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Δπηρεηξεκαηηθό ζρέδην αιηεπηηθνύ ζθάθνπο παξάθηηαο αιηείαο 

ΠΜΣ: Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Σπκβνπιεπηηθή ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

Τκήκα  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 

 

 

Πεξίιεςε 

 Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ εμεηάδεη 

ηελ ελδερφκελε βησζηκφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο παξάθηηαο αιηεπηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ζηε λήζν Ηθαξία. Αξρηθά, ε απνπζία αληαγσληζηψλ θαη ε 

απμεκέλε δήηεζε ζε λσπά αιηεχκαηα θαζηζηνχλ ειθπζηηθή ηελ 

δεκηνπξγία ηεο. ηνρεχνληαο ηελ αιίεπζε πςειήο νηθνλνκηθήο αμίαο 

ηρζχσλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη θεξδνθφξα. Απφ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ζε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 10 εηψλ κε αξρηθή 

επέλδπζε πεξίπνπ 40.000€, πξνθχπηεη φηη ε θαζαξή παξνχζα αμία 

θπκαίλεηαη ζηα 14.758€, ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη 15% ελψ 

ν ρξφλνο επαλείζπξαμεο είλαη 5,96 έηε. Όκσο, ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 

εγρεηξήκαηνο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη 

απφ γεσπνιηηηθνχο, νη νπνίνη αθελφο δελ είλαη πάληα πξνβιέςηκνη, 

αθεηέξνπ, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, δελ επλννχλ ηέηνηεο επηρεηξήζεηο. 
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Business plan of a coastal fishing vessel  

MSc Entrepreneurship & Consulting in Rural Development             

Department of Agricultural Economics & Rural Development 

 

 

Abstract 

This paper is a business plan that examines the sustainability of a coastal 

fishing vessel on the island of Ikaria. Initially, the lack of competitors and 

the increased demand for fresh catches make its creation attractive. 

Aiming to catch high economic value fish the business can be profitable. 

The financial analysis shows that during 10 years of operation with an 

initial investment of approximately 40,000 €, it appears that the net 

present value is 14,758€, the internal rate of return is 15% while the 

payback period is 5.96 years. However, the implementation of this project 

depends not only on economic factors but also on geopolitical ones, 

which on the one hand are not always predictable, on the other hand and 

at least for the time being they do not favor such enterprises. 
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όινπο όζνπο ζπλέβαιιαλ ζηελ επίηεπμε απηήο ηεο εξγαζίαο  
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1. Αλάιπζε εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

 Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη αλάδεημεο εθείλσλ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, κε ηα νπνία νθείιεη θάζε επηρείξεζε λα είλαη 

εμνπιηζκέλε / εθνδηαζκέλε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο 

ηνπ ζεκεξηλνχ εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

1.1 Πεξηγξαθή θαη δηαδηθαζία ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο 

 Ζ εμεηαδφκελε επηρείξεζε αθνξά ηελ έλαξμε αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο παξάθηηαο 

αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηδηφθηεηνπ ζθάθνπο. Αξρηθά βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα εθδψζεη άδεηα αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο 

αιηείαο. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 1 ηεο 1070576/2627/ΓΜ 

ΠΟΛ 1102 14-7-2005 (ΦΔΚ 1062 Β’/27-7-05), θάζε Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν ή 

Έλσζε Πξνζψπσλ φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 

2859/2000), φπσο ηζρχεη ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο 

Γ.Ο.Τ. δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

ζπλαιιαγήο ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ θπζηθφ 

πξφζσπν ην νπνίν δελ είλαη ηδηνθηήηεο επαγγεικαηηθνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ έθδνζε αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο, απηφ πνπ 

ζα εξεπλά ε Ληκεληθή Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη ή φρη βεβαίσζε έλαξμεο 

εξγαζηψλ απφ ηε Γ.Ο.Τ., είλαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ζρέζε 

εξγαζίαο κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ (δειαδή ν αηηψλ εξγάδεηαη κε ηξφπν αλεμάξηεην ή  

ζχκθσλα κε ζχκβαζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηνπ). Όζνλ αθνξά ηνπο εθκεηαιιεπηέο επαγγεικαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ 

ππνρξενχληαη, σο ππνθείκελνη ζην θφξν (ΦΠΑ), λα ππνβάιινπλ δήισζε έλαξμεο 

εξγαζηψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ έθδνζε ηεο αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο άδεηαο 

αιηείαο απαηηνχληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά θαη πξνυπνζέζεηο: 

1. Αίηεζε γηα ηελ αηνκηθή άδεηα αιηείαο  

2. Έληππν επαγγεικαηηθήο αηνκηθήο άδεηαο αιηείαο απφ ηε Ληκεληθή Αξρή  

3. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ. (Εεηείηαη απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή) 

4. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: 

 «Γελ εμαζθώ επάγγεικα ην νπνίν λα αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1361/83 θαη ζηηο 

θαηά θαηξό εθδνζέληεο εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Τξνθίκσλ. Τν επάγγεικα πνπ θαηά πεξηόδνπο αζρνινύκαη 
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είλαη_______________.» Τν κεληαίν εηζόδεκά κνπ από απηό 

είλαη_________________. Υπνβάιισ δηθαηνινγεηηθά γηα έθδνζε αηνκηθήο 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο γηα πξώηε θνξά. Γελ έρσ ζηελ θαηνρή κνπ εξαζηηερληθή 

αηνκηθή άδεηα αιηείαο θαη δελ είκαη ηδηνθηήηεο ζθάθνπο ην νπνίν έρεη εξαζηηερληθή 

άδεηα αιηεπηηθνύ ζθάθνπο» 

5. Γχν θσηνγξαθίεο. 

6. Σξηπιφηππν ΜΣΝ ηξηψλ (03) EURO. 

7. Σεηξαπιφηππν ΔΚΟΔΜΝ επηά επξψ (07,00 ) EURO. 

