιηζηηθό ελάξην 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο

Αθαζ. Πξόζνδνο-Εκθαλείο Δαπάλεο 238.119 289.159 289.159 401.799 401.799 401.799 401.799 401.799 401.799 401.799

Καζαξό Κέξδνο 137.000 188.040 188.040 300.680 300.680 300.680 300.680 300.680 300.680 300.680

Φόξνη 39730 54531,6 54531,6 87197,2 87197,2 87197,2 87197,2 87197,2 87197,2 87197,2
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Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 137.087 

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 167.407 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο*0,71} 97269,84 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 43% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

32% 

 

2
ν
 θαη 3

ν
 έηνο 

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,083 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 474.210 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

188.040 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

233.006 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

289.159 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 270.292 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 131,80% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

270.292 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

131,80% 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 188.127 

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 218.447 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο*0,71} 133508,24 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 49% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

40% 

 

4
ν
 έηνο θαη κεηά 

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,083 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 586.850 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 300.680 
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Δαπαλώλ] 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

345.646 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

401.799 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 382.932 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 186,73% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

382.932 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

186,73% 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 300.767 

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 331.087 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο*0,71} 213482,64 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 59% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

51% 

 

6.5.1.2 Απαιςιόδοξο ςενάριο 

Τπνινγηζκόο θαζαξήο παξνύζαο αμίαο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην θαζαξφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη: 

I0:207.844 επξψ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππνινγηζκνχ, ππνζέηνπκε φηη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 29% 

παξακέλεη ζηαζεξφο θαηά ηε δεθαεηία. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ξεαιηζηηθνχ ζελαξίνπ, ππνινγίδσ ηε ζηξεκκαηηθή απφδνζε ηνπ 

ιηλαξηνχ ζηα 200 θηιά, αλά ζηξέκκα, ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαίνπ ζηoπο 

80 ηφλνπο, θαη ηηο πσιήζεηο ην πξψην έηνο λα δηακνξθψλνληαη ζην 70%, ην δεχηεξν 

θαη ην ηξίην ζην 80%, ζην ηέηαξην θαη ζην πέκπην ζην 90% θαη απφ ην 6
ν
 θαη κεηά 

ζην 100%. Ζ ηηκέο ηνπ ιηλέιαηνπ δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

1
ν
 έσο 3

ν
 έηνο: 5,22 επξψ αλά ιίηξν 

4
ν
 έσο 10

ν
 έηνο: 5,85 επξψ αλά ιίηξν (βηνινγηθφ) 

Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη ε πίηα πσιείηαη θαηά 100% ζηνπο θηελνηξφθνπο, γεγνλφο 

πνπ απνθέξεη ζπλ εηήζηα έζνδα ζηελ Οκάδα: 13.500. 

Με βάζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα δεδνκέλα έρνπλ σο εμήο: 

Δηήζηεο θαζαξέο ξνέο επέλδπζεο: 

S: (Αθαζ. Πξφζνδνο-Δκθαλείο Γαπάλεο+Απνζβέζεηο)-Φφξνη 

S10: (Αθαζ. Πξφζνδνο-Δκθαλείο Γαπάλεο+Απνζβέζεηο)-Φφξνη+Τπνιεηκκαηηθή 

Αμία 
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Πίλαθαο 24 ΚΠΑ Απαηζηφδνμνπ ζελαξίνπ 

 

 

Με πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 9,25% γηα 10 ρξφληα (δειαδή ην επηηφθην ηνπ 

κεζνκαθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ) θαη ηε κέζνδνο αμηνιφγεζεο επέλδπζεο ΚΠΑ 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

ΚΠΑ: (S1/(1+0,925))+ (S2/(1+0,925)
2
) + (S3/(1+0,925)

 3
)+ (S4/(1+0,925)

 4
)+..........+( 

S10/(1+0,925)
 10

) - 207.844= 1.161.865,431>0 άξα κε ην απαηζηφδνμν ζελάξην ε 

επέλδπζε θξίλεηαη ζθφπηκε. 

Υξόλνο Δπαλάθηεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ (Υ.Δ.Κ): 

H πεξίνδνο επαλάθηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: ΥΔΚ= Η0/S 

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ν ρξφλνο επαλάθηεζεο ππνινγίδεηαη ζηα 2 έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. 

Νεθξό ζεκείν (break even point) 

Ζ ρξεκαηηθή αμία ησλ πσιήζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ε επηρείξεζε εηεζίσο ψζηε λα 

κελ παξνπζηάδεη θέξδε ή δεκηέο είλαη 319.634 επξψ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζηελ εκπνξία 

ηνπ 69,4% ηεο παξαγσγήο, ή ζηελ πψιεζε εηεζίσο 61.232 ηφλσλ ιηλέιαηνπ.  

Πίλαθαο 25 Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο  

1
ν
 έηνο 

      

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,827 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 305.820 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

-13.814 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

37.516 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

125.444 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 106.578 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 51,97% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

106.578 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 51,97% 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Τπνινγηζκόο ΚΠΑ 

132.842,00 166.497,66 166.497,66 228.352,86 261.580,86 260.080,86 261.580,86 261.580,86 261.580,86 271.069,86 1161865,431

Απαηζηόδνμν ελάξην 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο

Αθαζ. Πξόζνδνο-Εκθαλείο Δαπάλεο 125.444 167.204 167.204 254.324 301.124 301.124 301.124 301.124 301.124 301.124

Καζαξό Κέξδνο -13.814 27.946 27.946 115.066 161.866 161.866 161.866 161.866 161.866 161.866

Φόξνη 0 8104,34 8104,34 33369,14 46941,14 46941,14 46941,14 46941,14 46941,14 46941,14
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θεθαιαίνπ θεθ] 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] -13.726 

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 21.648 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο*0,71} 0,00 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 12% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

-5% 

 

2
ν
 θαη 3

ν
 έηνο 

      

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,827 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 347.580 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

27.946 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

79.276 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

167.204 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 148.338 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 72,33% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

148.338 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

72,33% 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 28.034 

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 63.408 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο*0,71} 19841,88 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 23% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

8% 

 

4
ν
 έηνο 

      

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,827 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  
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Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 434.700 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

115.066 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

166.396 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

254.324 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 235.458 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 114,82% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

235.458 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

114,82% 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 115.154 

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 150.528 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο*0,71} 81697,08 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 38% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

26% 

 

5
ν
 έηνο 

      

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,827 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 481.500 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

161.866 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

213.196 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

301.124 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 282.258 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 137,64% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

282.258 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

137,64% 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 161.954 
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Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 197.328 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο*0,71} 114925,08 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 44% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

34% 

 

6.5.1.3 Αιςιόδοξο ςενάριο 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ην θαζαξφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη: I0:207.844 επξψ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππνινγηζκνχ, ππνζέηνπκε φηη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 29% 

παξακέλεη ζηαζεξφο θαηά ηε δεθαεηία. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αηζηφδνμνπ ζελαξίνπ, ππνινγίδσ ηε ζηξεκκαηηθή απφδνζε ηνπ 

ιηλαξηνχ ζηα 240 θηιά, αλά ζηξέκκα, ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαίνπ ζηoπο 

96 ηφλνπο, θαη ηηο πσιήζεηο ην πξψην έηνο λα δηακνξθψλνληαη ζην 80%, ην δεχηεξν 

θαη ην ηξίην ζην 90% θαη απφ ην ηέηαξην θαη κεηά ζην 100%. Ζ ηηκέο ηνπ ιηλέιαηνπ 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

1
ν
 έσο 3

ν
 έηνο: 6 επξψ αλά ιίηξν 

4
ν
 έσο 10

ν
 έηνο: 7 επξψ αλά ιίηξν (βηνινγηθφ) 

Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη ε πίηα πσιείηαη θαηά 100% ζηνπο θηελνηξφθνπο, γεγνλφο 

πνπ απνθέξεη ζπλ εηήζηα έζνδα ζηελ Οκάδα: 16.200 

Με βάζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα δεδνκέλα έρνπλ σο εμήο: 

S: (Αθαζ. Πξφζνδνο-Δκθαλείο Γαπάλεο+Απνζβέζεηο)-Φφξνη 

S10: (Αθαζ. Πξφζνδνο-Δκθαλείο Γαπάλεο+Απνζβέζεηο)-Φφξνη+Τπνιεηκκαηηθή 

Αμία 

Πίλαθαο 26 ΚΠΑ αηζηφδνμν ζελάξην 

 

 

Με πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 9,20% γηα 10 ρξφληα (δειαδή ην επηηφθην ηνπ 

κεζνκαθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ) θαη ηε κέζνδνο αμηνιφγεζεο επέλδπζεο ΚΠΑ 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

ΚΠΑ: (S1/(1+0,925))+ (S2/(1+0,925)
2
) + (S3/(1+0,925)

 3
)+ (S4/(1+0,925)

 4
)+..........+( 

S10/(1+0, 925)
 10

) - 207.844= 2059422,707>0 άξα κε ην αηζηφδνμν ζελάξην ε 

επέλδπζε θξίλεηαη ζθφπηκε. 