8. Γξαπηή ζπλαίλεζε Α/Κ – Αγξνηηθνχ πιιφγνπ. 

9. Βεβαίσζε απνδνρψλ απφ ην ηακείν ηνπο (γηα ζπληαμηνχρνπο). 

10. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο ή άιιν απνδεηθηηθφ πνπ λα βεβαηψλεη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο  είλαη άλεξγνο (γηα άλεξγνπο) 

11. Κάξηα αλεξγίαο (γηα άλεξγνπο). 

12. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ελδηαθεξνκέλνπ. 

13. Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

14. Απηνπξφζσπε παξνπζία ή άιινπ αηφκνπ κε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηεο. 

 Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο απηήο είλαη δηεηήο. θαη ιήγεη ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ δεπηέξνπ έηνπο ηεο ηζρχνο ηεο. Ζ επαγγεικαηηθή αηνκηθή άδεηα 

αιηείαο εθδίδεηαη κφλν ζε Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο  ηεο ΔΔ. Δπίζεο, απηφο πνπ 

αηηεί ηελ έθδνζε αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

θάηνρνο αηνκηθήο εξαζηηερληθήο άδεηαο αιηείαο θαη εξαζηηερληθνχ ζθάθνπο ην νπνίν 

είλαη εθνδηαζκέλν κε εξαζηηερληθή άδεηα αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. Ο ρξφλνο νξηζηηθήο 

απάληεζεο ή δηεθπεξαίσζεο ηεο ππφζεζε είλαη ζπλήζσο απζεκεξφλ, εθφζνλ βέβαηα 

 φια ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα ζσζηά.  

 ηε ζπλέρεηα γηα ηελ απφθηεζε ηδηφθηεηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο ζα γίλεη κεηαβίβαζε 

επαγγεικαηηθνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο κέζσ αγνξαπσιεζίαο φπσο νξίδεηαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αηηνχληεο πξνζέξρνληαη ζηελ αξκφδηα 

Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Αιηείαο, ζπκπιεξψλνπλ ηελ έληππε αίηεζε (ΑΛ-10) θαη 

ζπλππνβάιινπλ ηαπηφρξνλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (πξσηφηππα ή αθξηβή 

θσηναληίγξαθα). ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβιεζεί απφ θάπνηνλ ηξίην, απηφο 

πξέπεη είηε λα θέξεη εμνπζηνδφηεζε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ αηηνχλησλ, είηε 
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πιεξεμνχζην γηα ηελ ππνβνιή ηεο, ελψ αλ απνζηαιεί ηαρπδξνκηθψο πξέπεη λα 

ππάξρεη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ αηηνχλησλ, ηφζν ζηελ αίηεζε φζν 

θαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε. Αθνινπζεί έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ θαη 

εθφζνλ απηφο είλαη πιήξεο, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο αηηεζείζαο 

πξάμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο ή ε Τπεξεζία θξίλεη 

απαξαίηεηε ηελ πξνζθφκηζε δηεπθξηληζηηθψλ εγγξάθσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη 

ζαθέζηεξε ηελ εηθφλα ηεο θάζε πεξίπησζεο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο αηηνχληεο. 

Αθνχ εμαζθαιηζζεί θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ε πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ, νινθιεξψλεηαη 

ε έθδνζε ηεο αηηεζείζαο πξάμεο. 

Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη: 

1. Έληππε αίηεζε (ΑΛ-10) ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 

2. Άδεηα Αιηείαο θάθνπο 

3. Έγγξαθν Δζληθφηεηαο 

4. Άδεηα πιφσλ ή Πξσηφθνιιν Γεληθήο Δπηζεψξεζεο 

5. Πηζηνπνηεηηθφ Καηακέηξεζεο 

6. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πσιεηή (κε γλήζην ηεο ππνγξαθήο) α) φηη δέρεηαη λα 

πνπιήζεη ην ζθάθνο ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγνξαζηή, β) αλ ην ζθάθνο έρεη 

επηδνηεζεί, γ) αλ έρεη ή φρη ζηελ θαηνρή ηνπ ηρζπνπαξαγσγηθφ απηνθίλεην, δ) αλ έρεη 

ππνβάιεη αίηεζε γηα δηάιπζε. 

7. Σαπηφηεηα (πσιεηή). 

8. Σαπηφηεηα (αγνξαζηή). 

9. Αηνκηθή Δπαγγεικαηηθή Άδεηα Αιηείαο (αγνξαζηή) 

10. Βεβαίσζε πιιφγνπ (γηα ηνλ αγνξαζηή) (ζχκθσλε κε ην αξ. 179284/7.1.2010 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Θαι. Αιηείαο ηνπ ΤΠΑΑΣ) 

11. Δθθαζαξηζηηθφ Δθνξίαο (ηειεπηαία εθδνζέλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ) θαη φπνπ 

απαηηείηαη ην Δ1 ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαζψο θαη ηπρφλ άιια θαηά 

πεξίπησζε δηεπθξηληζηηθά απηψλ έγγξαθα, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο απνδεί απφ ηελ αιηεία. 

12. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ αγνξαζηή γηα ην επάγγεικά ηνπ θαη γηα ην φηη ην 

θαηαηεζέλ εθθαζαξηζηηθφ (θαη φπνπ απαηηείηαη ην αληίζηνηρν Δ1) είλαη αθξηβέο 

θση/θν ηνπ ηειεπηαία θαηαηεζέληνο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ 

13. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη θαηά πεξίπησζε δηεπθξηληζηηθά απηήο 

έγγξαθα (γηα ηνλ αγνξαζηή). 
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14. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο είλαη κφληκνο θάηνηθνο άιιεο Πεξηθέξεηαο (ή 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο) δελ απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 9 έσο 13 θαη απαηηείηαη 

χκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο Αιηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο (ή Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο) ηεο νπνίαο είλαη κφληκνο θάηνηθνο θαη ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη είλαη 

επαγγεικαηίαο αιηέαο θαη φηη δελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηε κεηαβίβαζε ζθάθνπο ζην 

φλνκά ηνπ 

Σξφπνη Παξαιαβήο ηεο απάληεζεο ηεο Τπεξεζίαο: 

1. Απφ ηνλ ίδην ηνλ αηηνχληα απφ ηα Γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο 

2. Απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αηηνχληα 

3. Με ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ζηε δηεχζπλζε ηεο αίηεζεο. 

4. Με απνζηνιή θαμ. 

 Θα επηιεγεί ε κεηαβίβαζε λα αθνξά απνιεζζέλ αιηεπηηθφ ζθάθνο έηζη ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ θηλεηήξα ζχκθσλα κε ηελ 

«Μεηαβίβαζε άδεηαο επαγγεικαηηθνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο» κε ζθνπφ ην λέν ζθάθνο 

λα είλαη θαηλνχξγην θαη κε λέν θηλεηήξα. Δλ ζπληνκία ε δηαδηθαζία έλαξμεο 

πξνυπνζέηεη ηελ αγνξά ηνπ πιενχκελνπ θαη ηνπ αλαγθαίνπ αιηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαζψο θαη ηελ αγνξά ηεο άδεηαο αιηείαο απφ θάπνηνλ ελεξγφ αιηέα. ηε ζπλέρεηα ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο αιηέαο νθείιεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ ζχιινγν 

επαγγεικαηηψλ αιηέσλ ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, λα θάλεη έλαξμε 

επαγγέικαηνο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ηέινο λα εγγξαθεί ζηνλ Ο.Γ.Α. σο αιηέαο. 

Αθνινχζσο ην ζθάθνο ππνρξενχηαη λα ειεγρζεί απφ ηελ νηθεία ιηκεληθή αξρή γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ζηηο νπνίεο ππάγεηαη. Γηα νξηζκέλα δεπηεξεχνληα αιηεπηηθά 

δεηήκαηα φπσο ε δήισζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ ν αιηέαο 

απεπζχλεηαη ζην Σκήκα Αιηείαο ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ππάγεηαη. Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία αλακέλεηαη άκεζα λα ηξνπνπνηεζεί, θαζψο ζην κέιινλ νη επαγγεικαηηθέο 

άδεηεο αιηείαο δελ ζα πσινχληαη αιιά ζα δίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ην 

θξάηνο κέζν ελφο εζληθνχ απνζέκαηνο. Δπηπιένλ απφ ηελ αλακελφκελε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ 2017/1004ΔΔ ζα επέιζνπλ αιιαγέο ζηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία ελψ 

δελ απνθιείεηαη λα ππάξρνπλ επηδνηήζεηο γηα λέα αιηεπηηθά θαη λένπο αιηείο. Λφγσ 

ηεο λνκνζεηηθήο αζηάζεηαο ην παξφλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί κία πξνκειέηε 

ε νπνία ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή κειέηε ηεο επηρείξεζεο ππφ ηηο 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο.   
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     1.2 Απνζηνιή –Όξακα –ηόρνη 

 Ζ επηρείξεζε απνζθνπεί ζηελ αιηεία ηρζχσλ πςειήο εκπνξηθήο αμίαο. ην πιαίζην 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη ρεηξηζκνί πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθνί 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ηρζπνπιεζπζκνχο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αθελφο ε 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, αθεηέξνπ ε βησζηκφηεηα ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ. Ζ 

βησζηκφηεηα κηαο αιηεπηηθήο επηρείξεζεο έρεη ζε θάζε πεξίπησζε σο 

πξναπαηηνχκελν ηε βησζηκφηεηα ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη θαη ζπκθσλία κε ηηο ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθέο απαηηήζεηο θαη ζπλήζεηεο. 

ην κέιινλ ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζηελ αιηεία θαξθηλνεηδψλ πνπ 

είλαη αξθεηά θεξδνθφξα αιιά θαη ζηελ ηνπξηζηηθή αιηεία ε νπνία έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο αξθεηψλ παξάθηησλ αιηέσλ. Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ζα είλαη: 

 εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία 

 Αλαδήηεζε θαη επηινγή ησλ πην θεξδνθφξσλ αιηεπκάησλ  

 Πψιεζε απηψλ ζηηο αγνξέο κε ηελ πςειφηεξε ηηκή 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ πειαηψλ 

     1.3 Πξντόληα 

 Ζ Μεζνγεηαθή αιηεία ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνλ πνιπεηδηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπλεπψο 

θαη ε παξνχζα επηρείξεζε ζα αιηεχεη έλα επξχ θάζκα ηρζχσλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο. 

Όκσο, γηα ηελ απινχζηεξε κειέηε ηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηξεηο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ. Ζ πξψηε (Καηεγνξία Α) πεξηιακβάλεη ηνπο ηρζχεο πςειήο εκπνξηθήο 

αμίαο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηρζχεο φπσο ν ξνθφο, ε ζηείξα, ν κπαθαιηάξνο 

θαη ε ζπλαγξίδα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία (Καηεγνξία Β) πεξηιακβάλεη ηρζχεο φπσο ν 

ζαξγφο, ην ιαβξάθη θ.ά. Δλψ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία (Καηεγνξία Γ) αλήθνπλ νη 

θέθαινη θαη θάπνηα μεληθά είδε πνπ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ ρψξα καο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ωζηφζν ε θαηαλνκή ηνπ εθάζηνηε αιηεπκέλνπ ηρζχ ζε κία απφ 

ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εμαξηάηαη θαη απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο εθηφο ηνπ είδνπο 

ηνπ. Δλδεηθηηθά, ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη ην κέγεζνο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ 

αιηεχκαηνο ζε ζρέζε κε ην επηζπκεηφ ή θαη ηηο εθάζηνηε θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο - 