Υξόλνο Δπαλάθηεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ (Υ.Δ.Κ): 

H πεξίνδνο επαλάθηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: ΥΔΚ= Η0/S 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Τπνινγηζκόο ΚΠΑ 

255.945,88 296.841,88 296.841,88 405.897,88 405.897,88 404.397,88 405.897,88 405.897,88 405.897,88 415.386,88 2059422,707

Αηζηόδνμν ζελάξην 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο

Αθαζ. Πξόζνδνο-Εκθαλείο Δαπάλεο 291.824 349.424 349.424 503.024 503.024 503.024 503.024 503.024 503.024 503.024

Καζαξό Κέξδνο 149.228 206.828 206.828 360.428 360.428 360.428 360.428 360.428 360.428 360.428

Φόξνη 43276,12 59980,12 59980,12 104524,1 104524,1 104524,1 104524,1 104524,1 104524,1 104524,1
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χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ν ρξφλνο επαλάθηεζεο ππνινγίδεηαη ζην 1
ν
 έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. 

Νεθξό ζεκείν (break even point) 

Ζ ρξεκαηηθή αμία ησλ πσιήζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ε επηρείξεζε εηεζίσο ψζηε λα 

κελ παξνπζηάδεη θέξδε ή δεκηέο είλαη 337.688 επξψ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζηελ εκπνξία 

ηνπ 56% ηεο παξαγσγήο, ή ζηελ πψιεζε εηεζίσο 54.628 ηφλσλ ιηλέιαηνπ.  

Πίλαθαο 27 Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

1
ν
 έηνο 

      

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,246 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 477.000 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

149.228 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

200.558 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

291.824 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 272.958 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 133,10% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

272.958 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

133,10% 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 149.315 

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 184.690 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο/1,29} 115680,59 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 42% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

31% 

 

2
ν
 θαη 3

ν
 έηνο 

      

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,246 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  
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Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 534.600 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

206.828 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

258.158 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

349.424 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 330.558 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 161,19% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

330.558 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

161,19% 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 206.915 

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 242.290 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο/1,29} 160331,76 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 48% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

39% 

 

4
ν
 έηνο θαη κεηά 

      

Κόζηνο παξαγωγήο ιηλέιαηνπ 

(επξώ/ιίηξν) 

(Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,246 

   

ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οηθνλνκηθό απνηέιεζκα Σύπνο ππνινγηζκνύ Πνζό 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 688.200 

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. 

Δαπαλώλ] 

360.428 

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

411.758 

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο 

Παξαγ.] 

503.024 

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο 

θεθαιαίνπ 

[Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 484.158 

Απνδνηηθόηεηα 

θεθαιαίνπ(%) 

[Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 236,09% 

Πξόζνδνο θαζαξήο 

πεξηνπζίαο 

[Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ 

θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 

484.158 

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ 

θεθαιαίνπ 

[Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ 

θεθ] 

236,09% 

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 360.515 
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Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 395.890 

Κέξδε κεηά θόξωλ {Καζαξό θέξδνο/1,29} 279401,52 

Μηθηό Κέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ 

{Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 60% 

Καζαξό θέξδνο ωο πνζνζηό 

ηωλ πωιήζεωλ: 

{Καζαξό πξν θόξωλ, 

θέξδνο/πωιήζεηο} 

52% 

 

6.6 Εφρεςη κεφαλαίων 
Ζ Οκάδα Παξαγσγψλ ππνινγίδεη λα ιάβεη ην 65% ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο απφ 

επηδφηεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Leader, γηα κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο θφζηνπο θάησ 

ησλ 300.000 επξψ. Σν πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο νξίδεηαη ζην 65% ησλ δαπαλψλ άξα 

135.100 επξψ. Σα ππφινηπα ρξήκαηα, 100.000 επξψ ζα ηα ιάβεη κε δαλεηνδφηεζε 

απφ ηξάπεδα κε επηηφθην 9,20%. Καζψο ζηα πξνγξάκκαηα Leader, αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ν κεραληζκφο «θαηαπηζηεπηηθνχ ινγαξηαζκνχ» (Escrow Account), νη 

πξνκεζεπηέο ζα ιακβάλνπλ ηα ρξήκαηα θαηεπζείαλ απφ ηνλ εηδηθφ απηφ ινγαξηαζκφ, 

ρσξίο ε Οκάδα Παξαγσγψλ λα ρξεηάδεηαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νχηε λα πιεξψζεη 

ηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα πξηλ ηεο δνζεί ε επηδφηεζε. Γηα ην ππφινηπν πνζφ ζα 

αλαδεηεζεί ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. 

Κεθάιαην 7-πκπεξάζκαηα 

 

Ζ θαιιηέξγεηα βηνινγηθνχ ιηλαξφζπνξνπ θαη ε θαζεηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ παξαγσγή ιηλέιαηνπ θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ζχκθσλα κε ηα 

λνχκεξα πνπ έδσζε ε Καζαξή Παξνχζα Αμία γηα ηα ηξία ζελάξηα. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ αξθεηέο επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ησλ πσιήζεσλ γηα έλα 

πξντφλ ην νπνίν δελ είλαη γεληθά γλσζηφ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ελψ ην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα δελ πξνηηκάηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο πξέπεη απφ κφλν ηνπ 

ζαλ γεγνλφο λα εγείξεη δεχηεξεο ζθέςεηο σο πξνο ηελ επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Απηφ δείρλνπλ νη δείθηεο ηνπ Μηθηνχ Κέξδνπο σο Πνζνζηφ 

ησλ Πσιήζεσλ, πνπ αληαλαθινχλ κία επαηζζεζία σο πξνο ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ. 

Απφ ηελ έξεπλα αγνξάο, αλ θαη ζεσξεηηθά θξίλεηαη φηη έλα ηέηνην πξντφλ έρεη φια ηα 

θφληα λα δηαπξέςεη βάζεη ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ, ηα πεξηζψξηα λα ππάξμεη 

απνξξφθεζε 88 ηφλσλ ιηλέιαηνπ δελ είλαη κεγάια. Απφ ηελ άιιε, αλ θαη δελ 

εμεηάδεηαη ζηα πεξηζψξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, έλαο κηθξφηεξνο 

φγθνο παξαγσγήο (200 ζηξέκκαηα θαη κε κία κνλάδα ζε επίπεδν νηθνηερλίαο) ίζσο λα 

ζπγθέληξσλε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά θαη λα θέξεη 

θεξδνθνξία ζηνπο παξαγσγνχο.  

Παξάξηεκα Α-Πίλαθεο εξγνζηαζίνπ 

Πίλαθαο: Έζνδα θαη δαπάλεο εξγνζηαζίνπ 
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Απνξξόθεζε πνζόηεηαο ιηλαξόζπνξνπ/έηνο 220000

Παξαγωγή ιηλέιαηνπ (ιηηξα/εηνο) 88.000

Σηκή πώιεζεο ζπκβαηηθνύ ιηλέιαηνπ α' ρξόλνο (επξώ/ιηηξν) 5,8

Παξαγωγή πίηαο αλά ηόλν ιηλαξηνύ (θηιά/έηνο) 99000

Σηκή πώιεζεο πίηαο (επξώ/θηιό) 0,15

Αμία πώιεζεο πίηαο 14850

Είδνο θαηαζθεπήο ή εμνπιηζκνύ

Αμία 

αλαθαηαζθεπήο 

(επξώ)

 Τπνιιεηκαηηθή 

αμία (επξώ) 

 Δηάξθεηα 

παξαγωγηθήο 

δωήο (ρξόληα) 

 Παξειζόληα 

ρξόληα από 

ηελ θαηαζθεπή 

- πξνκήζεηα 

Σιλό γαλβανιηζ ςυν δφο κοχλιομεταφορείσ (εξαεριςμόσ και αζρασ ςκοφπα) 28.520
1426 25 0

Πρζςα Strahle 130/3 60.000 3000 25 0

Δεξαμενι INOX για κακαρό λάδι με δφο βάνεσ χωρίσ κυρίδα οβζλ και με κερμόμετρο 1.800 90 25 0

Δεξαμενι INOX για τα ςτερεά υπολείματα 550 27,5 25 0

Ιςοςτακμικό γεμιςτικό με τζςςερα ακροφφςια και και φίλτρο Tandem 2.500 125 25 0

Κακαριςτιριο ςπόρων UC 1 7.500
375 25 0

Κλειςτικό καπακιών 1.736 86,8 25 0

Θμιαυτόματθ κερμικι ετικετζηα 4.464 223,2 25 0

Θμιαυτόματο Πλυςτικό φιάλων 2 κζςεων 1000 50 25 0

Χειροκίνθτο Παλετοφόρο με Ηυγαριά 450 22,5 25 0

Κηηξηαθέο δαπάλεο θαη έξγα 76.780 3839 25 0

Θ/Υ 1.000 50 5 0

Πολυμθχάνθμα 225 11,25 5 0

Επίπλωςθ 1.000 50 25 0

Σφςτθμα ςυναγερμοφ 1.300 65 25 0

Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ 970 48,5 25 0

Απρόβλεπτα (10% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ) 18979

ύλνιν 208.774

1.000 ζηπέμμαηα λιναπόζποπος

Αγνξά 

αλαιωζηκωλ 

(ηεκάρηα)

Σηκή αγνξάο/θηιό 

(€/ηεκάρην)

ύλνιν 

δαπαλεο 

αγνξάο 

αλαιωζηκωλ 

(€)

Φηάιε θαξακειέ 250ml +πώκα 176000 0,2 35200

Φηάιε θαξακειέ 1 ιίηξνπ +πώκα 44000 0,4 17600

Εηηθέηεο 220000 0,05 11000

Υαξηνθηβώηηα 12 θηάιωλ 10706 0,5 5353

Παιέηεο 428,24 3 1284,72

Δαπάλε Καιιηέξγεηαο ιηλαξόζπνξνπ 41740

ύλνιν 112177,72

Λνγηζηηθή παξαθνινύζεζε 6000

Λνηπέο δαπάλεο (λεξό, ξεύκα θ.ιπ) 5.442

Πηζηνπνίεζε βηνινγηθήο παξαγωγήο 140

Πηζηνπνίεζε ISO 22000:2005 1950

Ακνηβή κεραληθνύ+θόζηνο αδεηώλ θαη ακνηβή ζπκβνύινπ 9700

Έμνδα Marketing 14300

Έμνδα ηειεπνηλωληώλ 1000

Αναλώζιμα
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Πίλαθαο: Γαπάλε θαηαζθεπήο εξγνζηαζίνπ 

Αλζξώπηλε εξγαζία (ώξεο) εξγαδνκέλνπ ζηε κνλάδα 1692

Ακνηβή εξγαζίαο αλεηδίθεπηνπ εξγάηε (κεηθηά επξώ/ώξα) 3,27

Αλζξώπηλε εξγαζία (ώξεο) πωιεηή 1840

Ακνηβή εξγαζίαο πωιεηή ( επξώ/ώξα) 8,36

Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά πξνϊόληωλ από ηξίηνπο 10000

Επηηόθην κεζνκαθξνπξόζεζκν (9,20%) 0,092

Επηηόθην βξαρππξόζεζκν(9,25%) 0,925

Δαπάλεο ζπληήξεζεο θηηζκάηωλ θαη εμνπιηζκνύ (1,5% επη ηνπ ΜΕΚ) 0,015

Δαπάλεο αζθαιίζηξωλ θηηζκάηωλ θαη εμνπιηζκνύ  (1,5 %επη ηνπ ΜΕΚ ) 0,015

Έδαφος γεωξγ. εθκεηάιιεπζεο (ζηξ.) 2

Έλνίθην εδάθνπο (επξώ/ζηξ) 43,75

Αμία εδάθνπο (επξώ/ζηξ) 1069

Λοιπέρ δαπάνερ 

Αμία ιηλέιαηνπ 510400 97,17% Κύξην πξνϊόλ

Αμία πίηαο 14850 2,83% Δεπηεξ. Πξνϊόλ

ύνολο αξιαρ πωλούμενων πποϊόνηων 525250 100%

και πποζδιοπιζμόρ κςπίων και δεςηεπεςόνηων πποϊόνηων

Αξία πωλούμενων πποϊόνηων
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Πίλαθαο: Γαπάλεο εξγνζηαζίνπ 

Είδνο θαηαζθεπήο ή εμνπιηζκνύ

Αμία 

αλαθαηαζθεπήο 

ή 

αληθαηάζηαζεο 

(επξω)

 Τπνιιεηκαηηθή 

αμία (επξώ) 

 Δηάξθεηα 

παξαγωγηθήο 

δωήο (ρξόληα)  Απόζβεζη 

 Παξειζόληα 

ρξόληα από 

ηελ θαηαζθεπή 

- πξνκήζεηα 

 Αε 

(επξώ) Αι (επξώ)

Σιλό γαλβανιηζ ςυν δφο 

κοχλιομεταφορείσ 

(εξαεριςμόσ και αζρασ 

ςκοφπα)

28.520

1426 25 1.084 0 28.520 27.436

Πρζςα Strahle 130/3 60.000 3000 25 2.280 0 60.000 57.720

Δεξαμενι INOX για 

κακαρό λάδι με δφο 

βάνεσ χωρίσ κυρίδα οβζλ 

και με κερμόμετρο

1.800

90 25 68 0 1.800 1.732

Δεξαμενι INOX για τα 

ςτερεά υπολείματα
550

27,5 25 21 0 550 529

Ιςοςτακμικό γεμιςτικό 

με τζςςερα ακροφφςια 

και και φίλτρο Tandem 

2.500

125 25 95 0 2.500 2.405

Κακαριςτιριο ςπόρων 

UC 1
7.500

375 25 285 0 7.500 7.215

Κλειςτικό καπακιών 1.736 86,8 25 66 0 1.736 1.670

Θμιαυτόματθ κερμικι 

ετικετζηα
4.464

223,2 25 170 0 4.464 4.294

Θμιαυτόματο Πλυςτικό 

φιάλων 2 κζςεων
1000

50 25 38 0 1.000 962

Χειροκίνθτο Παλετοφόρο 450 22,5 25 17 0 450 433

Κηηξηαθέο δαπάλεο θαη έξγα 76.780 3839 25 2.918 0 76.780 73.862

Θ/Υ 1.000 50 5 190 0 1.000 810

Πολυμθχάνθμα 225 11,25 5 43 0 225 182

Επίπλωςθ 1.000 50 25 38 0 1.000 962

Σφςτθμα ςυναγερμοφ 1.300 65 25 49 0 1.300 1.251

Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ 970 48,5 25 37 0 970 933

Απρόβλεπτα (10% επί τθσ 

ςυνολικισ αξίασ)
18979

ύλνιν 208.774 9489,75 7.398 0 208.774 201.376

205075

Μέζν επελδπκέλν θεθάιαην ζε θαηαζθεπέο θαη εμνπιηζκό 

(επξώ)
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Πίλαθαο: Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα εξγνζηαζίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ
Παξαγσγηθέο 