ηάζεηο. Έλα ζρεηηθά κεγάιν αιίεπκα ηεο Καηεγνξίαο Β κπνξεί λα πσιεζεί ζαλ 

αιίεπκα Καηεγνξίαο Α. Αληίζεηα, κία αξθεηά ηξαπκαηηζκέλε ζπλαγξίδα απφ θάπνην 

εξγαιείν δελ αλήθεη ζηε Καηεγνξία Α.  
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    1.4 Οξγαλσηηθά & δηνηθεηηθά ζέκαηα 

 Ζ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ζα απνηειείηαη απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα 

εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο. ηα πξψηα ηέζζεξα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ζα ππάξρεη 

ζπλεξγαζία κε ινγηζηηθφ γξαθείν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πξνκεζεπηεί 

κεγαιχηεξν ζθάθνο, ηφηε ίζσο είλαη αλαγθαία ε πξφζιεςε ελφο αιηεξγάηε. Φπζηθά, 

ε επηρείξεζε νθείιεη λα είλαη ζε αλνηρηφ δηάινγν κε επηζηεκνληθνχο θνξείο αιιά θαη 

κε πην έκπεηξνπο αιηείο ηεο πεξηνρήο. 

    1.5 Σνπνζεζία 

 Ζ πεξηνρή πνπ ζα δηεμάγεηαη ε αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη ην θεληξηθφ θαη 

αλαηνιηθφ Αηγαίν Πέιαγνο θαη εηδηθφηεξα ζην Ηθάξην Πέιαγνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

ιηκέλαο εμφξκεζεο νξίδεηαη σο ν ιηκέλαο Αγίνπ Κεξχθνπ ζην λφηην ηκήκα ηεο λήζνπ 

Ηθαξίαο. Σν θχξην πεδίν δξάζεσο ζα είλαη ηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα  πνπ βξίζθνληαη 

λνηίσο ηεο λήζνπ. Γεπηεξεχνληα αιηεπηηθά πεδία ζα απνηεινχλ ηα βφξεηα παξάιηα 

ηεο λήζνπ Ηθαξίαο θαη ην αξρηπέιαγνο ησλ Φνχξλσλ. Σν αιηεπηηθφ ζα κεηαθηλείηαη 

κέρξη ηνλ ιηκέλα Καξινβάζνπ γηα εκπνξία ησλ αιηεπκάησλ ή γηα αλεθνδηαζκφ ζε 

θαχζηκα ή άιια αλαιψζηκα ή αληαιιαθηηθά ζε ρακειφηεξε ηηκή. Γηνηθεηηθά, ην 

αιηεπηηθφ ζθάθνο ζα ππάγεηαη ζην Σκήκα Αιηείαο άκνπ θαη ζηνλ Ληκεληθφ ηαζκφ 

Αγίνπ Κεξχθνπ. 

 

 

ηνλ παξαπάλσ ράξηε απεηθνλίδεηαη ε Ηθαξία ζηα αξηζηεξά, νη Φνχξλνη ζην θέληξν ελψ πάλσ δεμηά 

βξίζθεηαη ε άκνο. 

    1.6 θάθνο θαη εμνπιηζκόο 
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 Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζην ζθάθνο Saronic 640 ηεο Saronic Boats / 

Αθνη Μπιηδηψηε ΔΠΔ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχγρξνλν ζθάθνο ην νπνίν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν γηα λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ελφο παξάθηηνπ επαγγεικαηία 

αιηέα. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη άιιεο αληίζηνηρεο επηινγέο ζθάθνπο απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο, φκσο ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

επαγγεικαηηψλ εμαηηίαο ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο ζπληήξεζεο αιιά θαη ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξία κεηά ηελ αγνξά (after sales services). Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, ηφζν απφ αιηείο, φζν θαη 

απφ λαππεγνχο. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία πξνηείλεη πεηξειαηνθηλεηήξα Nanni ησλ 

125 ίππσλ. Βέβαηα αξθεηνί αιηείο ρξεζηκνπνηνχλ κηθξφηεξεο ηππνδχλακεο θηλεηήξεο 

γηα λα πεηχρνπλ κηθξφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. ηελ παξνχζα κειέηε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν θηλεηήξαο πνπ πξνηείλεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. 

 Δπηπιένλ, απαηηνχληαη έμνδα γηα ηελ αγνξά άγθπξαο, αιπζίδαο θαη ζρνηληψλ γηα ηελ 

αζθαιή πξφζδεζε ηνπ ζθάθνπο ζε ιηκέλεο. Αθφκα, ην ζθάθνο πξέπεη λα θέξεη γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηλφλησλ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζσζηηθά κέζα, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία είλαη ε καθξάο δηάξθεηαο θαη πεξηιακβάλεη 2 ζσζίβηα, έλα 

πιεπζηηθφ βνήζεκα, θαξκαθείν, ππξνζβεζηήξα θαη κηα ζηνιή εγθαηάιεηςεο 

ζθάθνπο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη 3 θσηνβνιίδεο ρεηξφο, ε θσηνβνιίδα 

αιεμίπησηνπ θαη ην θαπλνγφλν, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα αλαλεψλνληαη εηεζίσο. 
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ηελ εηθφλα δηαγξάθνληαη ην ζρέδην θαη ηα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθάθνπο. 

Αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πισηνχ ζχκθσλα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Πξνηεηλφκελε ηππνδχλακε: 125ΖΡ 

Σαρχηεηα: Μέγηζηε: 19 θφκβνη. Τπεξεζηαθή: 15 θφκβνη  

Απηνλνκία: 250 λαπηηθά κίιηα (19 θφκβνη), 430 λαπηηθά κίιηα (15 θφκβνη) 

Μήθνο: νιηθφ: 6,7m, θαξίλαο: 6,4m 

Bάζνο: 0,74m (κε πιήξεο θνξηίν) 

Απφβαξν: 1,3 ηφλνη 

Μέγηζην βάξνο: 2,1 ηφλνη 

Μέγηζηνο αξηζκφο επηβαηλφλησλ: 6 

Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ: 300l 

 

 

 Σέινο ην ζθάθνο ζα εμνπιηζηεί κε ηα αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηεο αιηεπηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. Αξρηθά ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο 

ερνβνιηζκνχ πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ αιηέα λα εληνπίδεη αιηεχκαηα ζε βάζε έσο θαη 

500m. Σα θχξηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη 10 παξαγάδηα 

βπζνχ ησλ 1000 αγθηζηξηψλ θαη 10 ζηξνγγπιέο ηρζπνπαγίδεο (θίνπξηνη) δηακέηξνπ 

ελφο κέηξνπ. Σα ελ ιφγσ αιηεπηηθά εξγαιεία ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ θνηλνηηθφ 
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θαλνληζκφ 1967/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηε 

βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα.  Γηα ηελ 

αλέιθπζε ησλ εξγαιείσλ απφ ηνλ ππζκέλα ην ζθάθνο ζα εμνπιηζηεί κε ζχζηεκα 

πδξαπιηθνχ βηληζηνχ. Τπάξρεη πιήζνο εηαηξηψλ θαη ηηκψλ γηα δεδνκέλε πνηφηεηα πνπ 

αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ, εθηφο ηνπ πιενχκελνπ θαη ηνπ θηλεηήξα ηνπ. 

 

 ηνλ πίλαθα [3] παξνπζηάδνληαη ε αμία θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

εμνπιηζκνχ. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην ζθάθνο θαη ηνλ θηλεηήξα πξνέξρνληαη απφ 

ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ελψ ηα ππφινηπα απφ έξεπλα αγνξάο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ζπγθξηλφκελα θαη κε ηελ άπνςε επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ.     
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 2. Αλάιπζε εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

 Οη παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο έρνπλ 

απνθαζηζηηθή επίδξαζε  ζηελ πνξεία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν θαη επηβάιιεηαη λα 

παξαθνινπζνχληαη θαη λα κειεηψληαη εκπεξηζηαησκέλα. Άιισζηε, απφ κηα αλάιπζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο αλακέλεηαη λα εληνπηζζνχλ πηζαλέο 

ππάξρνπζεο επθαηξίεο αιιά θαη απεηιέο πνπ ελδερνκέλσο θαξαδνθνχλ ζηελ εθάζηνηε 

αγνξά. 

2.1.  Αλάιπζε αγνξάο 

 Ζ επηρείξεζε ζηνρεχεη ζηελ πψιεζε λσπψλ ηρζχσλ ζηελ λήζν Ηθαξία. ηελ αγνξά 

ηνπ λεζηνχ ππάξρνπλ κφλν δχν λφκηκα ηρζπνπσιεία θαη κηθξφο αξηζκφο πιαλφδησλ 

πσιεηψλ. Παξάιιεια, ε κεγάιε ειηθία ησλ ελαπνκεηλάλησλ επαγγεικαηηψλ αιηέσλ 

έρεη νδεγήζεη ζε έιιεηςε λσπψλ ηρζχσλ απφ ην λεζί, κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δήηεζεο λα θαιχπηεηαη απφ λσπά θαη θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα πνπ 

εηζάγνληαη απφ γεηηνληθά λεζηά ή απφ ηνλ Πεηξαηά. Παξάιιεια, έλα κέξνο ηεο 

δήηεζεο θαιχπηεηαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιιά θαη ηελ παξάλνκε αιηεία. Δηδηθά ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε ζε ηρζχεο ε νπνία δελ θαιχπηεηαη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ηα λσπά αιηεχκαηα απνπζηάδνπλ απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο εζηηαηνξίσλ. Παξάιιεια φκσο νη εζηηάηνξεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

αγνξάζνπλ λσπνχο ηρζχεο ζε πςειέο ηηκέο. Βέβαηα, νη ηηκέο πψιεζεο ησλ 

αιηεπκάησλ είλαη ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ θνζκνπνιίηηθσλ λεζηψλ φπσο 

ε Μχθνλνο θαη Πάξνο. Γίλεηαη, ινηπφλ, ζηελ επηρείξεζε ε επθαηξία λα ηθαλνπνηήζεη  

ηελ ππάξρνπζα δήηεζε ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο, φκσο νθείιεη λα 

αληαγσληζηεί ηηο πνιχ ρακειέο ηηκέο ησλ ιαζξαιηεπκάησλ. Αλ ιεθζεί ππφςε ε 

κειινληηθή ζπληαμηνδφηεζε ησλ ελεξγψλ επαγγεικαηηψλ αιηέσλ ε δήηεζε ζε 

αιηεχκαηα ζα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. 

 

     2.2 Αλάιπζε PEST–DG θαη εμσηεξηθό καθξνπεξηβάιινλ 

 Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ  

 Ζ επηρείξεζε ζεσξεηηθά ζα αξρίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηελ επνρή κεηά ηελ 

παλδεκία νπφηε αλακέλεηαη φηη ζα ζπκπέζεη κε κία πεξίνδν γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Βέβαηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ίζσο 
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λα κελ είλαη θαιή κε απνηέιεζκα λα ζηξέθνληαη πξνο ηρζχεο ρακειφηεξεο αμίαο. 

Όκσο νη ηρζχεο πςειήο αμίαο κπνξνχλ λα πσινχληαη ζηνπο ηνπξίζηεο. πλεπψο, ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν ην εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα κελ είλαη 

επλντθφ, ελ αληηζέζεη κε ηε ζεξηλή πεξίνδν.  