δαπάλεο

Μεηαβιεηέο 

δαπάλεο

ηαζεξέο 

δαπάλεο

Δκθαλείο 

δαπάλεο

Με 

εκθαλείο 

δαπάλεο

1) Δδαθνο

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 88 88 88

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο 0 0 0

ΤΝΟΛΟ 88 0 88 0 88

2) Δξγαζία

α) κεηθηή ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 0 0 0

β) κεηθηή ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 20.915 20.915 20.915

γ) ηόθνη δαπαλώλ εξγαζίαο (9,25% γηα 9 κήλεο) 14.546 14.546 14.546

ΤΝΟΛΟ 35.462 20.915 14.546 20.915 14.546

3) Κεθάιαην

α) Πάγην θεθάιαην

1) απνζβέζεηο 7.398 7.398 7.398

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ 18.867 18.867 18.867

3) ζπληήξεζε 3.076 3.076 3.076

4) αζθάιηζηξα 3.076 3.076 3.076

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ(9,25% γηα 9 κήλεο) 4.279 4.279 4.279

ΤΝΟΛΟ 36.696 0 36.696 13.551 23.146

α) Κπθινθνξηαθό θεθάιαην

1) αλαιώζηκα πιηθά 112.178 112.178 112.178

2) ππεξεζίεο ηξίηωλ 33.090 33.090 33.090

3) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 5.442 5.442 5.442

4) ηόθνη θ.θεθαιαίνπ (9,25% γηα 9 κήλεο) 104.817 104.817 0 0 104.817

ΤΝΟΛΟ 255.527 255.527 0 150.710 104.817

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΓΠΑΝΩΝ 327.772 276.442 51.330 185.176 142.596

Κόζηορ παπαγωγήρ λινέλαιος (εςπώ/λίηπο) (Σπλ. Παξαγ. δαπ.)/Σπλ. παξαγωγή) 3,556

Οικονομικό αποηέλεζμα Σύπορ ςπολογιζμού Ποζό

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο [Σπλ. Αμία Πωιήζεωλ] 525.250

Καζαξό θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Παξαγ. Δαπαλώλ] 197.478

Αθαζάξηζην θέξδνο [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Μεη.Δαπάλεο Παξαγ.] 248.808

Δηζόδεκα [Αθαζ. Πξνο.-Σπλ. Εκθαλ.Δαπάλεο Παξαγ.] 340.074

Καζαξή πξόζνδνο ή πξόζνδνο θεθαιαίνπ [Καζ. Κέξδνο+Τόθνη+Ελνίθηα] 321.208

Απνδνηηθόηεηα θεθαιαίνπ(%) [Καζ. Πξνζνδνο/Μ.Ε.Κ.] 156,63%

Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο [Καζ. Πξνζνδνο-(Τόθνη μέλνπ θεθ.+Ελνηθ. Ξέλεο γήο)] 321.208

Απνδνηηθόηεηα ηδίνπ θεθαιαίνπ [Πξνζνδ. Καζ. Πεξ./Μ.Ε.Κ. ηδίνπ θεθ] 156,63%

Δγγεηνο πξόζνδνο [Καζ. Κέξδνο+Ελνηθ. Εδάθνπο] 197.565

Πξόζνδνο εξγαζίαο [Καζ. Κέξδνο+Ακνηβ. Εξγαζίαο] 232.940

Κέξδε κεηά θόξσλ {Καζαξό θέξδνο/1,29} 153083,69

Μηθηό Κέξδνο σο πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ {Μηθηό θέξδνο/πωιήζεηο} 47%

Καζαξό θέξδνο σο πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ: {Καζαξό πξν θόξωλ, θέξδνο/πωιήζεηο} 38%

ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
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Παξάξηεκα Β-Πίλαθεο θαιιηεξγεηψλ 

 

Βακβάθη-Μεδηθή 

Πίλαθαο: Γεδνκέλα 

 

ηνηρεία κνλίκνπ θαη εκηκνλίκνπ θεθαιαίνπ εθκεηάιιεπζεο  

Δίδνο κνλίκνπ θεθαιαίνπ Αμία αληηθαηάζηαζεο 

(€) 

Τπνιεηκκαηηθή 

αμία (€) 

Έλα (1) ηξαθηέξ 110 ίππωλ 50.000,00  2.500,00  

Έλα (1) ηξαθηέξ κεηαρεηξηζκέλν 75 ίππωλ 7.000,00  350,00  

Μηα (1) δηζθνζβάξλα 28 δίζθωλ 5.580,00  279,00  

Μία (1) ζπαξηηθή 18 ζεηξώλ 6.200,00  310,00  

Έλα (1) άξνξηξν 1.349,00  67,45  

Έλα (1) ζθαιηζηήξη (κεηαρεηξηζκέλν) 750,00  37,50  

Έλαο (1) θαηαζηξνθέαο (κεηαρεηξηζκέλνο) 2.200,00  110,00  

Έλαο (1) Ληπαζκαηνδηαλνκέαο Σεηξάγ.1000ltr 1.476  73,80  

Έλα (1) Φεθαζηηθό 2.400  120,00  

Έλαο (1) Υνξηνζπιιέθηεο Διηθόπηεξν 9Μπξαηζα Agro 2.583 129,15  

Μία (1) Υνξηνθνπηηθή 4 δίζθωλ Z13 1,65m 3.813 190,65  

Μία (1) ρνξηνδεηηθή (κεηαρεηξηζκέλε) 6.500 325,00  

Μία (1) πιαηθόξκα (κεηαρεηξηζκέλε) 3.700 185,00  

Ζιεθηξαληιία 15 ίππωλ 11kW 1.460 73,00  

Καξνύιη 300 κέηξωλ κεηαρεηξηζκέλν 4.200 210,00  

Απνζήθε 8.000 400,00  

Φπηεία κεδηθήο 30.000 0,00  

 

Δίδνο κνλίκνπ θεθαιαίνπ ύλνιν παξαγωγηθήο δωήο Έηνο αγνξάο / 

εγθαηάζηαζεο 

Έλα (1) ηξαθηέξ 110 ίππωλ 15 6 

Έλα (1) ηξαθηέξ κεηαρεηξηζκέλν 

75 ίππωλ 

30 24 

Μηα (1) δηζθνζβάξλα 28 δίζθωλ 15 6 

Μία (1) ζπαξηηθή 18 ζεηξώλ 15 6 

Έλα (1) άξνξηξν 15 6 

Έλα (1) ζθαιηζηήξη 

(κεηαρεηξηζκέλν) 

15 12 

Έλαο (1) θαηαζηξνθέαο 

(κεηαρεηξηζκέλνο) 

15 10 
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Έλαο (1) Ληπαζκαηνδηαλνκέαο 

Σεηξάγ.1000ltr 

15 6 

Έλα (1) Φεθαζηηθό 15 6 

Έλαο (1) Υνξηνζπιιέθηεο 

Διηθόπηεξν 9Μπξαηζα Agro 

15 6 

Μία (1) Υνξηνθνπηηθή 4 δίζθωλ 

Z13 1,65m 

15 6 

Μία (1) ρνξηνδεηηθή 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

15 12 

Μία (1) πιαηθόξκα 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

15 12 

Ζιεθηξαληιία 15 ίππωλ 11kW 15 6 

Καξνύιη 300 κέηξωλ 

κεηαρεηξηζκέλν 

15 12 

Απνζήθε 30 6 

Φπηεία κεδηθήο 5 1 

 

Δίδνο κνλίκνπ 

θεθαιαίνπ 

Χξεο 

ρξεζηκνπνίεζεο 

ηωλ 

κεραλεκάηωλ 

ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο 

κεδηθήο 

Χξεο 

ρξεζηκνπνίεζεο 

ηωλ 

κεραλεκάηωλ 

ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ 

βακβαθηνύ  

Έλα (1) ηξαθηέξ 110 

ίππωλ 

344 193 

Έλα (1) ηξαθηέξ 

κεηαρεηξηζκέλν 75 ίππωλ 

140 140 

Μηα (1) δηζθνζβάξλα 28 

δίζθωλ 

  20 

Μία (1) ζπαξηηθή 18 

ζεηξώλ 

  5 

Έλα (1) άξνξηξν   50 

Έλα (1) ζθαιηζηήξη 

(κεηαρεηξηζκέλν) 

  10 

Έλαο (1) θαηαζηξνθέαο 

(κεηαρεηξηζκέλνο) 

0 50 

Έλαο (1) 

Ληπαζκαηνδηαλνκέαο 

Σεηξάγ.1000ltr 

36 24 

Έλα (1) Φεθαζηηθό 17 34 

Έλαο (1) 

Υνξηνζπιιέθηεο 

Διηθόπηεξν 9Μπξαηζα 

Agro 

120 0 

Μία (1) Υνξηνθνπηηθή 4 

δίζθωλ Z13 1,65m 

150 0 

Μία (1) ρνξηνδεηηθή 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

165 0 

Μία (1) πιαηθόξκα 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

33 0 

Ζιεθηξαληιία 15 ίππωλ 

11kW 

2000 1600 

Καξνύιη 300 κέηξωλ 

κεηαρεηξηζκέλν 

2000 1600 

Απνζήθε   

Φπηεία κεδηθήο   
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Δίδνο κνλίκνπ 

θεθαιαίνπ 

Πνζνζηό 

κεξηζκνύ 

ζηε 

κεδηθή 

Πνζνζηό 

κεξηζκνύ 

ζην 

βακβάθη 

Έλα (1) ηξαθηέξ 110 

ίππωλ 

0,64 0,36 

Έλα (1) ηξαθηέξ 

κεηαρεηξηζκέλν 75 

ίππωλ 

0,50 0,50 

Μηα (1) 

δηζθνζβάξλα 28 

δίζθωλ 

0,00 1,00 

Μία (1) ζπαξηηθή 18 

ζεηξώλ 

0,00 1,00 

Έλα (1) άξνξηξν 0,00 1,00 

Έλα (1) ζθαιηζηήξη 

(κεηαρεηξηζκέλν) 

0,00 1,00 

Έλαο (1) 

θαηαζηξνθέαο 

(κεηαρεηξηζκέλνο) 

0,00 1,00 

Έλαο (1) 

Ληπαζκαηνδηαλνκέαο 

Σεηξάγ.1000ltr 

0,60 0,40 

Έλα (1) Φεθαζηηθό 0,33 0,67 

Έλαο (1) 

Υνξηνζπιιέθηεο 

Διηθόπηεξν 

9Μπξαηζα Agro 

1,00 0,00 

Μία (1) 

Υνξηνθνπηηθή 4 

δίζθωλ Z13 1,65m 

1,00 0,00 

Μία (1) ρνξηνδεηηθή 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

1,00 0,00 

Μία (1) πιαηθόξκα 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

1,00 0,00 

Ζιεθηξαληιία 15 

ίππωλ 11kW 

0,56 0,44 

Καξνύιη 300 κέηξωλ 

κεηαρεηξηζκέλν 

0,56 0,44 

Απνζήθε 1,00 0,00 

Φπηεία κεδηθήο 1 0 

 

Βακβάθη 

Ηδηόθηεηε γεωξγηθή γή(ζηξεκ.) 150 

Δλνηθηαδόκελε γεωξγηθή γή(ζηξεκ.) 50 

Γεωξγηθή γή  (ζηξεκ.) 200 

Δλνηθην εδάθνπο(επξώ/ζηξεκ.) 50,00 

Αμία 1ζηξεκ γ.γήο(επξώ) 1.250,00 

Παξαγωγή/ζηξέκκα (θηιά) 450 

Σηκή θηινύ παξαδνηένπ 0,52 

πλνιηθά έζνδα (επξώ) 46.800 

Δπηδόηεζε (επξώ/ζηξέκκα) 115 

Σηκή ωξνκηζζίνπ (επξώ) 3,75 
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Βακβάθη Οηθνγελεηαθή 

εξγαζία(ώξεο) 

Ξέλε εξγαζία 

1 ζηειερνθνπή 10 0 

1 όξγωκα 50 0 

1 δηζθνζβάξληζκα 20 0 

1 πξνθπηξωηηθή δηδαληνθηνλία 17 0 

1 κεηαζπαξηηθή δηδαληνθηνλία 17 0 

1 ζπνξά 5 0 

1 ιίπαλζε θαηά ηε ζπνξά 12 0 

1 ιίπαλζε Ηνύληνο 12 0 

8 πνηίζκαηα 1000 600 

2 ζθαιηζηήξηα 50 0 

ΤΝΟΛΟ 1.193 600 

 

Αλαιώζηκα πιηθά πνπ 

αγνξάζζεθαλ βακβάθη 

        

Καύζηκα θαη ξεύκα       3.144,01 

  Πνζόηεηα(

Kgr/ζηξεκ.) 

Σηκή(επξώ

/kgr) 

Γε εθαξκνγήο   

πόξνο 2 3,8 200 1216,00 

Λίπαζκα (Φωζθωξηθή ακκωλία) 25 0,2 200 1000,00 

Ληπαζκα ηέιε 

Φεβξνπαξίνπ(Νηηξηθή ακκωλία) 

25 0,2 200 1000,00 

Εηδαληνθηόλν Bonalan 0,15 14 200 420,00 

Εηδαληνθηόλν Stomp       0,13 11,5 200 299,00 

Εηδαληνθηόλν Fluometuron        0,115 11,5 200 264,50 

Εηδαληνθηόλν Dual Gold          0,1 23 200 460,00 

πλνιν αλαιωζίκωλ πιηθώλ       4.660 

 

Τπεξεζίεο ηξίηωλ & ινηπέο δαπάλεο (€) 

Αιωληζκόο 3.000,00 

ΤΝΟΛΟ 3.000,00 

Γαπάλεο ΣΟΔΒ 8.400 

 

Μεδηθή 

Ηδηόθηεηε γεωξγηθή γή(ζηξεκ.) 150 

Δλνηθηαδόκελε γεωξγηθή γή(ζηξεκ.) 50 

Γεωξγηθή γή  (ζηξεκ.) 200 

Δλνηθην εδάθνπο(επξώ/ζηξεκ.) 50,00 
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Αμία 1ζηξεκ γ.γήο(επξώ) 800,00 

Γέκαηα /ζηξέκ 10 

πλνιηθά δέκαηα κίαο θνπήο 2.000 

Έμη θνπέο αλά έηνο 12.000 

Βάξνο δέκαηνο 30 

πλνιηθή παξαγωγή ζαλνύ (Kgr) 360.000 

Σηκή πώιεζεο 1εο θνπήο (επξώ) 9.000,00 

Σηκή πώιεζεο 2-6εο θνπήο (επξώ) 54.000,00 

πλνιηθά έζνδα 63.000,00 

Δπηδνηεζε(επξώ/ζηξεκ.) 40,00 

Σηκή ωξνκηζζίνπ(επξώ) 3,75 

 

Μεδηθή Οηθνγελεηαθή 

εξγαζία(ώξεο) 

Ξέλε εξγαζία 

1νξγωκα   0 

1 δηζθνζβάξλα   0 

1 θξεδάξηζκα   0 

1 ζπνξά   0 

1 ιίπαλζε πξηλ ηε ζπνξά   0 

1 ιίπαλζε ην πξώην έηνο 12 0 

1 ιίπαλζε ην πξώην θαη ηα ππόινηπα έηε 12 0 

1 δηδαληνθηνλία (1 θνξά/έηνο) 17 0 

6 θνπέο ρόξηνπ 150 0 

6 γπξίζκαηα 120 0 

6 ρνξηνδεζίεο 0 0 

10 πνηίζκαηα 1000 1000 

Μεηαθνξέο 33   

ΤΝΟΛΟ 1.311 1.000 

 

Αλαιώζηκα πιηθά πνπ αγνξάζζεθαλ    

Καύζηκα θαη ξεύκα       4.598,18 

  Πνζόηεηα(Kgr/ζη

ξεκ.) 