 Σερλνινγηθό πεξηβάιινλ 

 Μέρξη ηψξα δελ θαίλεηαη λα γίλνληαη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ηεο αιηείαο απφ ην θξάηνο. Αληηζέησο απφ ην 2000 θαη έπεηηα ηδησηηθέο 

εηαηξίεο θπξίσο ζηηο αθηέο ηνπ αξσληθνχ Κφιπνπ έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά 

ηερλνινγηθά βήκαηα ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αλέιθπζεο (βίληζη) ησλ αιηεπηηθψλ 

εξγαιείσλ απφ ηνλ ππζκέλα. Παξάιιεια ηα ζχγρξνλα αιηεπηηθά ζθάθε πξνζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ρακειφηεξα θφζηε ζπληήξεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

παξαδνζηαθά μχιηλα. Σαπηφρξνλα, απφ ην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ 

αμηφπηζηα ερνβνιηζηηθά ζπζηήκαηα, ηθαλά λα απμήζνπλ ηελ αιηεπηηθή παξαγσγή ή 

ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζνπλ κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Σέινο έρεη ελδηαθέξνλ ε 

πηζαλή ηνπνζέηεζε απηφκαησλ ζπζηεκάησλ αιηείαο παξαγαδηψλ, φπσο απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ βφξεην Αηιαληηθφ, ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηψζνπλ ηηο 

εξγάζηκεο ψξεο αλά αιηεπηηθή εμφξκεζε.  

 Πνιηηηθό-λνκηθό πεξηβάιινλ 

 Γπζηπρψο, ην ππάξρνλ  πνιηηηθφ-λνκηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηελ αιηεία δελ είλαη 

επλντθφ. ε απηφ έρεη ζπκβάιεη ε Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ κείσζε 

ηεο αιηείαο θαη ηελ αχμεζε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. Παξφια απηά ην κέγεζνο ηνπ 

αιηεπηηθνχ αιιά θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί δελ επηπίπηνπλ ζε απζηεξνχο 

πεξηνξηζκνχο. Έρεη δεκνζηεπζεί ε πξνζπκία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα δψζεη 

θίλεηξα ζε λένπο αιηείο, σζηφζν ην πνιηηηθφ-λνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη αζηαζέο, θάηη 

πνπ απνηειεί κεηνλέθηεκα γηα ηελ παξνχζα επηρείξεζε.  

 Κνηλσληθό-πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ 

  Παξαδνζηαθά, νη κφληκνη θάηνηθνη ηεο Ηθαξίαο δελ είραλ δεζκνχο κε ηελ ζάιαζζα 

ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αλέκσλ πνπ πλένπλ ζην λεζί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αιιά 

θαη ηεο απνπζίαο αζθαιψλ ιηκέλσλ, ελψ ν ηνπξηζκφο δελ ήηαλ έληνλνο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ππάξρεη ζηξνθή πξνο ηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη νη ζρέζεηο ησλ κφληκσλ 

θαηνίθσλ κε ηελ ζάιαζζα έρνπλ βειηησζεί. Δπνκέλσο, ε δήηεζε ζε αιηεχκαηα έρεη 
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ηελ ηάζε λα απμάλεη. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη ε εγθαηάζηαζε ζην λεζί 

ζπληαμηνχρσλ απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ άιινηε έρνπλ θαη άιινηε φρη ζρέζε κε 

ην λεζί. Απηή ε νκάδα θαηνίθσλ έρεη ζεκαληηθά πςειφηεξν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε 

ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο αιιά αλαδεηά θαη έλαλ πγηή θαη πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ηξφπν δσήο, πνπ πεξηέρεη πνηνηηθέο ηξνθέο. Απηή ινηπφλ ε νκάδα ίζσο απνηειεί κία 

ζεκαληηθή πεγή πειαηψλ γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Γεκνγξαθηθό πεξηβάιινλ 

 ηελ Ηθαξία παξνπζηάδεηαη απφ ην 1971 ζηαζεξή αχμεζε ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ελψ 

ν κφληκνο πιεζπζκφο έρεη απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν εμαηηίαο δεκφζησλ 

ππαιιήισλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ πνπ δηακέλνπλ ζην λεζί γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. ε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε 

επίδξαζε ηεο παλδεκίαο ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα. 

 Παγθόζκην πεξηβάιινλ 

Ζ επηρείξεζε αιιειεπηδξά έκκεζα κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, θπξίσο κέζσ ησλ 

απνθάζεσλ ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα αιηείαο θαη δηαηξνθήο αιιά θαη κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα θαη ηελ πνηφηεηα απηψλ. 

     2.3 Αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter θαη εμσηεξηθό κηθξνπεξηβάιινλ 

 Με ηελ απιή αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, ε  επηρείξεζε κπνξεί 

 ελδεηθηηθά λα εληνπίζεη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πηζαλή ειθπζηηθφηεηα ελφο 

θιάδνπ αιιά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηεο απέλαληη ζε αληαγσληζηέο. Αθφκα ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αλαγλσξίζεη ηπρφλ επθαηξίεο θαη απεηιέο, ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί αλαιφγσο. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα πξνβιέςεη αλ έλα λέν πξντφλ, φπσο ε αιηεία ελφο λένπ ηρζχνο, ή 

ε παξνρή κίαο ππεξεζίαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ε ηνπξηζηηθή αιηεία, έρεη ηηο 

πξννπηηθέο λα είλαη κειινληηθά θεξδνθφξν. Σέινο δηεπθνιχλεηαη ζηελ ιήςε 

ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ αθφκε θαη κε αιιαγή ζηξαηεγηθήο 

θαηεχζπλζεο (εηδηθά ζε πεξηφδνπο πςειήο πίεζεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ). 

 

I. Απεηιή εηζόδνπ λέσλ αληαγσληζηώλ 

  

Μπνξεί λα ζεσξεζεί εχθνιε ε είζνδνο ζηελ αγνξά θαζψο ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε 

ζε λσπνχο ηρζχεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ιφγσ ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ 
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πνπ έρεη ην επάγγεικα ηνπ αιηέα, δελ ππάξρεη πξνζπκία, απφ αλζξψπνπο θαη 

επηρεηξήζεηο, ζην λα εληαρζνχλ ζηνλ θιάδν. Μηα πηζαλή απεηιή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

απμεηηθή ηάζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ κειινληηθά ζα απμήζεη ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ε θαηάζηαζε ησλ ηρζπαπνζεκάησλ δελ είλαη 

ζηαζεξή. Βέβαηα, ε θεξδνθνξία δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην δηαζέζηκν απφζεκα 

ηρζχσλ αιιά θαη απφ ηελ ηηκή πψιεζήο ηνπο. ίγνπξα φκσο ηφζν ηα ηρζπαπνζέκαηα 

ηεο πεξηνρήο φζν θαη θξαηηθέο/επξσπατθέο νδεγίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ηηο πνζφηεηεο παξαγφκελσλ ηρζχσλ. 

 

II. Απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντόλησλ  

 

Σα θξέζθα αιηεχκαηα είραλ αλαληηθαηάζηαηε ζέζε ζηελ δηαηξνθή ησλ λεζησηψλ, 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο. ήκεξα φκσο, εμαηηίαο ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ζπγθνηλσληψλ ν πειάηεο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί θξέζθν ζνινκφ 

λνξβεγηθήο εθηξνθήο ζε αξθεηά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Μέρξη ζηηγκήο ζηελ ηθαξηαθή 

αγνξά ππάξρνπλ κφλν θαηεςπγκέλα πξντφληα ειιεληθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο, δελ 

κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν φηη ζην κέιινλ ζα ππάξμνπλ θαη λσπά. Ίζσο ε 

πψιεζε θηιεηνπνηεκέλσλ αιηεπκάησλ κπνξεί λα αληαγσληζηεί θάπνην ππνθαηάζηαην 

πξντφλ αιιά θαη λα θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σαπηφρξνλα, ε εηζαγσγή λσπψλ αιηεπκάησλ απφ γεηηνληθά λεζηά, ηελ Σνπξθία αιιά 

θαη ηνλ Πεηξαηά κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα ηελ αληηζηάζκηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα πξνσζεζεί ν 

ηνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ ηρζχσλ αιιά θαη ν κηθξφο ρξφλνο απφ ηελ αιίεπζε έσο ην 

πηάην ηνπ θαηαλαισηή.   

 

III. Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ 

  

Οη πξνκεζεπηέο ηηο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ σο εμήο: πξνκεζεπηέο 

θαπζίκνπ, δνισκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, είηε γηα ηα αιηεπηηθά εξγαιεία, είηε γηα ην 

ζθάθνο θαη ηνλ θηλεηήξα ηνπ. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, απφ ην 

λεζί ηεο Ηθαξίαο, ην γεηηνληθφ λεζί ηεο άκνπ ή απφ ηα δηεζλή χδαηα. Οη ηνπηθνί 

πξνκεζεπηέο έρνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο αιιά ιφγσ ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο κπνξεί 

λα απνηεινχλ θαη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ απφ ηελ άκν 

εμαζθαιίδεη ζηαζεξά ρακειέο ηηκέο θαη απεξηφξηζηεο πνζφηεηεο, κε εγγπεκέλε 

πνηφηεηα. Σέινο, ε αγνξά θαπζίκνπ ζε δηεζλή χδαηα είλαη επθαηξηαθή θαη ε 
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νηθνλνκηθφηεξε ιχζε, φκσο ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο δελ εμαζθαιίδεηαη. Σα 

απαξαίηεηα δνιψκαηα κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο απφ ηνλ 

Πεηξαηά, φκσο ππάξρεη εμάξηεζε απφ ηελ ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία. Δμαηξεηηθή πεγή 

δνισκάησλ απνηεινχλ νξγαληθά ππνιείκκαηα απφ επηρεηξήζεηο φπσο εζηηαηφξηα θαη 

θξενπσιεία. Όηαλ ππάξρνπλ θηιηθέο ή πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, 

ηφηε ε πξνκήζεηα δνισκάησλ κπνξεί λα γίλεη δσξεάλ ή έλαληη παξνρήο λσπψλ 

ηρζχσλ. Έλαο αθφκα ηξφπνο πξνκήζεηαο δνισκάησλ είλαη ε αγνξά ηνπο απφ ζθάθε 

κέζεο αιηείαο. Ζ ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηηκέο θαη πνηφηεηα είλαη κεγαιχηεξε ζηα 

δνιψκαηα απφ επηρεηξήζεηο ηνπ Πεηξαηά θαη κηθξφηεξε απφ ηνπηθέο, φκσο νη ηνπηθέο 

είλαη ρακεινχ θφζηνπο. Ζ αγνξά δνισκάησλ απφ άιινπο επαγγεικαηίεο ελέρεη 

θηλδχλνπο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζηελ Αηηηθή φζν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεηαη ζηαζεξή πνηφηεηα θαη ηηκή. 

 

IV. Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ αγνξαζηώλ 

 

 Οη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε κία νιηγνπσιηαθή αγνξά. Ο αξηζκφο 

ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ λεζηνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, φκσο ν αξηζκφο ησλ εζηηαηνξίσλ 

δελ είλαη ηφζν κεγάινο ζε ζρέζε κε άιια λεζηά. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα θηίζεη 

ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηεο ιφγσ ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο θαη ηεο έιιεηςεο 

ζεκαληηθψλ ελαιιαθηηθψλ. Όκσο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα είλαη ζπκθέξνπζα ζηνπο 

πειάηεο ηεο θαη λα κελ πξνζπαζήζεη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ έιιεηςε λσπψλ 

αιηεπκάησλ απφ ην λεζί, δηφηη, ηφηε, κέξνο ην πειαηψλ ζα ζηξαθνχλ ίζσο 

ακεηάθιεηα πξνο άιιεο αγνξέο ή πξντφληα. 