Σηκή(επξώ

/kgr) 

Γεωξγ γήο εθαξκνγήο   

πόξνο ΤΠΑΣΖ     0 0,00 
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Λίπαζκα πξηλ ηε ζπνξά 

(16-20-0) 

      0,00 

Ληπαζκα  (0-20-0) 20 0,38 200 1520,00 

Αδωηνύρνο ιίπαλζε (26-0-

0) 

15 0,37 200 1110,00 

Εηδαληνθηνλία (pulsar 

125gr) 

      1700,00 

Γίρηπ ρνξηνδεζίαο       600,00 

πλνιν αλαιωζίκωλ 

πιηθώλ 

      9.528 

 

Τπεξεζίεο ηξίηωλ & ινηπέο δαπάλεο (€) 

Φόξηωκα, μεθόξηωκα 360,00 

ΤΝΟΛΟ 360,00 

Γαπάλεο ΣΟΔΒ 11.800 

ΤΝΟΛΟ 360,0 

  

Γεληθέο δαπάλεο 50,0 

  

πληήξεζε θηηζκάησλ (1% ηνπ ΜΔΚ) 0,01 

πληήξεζε κεραλεκάησλ (3% ηνπ ΜΔΚ) 0,03 

Αζθάιηζηξα (0,15% ηνπ ΜΔΚ) 0,0015 

Δπηηφθην βξαρππξφζεζκσλ ρνξεγήζεσλ (9,25%) 0,0925 

Δπηηφθην κεζνκαθξνπξφζεζκσλ ρνξεγήζεσλ (8,5%) 0,085 

Κξαηήζεηο ΔΛΓΑ (2,5% επη ηεο αμηαο πσιήζεσλ) 0,025 

 

Πίλαθαο: Απνζβέζεηο-Μέζν Δπελδεδπκέλν Κεθάιαην 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΣΖΗΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ  

    ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΥΡΖΔΧ 

 ΖΜΔΡΗΝΖ 

ΑΞΗΑ (€) 

 

 Αμία 

αληηθαηά

ζηαζεο 

(€) 

Τπνιεη

κκαηηθ

ή αμία 

(€) 

ύλνιν 

παξαγωγ

ηθήο 

δωήο 

(εηε) 

Δηε 

πνπ 

πέξα

ζαλ 

Δηε 

πνπ 

απνκ

έλνπ

λ 

Δηήζ

ηα 

απόζ

βεζε 

(€) 

Αξρ

ή 

έηνπ

ο 

Σέιν

ο 

έηνπ

ο 

Μέζν 

Δπελδπ

κέλν 

Κεθάια

ην 

(Μόληκν 

θαη 

εκηκόλη

κν πιελ 

εδάθνπο

), ζε € 

Έλα (1) ηξαθηέξ 110 

ίππωλ 

50.000,00  2.500,0

0  

15 6 9  3.167 3100

0 

2783

3 

29417 

Έλα (1) ηξαθηέξ 

κεηαρεηξηζκέλν 75 

7.000,00  350,00  30 24 6  222 1680 1458 1569 



 
103 

ίππωλ 

Μηα (1) δηζθνζβάξλα 

28 δίζθωλ 

5.580,00  279,00  15 6 9  353 3460 3106 3283 

Μία (1) ζπαξηηθή 18 

ζεηξώλ 

6.200,00  310,00  15 6 9  393 3844 3451 3648 

Έλα (1) άξνξηξν 1.349,00  67,45  15 6 9  85 836 751 794 

Έλα (1) ζθαιηζηήξη 

(κεηαρεηξηζκέλν) 

750,00  37,50  15 12 3  48 180 133 156 

Έλαο (1) 

θαηαζηξνθέαο 

(κεηαρεηξηζκέλνο) 

2.200,00  110,00  15 10 5  139 807 667 737 

Έλαο (1) 

Ληπαζκαηνδηαλνκέαο 

Σεηξάγ.1000ltr 

1.476,00  73,80  15 6 9  93 915 822 868 

Έλα (1) Φεθαζηηθό 2.400,00  120,00  15 6 9  152 1488 1336 1412 

Έλαο (1) 

Υνξηνζπιιέθηεο 

Διηθόπηεξν 

9Μπξαηζα Agro 

2.583,00  129,15  15 6 9  164 1601 1438 1520 

Μία (1) 

Υνξηνθνπηηθή 4 

δίζθωλ Z13 1,65m 

3.813,00  190,65  15 6 9  241 2364 2123 2243 

Μία (1) ρνξηνδεηηθή 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

6.500,00  325,00  15 12 3  412 1560 1148 1354 

Μία (1) πιαηθόξκα 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

3.700,00  185,00  15 12 3  234 888 654 771 

Ζιεθηξαληιία 15 

ίππωλ 11kW 

1.460,00  73,00  15 6 9  92 905 813 859 

Καξνύιη 300 κέηξωλ 

κεηαρεηξηζκέλν 

4.200,00  210,00  15 12 3  266 1008 742 875 

Απνζήθε 8.000,00  400,00  30 6 24  253 6480 6227 6353 

Φπηεία κεδηθήο 30.000  0,00  5 1 4  6.000 2400

0 

1800

0 

21000 

ύλνιν      8.048 42.0

17 

33.9

69 

37.993 
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Πίλαθαο: Γαπάλεο 
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Μεδηθή-Ληλαξόζπνξνο 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ
Παξαγσγηθέο 

δαπάλεο

Μεηαβιεηέο 

δαπάλεο

ηαζεξέο 

δαπάλεο

Δκθαλείο 

δαπάλεο

Με εκθαλείο 

δαπάλεο

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 7.500,00 7.500,00 7.500,00

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο 2.500,00 2.500,00 2.500,00

ΤΝΟΛΟ 10.000,00 0,00 10.000,00 2.500,00 7.500,00

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 4.473,75 4.473,75 4.473,75

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 2.250,00 2.250,00 2.250,00

γ) ηόθνη νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 206,91 206,91 206,91

δ) ηόθνη μέλεο εξγαζίαο 104,06 104,06 104,06

ΤΝΟΛΟ 7.034,72 2.354,06 4.680,66 2.250,00 4.784,72

α) Πάγην θεθάιαην

1) απνζβέζεηο 2.565,33 2.565,33 2.565,33

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ 1.872,88 1.872,88 1.872,88

3) ζπληήξεζε 539,06 539,06 539,06

4) αζθάιηζηξα 33,05 33,05 33,05

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ 26,46 26,46 26,46

ΤΝΟΛΟ 5.036,77 0,00 5.036,77 3.137,43 1.899,34

α) Κπθινθνξηαθό θεθάιαην

1) αλαιώζηκα πιηθά 4.659,50 4.659,50 4.659,50

2) Ε.Λ.Γ.Α. ( 3%) 1.170,00 1.170,00 1.170,00

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 8.400,00 8.400,00 8.400,00

5) ηόθνη θπθι.θεθαιαίνπ 796,86 796,86 0,00 796,86

ΤΝΟΛΟ 18.026,36 18.026,36 0,00 17.229,50 796,86

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΓΑΠΑΝΩΝ 40.097,86 20.380,43 19.717,43 25.116,93 14.980,93

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ
Παξαγσγηθέο 

δαπάλεο

Μεηαβιεηέο 

δαπάλεο

ηαζεξέο 

δαπάλεο

Δκθαλείο 

δαπάλεο

Με εκθαλείο 

δαπάλεο

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 7.500,00 7.500,00 7.500,00

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο 2.500,00 2.500,00 2.500,00

ΤΝΟΛΟ 10.000,00 0,00 10.000,00 2.500,00 7.500,00

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 4.916,25 4.916,25 4.916,25

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 3.750,00 3.750,00 3.750,00

γ) ηόθνη νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 227,38 227,38 227,38

δ) ηόθνη μέλεο εξγαζίαο 0,00 0,00 0,00

ΤΝΟΛΟ 8.893,63 3.750,00 5.143,63 3.750,00 5.143,63

α) Πάγην θεθάιαην

1) απνζβέζεηο 9.923,78 9.923,78 9.923,78

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ 4.761,99 4.761,99 4.761,99

3) ζπληήξεζε 211,98 211,98 211,98

4) αζθάιηζηξα 84,04 84,04 84,04

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξωλ 148,01 148,01 148,01

ΤΝΟΛΟ 15.129,79 0,00 15.129,79 10.219,80 4.909,99

α) Κπθινθνξηαθό θεθάιαην

1) αλαιώζηκα πιηθά 9.528,18 9.528,18 9.528,18

2) Ε.Λ.Γ.Α. ( 3%) 1.575,00 1.575,00 1.575,00

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 360,00 360,00 360,00

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 11.800,00 11.800,00 11.800,00

5) ηόθνη θπθι.θεθαιαίνπ 1.075,92 1.075,92 0,00 1.075,92

ΤΝΟΛΟ 24.339,10 24.339,10 0,00 23.263,18 1.075,92

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΓΑΠΑΝΩΝ 58.362,52 28.089,10 30.273,42 39.732,98 18.629,54

2) Δξγαζία

3) Κεθάιαην

ΠΙΝΑΚΑ  ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΔΣΗΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟ

3) Κεθάιαην

2) Δξγαζία

1) Δδαθνο

ΠΙΝΑΚΑ  ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΔΣΗΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΗΓΙΚΗ

1) Δδαθνο
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Πίλαθαο: Γεδνκέλα 

Δίδνο κνλίκνπ 

θεθαιαίνπ 

Χξεο 

ρξεζηκνπνίεζεο 

ηωλ 

κεραλεκάηωλ 

ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο 

κεδηθήο 

Χξεο 

ρξεζηκνπνίεζεο 

ηωλ 

κεραλεκάηωλ 

ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ 

ιηλαξηνύ  

Πνζνζηό 

κεξηζκνύ 

ζηε 

κεδηθή 

Πνζνζηό 

κεξηζκνύ 

ζην 

ιηλαξηνύ 

Έλα (1) ηξαθηέξ 110 

ίππωλ 

344 295 0,54 0,46 

Έλα (1) ηξαθηέξ 

κεηαρεηξηζκέλν 75 

ίππωλ 

140 140 0,50 0,50 

Μία (1) ζπαξηηθή 18 

ζεηξώλ 

  5 0,00 1,00 

Έλα (1) άξνξηξν   50 0,00 1,00 

Μία (1) θξέδα  25 50 0,33 0,67 

Έλα (1) ζθαιηζηήξη 

(κεηαρεηξηζκέλν) 

  40 0,00 1,00 

Έλαο (1) 

θαηαζηξνθέαο 

(κεηαρεηξηζκέλνο) 

0 0 0,00 0,00 

Έλαο (1) 

Ληπαζκαηνδηαλνκέαο 

Σεηξάγ.1000ltr 

36 0 1,00 0,00 

Έλα (1) Φεθαζηηθό 17 0 1,00 0,00 

Έλαο (1) 

Υνξηνζπιιέθηεο 

Διηθόπηεξν 

9Μπξαηζα Agro 

120 0 1,00 0,00 

Μία (1) 

Υνξηνθνπηηθή 4 

δίζθωλ Z13 1,65m 

150 0 1,00 0,00 

Μία (1) ρνξηνδεηηθή 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

165 0 1,00 0,00 

Μία (1) πιαηθόξκα 

(κεηαρεηξηζκέλε) 

33 0 1,00 0,00 

Ζιεθηξαληιία 15 

ίππωλ 11kW 

2000 200 0,91 0,09 

Καξνύιη 300 κέηξωλ 

κεηαρεηξηζκέλν 

2000 200 0,91 0,09 

Απνζήθε   1,00 0,00 

Φπηεία κεδηθήο   1 0 

 

Ληλάξη 

Ηδηόθηεηε γεωξγηθή γή(ζηξεκ.) 150 

Δλνηθηαδόκελε γεωξγηθή γή(ζηξεκ.) 50 

Γεωξγηθή γή  (ζηξεκ.) 200 

Δλνηθην εδάθνπο(επξώ/ζηξεκ.) 43,75 

Αμία 1ζηξεκ γ.γήο(επξώ) 1.069,00 

Παξαγωγή/ζηξέκκα (θηιά) 220 

Σηκή θηινύ παξαδνηένπ 2,5 
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πλνιηθά έζνδα (επξώ) 110.000 

Δπηδόηεζε (επξώ/ζηξέκκα) 89 

Σηκή ωξνκηζζίνπ (επξώ) 3,75 

 

Ληλάξη Οηθνγελεηαθή 

εξγαζία(ώξεο) 

Ξέλε 

εξγαζία 

1 όξγωκα 50 0 

1 θξεδάξηζκα 25 0 

1 ζπνξά 5 0 

2 ζθαιηζηήξηα 40 0 

1 ηζάπηζκα 1000 1400 

2 πνηίζκαηα 200 0 

1 ριωξά ιίπαλζε 150 0 

1 θξεδάξηζκα γηα ελζωκάηωζε 25 0 

 ύλνιν 1.495 1.400 

 

Αλαιώζηκα πιηθά πνπ αγνξάζζεθαλ    

Αλαιώζηκα πιηθά πνπ 

αγνξάζζεθαλ ιηλάξη 

        

Καύζηκα θαη ξεύκα       3.394,75 

  Πνζόηεηα(Kgr/ζηξ

εκ.) 

Σηκή(επξώ/k

gr) 

Γε εθαξκνγήο   

πόξνο 2 5 200 1600,00 

Λίπαλζε       900,00 

πλνιν αλαιωζίκωλ 

πιηθώλ 

      2.500 

 

Τπεξεζίεο ηξίηωλ & ινηπέο δαπάλεο (€) 

πγθνκηδή 3.000,00 

Πηζηνπνίεζε βηνινγηθώλ 732,00 

ΤΝΟΛΟ 3.732,00 

Γαπάλεο ΣΟΔΒ 8.400 

 

Γεληθέο δαπάλεο 50,0 

  

πληήξεζε θηηζκάησλ (1% ηνπ ΜΔΚ) 0,01 

πληήξεζε κεραλεκάησλ (3% ηνπ ΜΔΚ) 0,03 

Αζθάιηζηξα (0,15% ηνπ ΜΔΚ) 0,0015 
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Δπηηφθην βξαρππξφζεζκσλ ρνξεγήζεσλ (9,25%) 0,0925 

Δπηηφθην κεζνκαθξνπξφζεζκσλ ρνξεγήζεσλ 

(8,5%) 

0,085 

Κξαηήζεηο ΔΛΓΑ (2,5% επη ηεο αμηαο 

πσιήζεσλ) 

0,025 

 

Πίλαθαο: Γαπάλεο 

ΠΗΝΑΚΑ  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΔΣΖΗΧΝ  ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

Ληλαξηνύ 

      

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Παξαγ

ωγηθέο 

δαπάλεο 

Μεηαβ

ιεηέο 

δαπάλε

ο 

ηαζε

ξέο 

δαπάλ

εο 

Δκθαλ

είο 

δαπάλ

εο 

Με 

εκθαλ

είο 

δαπάλ

εο 

1) Δδαθνο 

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 6.562,50  6.562,5

0 

 6.562,5

0 

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο 2.187,50  2.187,5

0 

2.187,5

0 

 

ΤΝΟΛΟ 8.750,00 0,00 8.750,0

0 

2.187,5

0 

6.562,5

0 

2) Δξγαζία 

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 5.606,25  5.606,2

5 

 5.606,2

5 

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 5.250,00 5.250,0

0 

 5.250,0

0 

 

γ) ηόθνη νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 259,29  259,29  259,29 

δ) ηόθνη μέλεο εξγαζίαο 242,81 242,81   242,81 

ΤΝΟΛΟ 11.358,3

5 

5.492,8

1 

5.865,5

4 

5.250,0

0 

6.108,3

5 

3) Κεθάιαην 

α) Πάγην θεθάιαην      

1) απνζβέζεηο 2.238,61  2.238,6

1 

2.238,6

1 

 

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ 1.710,24  1.710,2

4 

 1.710,2

4 

3) ζπληήξεζε 589,22  589,22 589,22  

4) αζθάιηζηξα 30,18  30,18 30,18  

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & 

αζθαιίζηξωλ 

28,65  28,65  28,65 

ΤΝΟΛΟ 4.596,89 0,00 4.596,8

9 

2.858,0

1 

1.738,8

8 

α) Κπθινθνξηαθό θεθάιαην      

1) αλαιώζηκα πιηθά 2.500,00 2.500,0  2.500,0  
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0 0 

2) Ε.Λ.Γ.Α. ( 2,5%) 2.750,00 2.750,0

0 

 2.750,0

0 

 

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 3.000,00 3.000,0

0 

 3.000,0

0 

 

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 9.132,00 9.132,0

0 

 9.132,0

0 

 

5) ηόθνη θπθι.θεθαιαίνπ 803,92 803,92  0,00 803,92 

ΤΝΟΛΟ 18.185,9

2 

18.185,

92 

0,00 17.382,

00 

803,92 

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ  

ΓΑΠΑΝΧΝ 

42.891,1

6 

23.678,

73 

19.212,

43 

27.677,

51 

15.213,

65 

      

      

      

      

ΠΗΝΑΚΑ  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΔΣΖΗΧΝ  ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΜΖΓΗΚΖ 

      

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Παξαγ

ωγηθέο 

δαπάλεο 

Μεηαβ

ιεηέο 

δαπάλε

ο 

ηαζε

ξέο 

δαπάλ

εο 

Δκθαλ

είο 

δαπάλ

εο 

Με 

εκθαλ

είο 

δαπάλ

εο 

1) Δδαθνο 

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 7.500,00  7.500,0

0 

 7.500,0

0 

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο 2.500,00  2.500,0

0 

2.500,0

0 

 

ΤΝΟΛΟ 10.000,0

0 

0,00 10.000,

00 

2.500,0

0 

7.500,0

0 

2) Δξγαζία 

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 4.916,25  4.916,2

5 

 4.916,2

5 

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 3.750,00 3.750,0

0 

 3.750,0

0 

 

γ) ηόθνη νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 227,38  227,38  227,38 

δ) ηόθνη μέλεο εξγαζίαο 0,00 0,00   0,00 

ΤΝΟΛΟ 8.893,63 3.750,0

0 

5.143,6

3 

3.750,0

0 

5.143,6

3 

3) Κεθάιαην 

α) Πάγην θεθάιαην      

1) απνζβέζεηο 9.745,19  9.745,1

9 

9.745,1

9 

 

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ 4.608,61  4.608,6

1 

 4.608,6

1 

3) ζπληήξεζε 194,40  194,40 194,40  

4) αζθάιηζηξα 81,33  81,33 81,33  
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5) ηόθνη ζπληήξεζεο & 

αζθαιίζηξωλ 

137,86  137,86  137,86 

ΤΝΟΛΟ 14.767,3

9 

0,00 14.767,

39 

10.020,

92 

4.746,4

7 

α) Κπθινθνξηαθό θεθάιαην      

1) αλαιώζηκα πιηθά 9.528,18 9.528,1

8 

 9.528,1

8 

 

2) Ε.Λ.Γ.Α. ( 3%) 1.575,00 1.575,0

0 

 1.575,0

0 

 

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 360,00 360,00  360,00  

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 11.800,0

0 

11.800,

00 

 11.800,

00 

 

5) ηόθνη θπθι.θεθαιαίνπ 1.075,92 1.075,9

2 

 0,00 1.075,9

2 

ΤΝΟΛΟ 24.339,1

0 

24.339,

10 

0,00 23.263,

18 

1.075,9

2 

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ  

ΓΑΠΑΝΧΝ 

58.000,1

2 

28.089,

10 

29.911,

01 

39.534,

10 

18.466,

02 

      

      

      

ΠΗΝΑΚΑ  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΔΣΖΗΧΝ  ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

      

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Παξαγ

ωγηθέο 

δαπάλεο 

Μεηαβ

ιεηέο 

δαπάλε

ο 

ηαζε

ξέο 

δαπάλ

εο 

Δκθαλ

είο 

δαπάλ

εο 

Με 

εκθαλ

είο 

δαπάλ

εο 

1) Δδαθνο 

α) ελνίθην ηδηόθηεηεο γήο 14.062,5

0 

0,00 14.062,

50 

0,00 14.062,

50 

β) ελνίθην ελνηθηαδόκελεο γήο 4.687,50 0,00 4.687,5

0 

4.687,5

0 

0,00 

ΤΝΟΛΟ 18.750,0

0 

0,00 18.750,

00 

4.687,5

0 

14.062,

50 

2) Δξγαζία 

α) ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 10.522,5

0 

0,00 10.522,

50 

0,00 10.522,

50 

β) ακνηβή μέλεο εξγαζίαο 9.000,00 9.000,0

0 

0,00 9.000,0

0 

0,00 

γ) ηόθνη νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 486,67 0,00 486,67 0,00 486,67 

δ) ηόθνη μέλεο εξγαζίαο 242,81 242,81 0,00 0,00 242,81 

ΤΝΟΛΟ 20.251,9

8 

9.242,8

1 

11.009,

17 

9.000,0

0 

11.251,

98 

3) Κεθάιαην 

α) Πάγην θεθάιαην      

1) απνζβέζεηο 11.983,8 0,00 11.983, 11.983, 0,00 
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0 80 80 

2) ηόθνη παγίνπ θεθαιαίνπ 6.318,84 0,00 6.318,8

4 

0,00 6.318,8

4 

3) ζπληήξεζε 783,62 0,00 783,62 783,62 0,00 

4) αζθάιηζηξα 111,51 0,00 111,51 111,51 0,00 

5) ηόθνη ζπληήξεζεο & 

αζθαιίζηξωλ 

166,51 0,00 166,51 0,00 166,51 

ΤΝΟΛΟ 19.364,2

8 

0,00 19.364,

28 

12.878,

92 

6.485,3

5 

α) Κπθινθνξηαθό θεθάιαην      

1) αλαιώζηκα πιηθά 12.028,1

8 

12.028,

18 

0,00 12.028,

18 

0,00 

2) Ε.Λ.Γ.Α. ( 3%) 4.325,00 4.325,0

0 

0,00 4.325,0

0 

0,00 

3) ππεξεζίεο ηξίηωλ 3.360,00 3.360,0

0 

0,00 3.360,0

0 

0,00 

4) δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 20.932,0

0 

20.932,

00 

0,00 20.932,

00 

0,00 

5) ηόθνη θπθι.θεθαιαίνπ 1.879,84 1.879,8

4 

0,00 0,00 1.879,8

4 

ΤΝΟΛΟ 42.525,0

2 

42.525,

02 

0,00 40.645,

18 

1.879,8

4 

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ  

ΓΑΠΑΝΧΝ 

100.891,

28 

51.767,

83 

49.123,

44 

67.211,

60 

33.679,

67 

 

Ρηγζσ ςτο Internet 
www.minagric.gr 

www.agronews.gr 

www.alibaba.com 

www.thrakiland.gr 

www.health.harvard.edu 

www.nalusda.gov/fnic/foodcomp 

www.fao.org/faostat/en 

www.statistics.gr 

www.straehle-maschinenbau.de 

www.taxheaven.gr 

www.trends.google.gr 

www.dkconsultants.gr 

www.diavgeia.gr 
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http://www.straehle-maschinenbau.de/
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http://www.trends.google.gr/
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http://www.diavgeia.gr/
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