 

V. Δπίπεδν αληαγσληζκνύ κεηαμύ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

 

 Οη ππάξρνληεο αιηείο νδεχνπλ πξνο ην ηέινο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο ρσξίο 

λα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο αληαγσληζηέο, φκσο ε καθξνρξφληα εκπεηξία ηνπο θαη 

ζρέζε κε πθηζηάκελνπο πειάηεο ηνχο εμαζθαιίδεη ζέζε ζηελ αγνξά, κε αξθεηνχο απφ 

απηνχο λα έρνπλ έλα ζηαζεξφ πειαηνιφγην. Οη ελεξγνί αιηείο απηή ηε ζηηγκή είλαη 

πεξίπνπ 20. εκαληηθφ αληαγσληζηή απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν ηρζπνπσιεία ηνπ 

λεζηνχ, ην νπνίν έρεη δηαζπλδέζεηο κε ηηο αγνξέο ησλ γχξσ λεζηψλ αιιά θαη ηελ 

ηρζπφζθαια Κεξαηζηλίνπ ελψ δηαζέηεη πςεινχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Ίζσο ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ παξαπάλσ επηρείξεζε είλαη αλαγθαία ζηελ αξρηθή θάζε 
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ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα κεηξηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ 

κε απηήλ. 
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    3. SWOT ANALYSIS ηεο επηρείξεζεο 

 

 Ζ SWOT αλάιπζε είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ αλάιπζε, ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, εηδηθά φηαλ απηή θαιείηαη λα 

ιάβεη κία απφθαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ απηή έρεη θαζνξίζεη ή κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμή απηψλ. 

 Γπλαηά εκεία 

o Ηθαλνπνηεηηθφο θχθινο πηζαλψλ πειαηψλ 

o Υξήζε βηψζηκσλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ 

o ρεηηθά νηθνλνκηθά δνιψκαηα 

o Κηλεηήξαο ρακειήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ 

o Σερλνινγηθά πξνεγκέλνο εμνπιηζκφο 

o Πψιεζε θηιεηνπνηεκέλσλ ηρζχσλ 

 

 Αδχλακα εκεία 

o Με ζηαζεξή παξαγσγή 

o Παξαγσγή κφλν λσπψλ ηρζχσλ 

o Έιιεηςε εκπεηξίαο 

 

 Δπθαηξίεο 

o Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ηελ 

πξνψζεζε πξαθηηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

o Μειινληηθή ζπληαμηνδφηεζε αληαγσληζηψλ 

o Σάζε αχμεζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

o ηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο πνηνηηθφηεξα θαη πην πγηεηλά ηξφθηκα 

o Μειινληηθή παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθήο αιηείαο 

o Απφθηεζε ζήκαηνο βηψζηκεο αιηείαο 

o Ζ θήκε ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ Ηθαξησηψλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

καθξνδσία 

o Πνηνηηθά πξντφληα 

o Μηθξφο αξηζκφο αληαγσληζηψλ 

o Απμεκέλε δήηεζε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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o Ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο πψιεζεο 

o Καιή θαηάζηαζε ηρζπαπνζεκάησλ πεξηνρήο ζε ζρέζε κε άιια πεδία 

 

 Απεηιέο 

o Πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο 

o Υακειέο ηηκέο ησλ ηρζχσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκε αιηεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

o Άγλσζηε ε κειινληηθή θαηάζηαζε ησλ ηρζπαπνζεκάησλ 

o Ννκνζεηηθνί πεξηνξηζκνί 

o Έιιεηςε αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αιηεπηηθή 

βηνινγία θαη δηαρείξηζε ζηελ Διιάδα θαη εηδηθά ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο, φπσο ην Ηθάξην πέιαγνο. 

o Δπνρηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο παξαγσγήο 

o Δπνρηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο 

o Δμάξηεζε απφ ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

o Γεσγξαθηθή απνκφλσζε ηνπ λεζηνχ 

o Με θαζεκεξηλή ζχλδεζε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα 

o Γελ ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζε αληαιιαθηηθά 

o Απνπζία εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπληεξεηή γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

o Καθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο (πιένλ ησλ 120 

εκεξψλ κε απαγνξεπηηθφ εηεζίσο) 

o Μηθξή δηάξθεηα ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (εηδηθά κε ηελ παλδεκία) 

o  

o Αζηάζεηα θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

o Ζ παξαγσγή επεξεάδεηαη απφ κε ειέγμηκνπο  πεξηβαιινληηθνχο θαη 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο 
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    4. ηξαηεγηθή επηρείξεζεο 

 Ζ παξνχζα επηρείξεζε παξά ηνλ κηθξφ ηεο ραξαθηήξα απνζθνπεί θαη απηή ζηελ 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ε πψιεζε ηρζχσλ πςειήο 

νηθνλνκηθήο αμίαο θαζψο πιένλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη 

επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ κεγάινπ κεγέζνπο αιηεχκαηα. Ζ επνρή φπνπ έλα 

λνηθνθπξηφ αλαδεηνχζε έλα κε δπν θηιά κηθξά θηελά ςαξάθηα έρεη ή ζίγνπξα ηείλεη 

λα πεξάζεη. Έηζη ε επηρείξεζε ζηνρεχεη ζηελ αιηεία ηρζχσλ πςειήο αμίαο ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. Φπζηθά, ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζα αζρνιεζεί θαη κε ηελ αιηεία ρακειήο εκπνξηθήο αμίαο 

ηρζχσλ, θαζψο είλαη πνιχ πην εχθνιε ε αιίεπζή ηνπο αιιά ζηαδηαθά ζηνρεχεη ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο πςειήο αμίαο θαη ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο ρακειήο αμίαο 

αιηεπκάησλ. ε άιιεο λεζησηηθέο πεξηνρέο νη ελεξγνί αιηείο έρνπλ ζηξαθεί κε 

επηηπρία ζηελ αιηεία ηρζχσλ πςειήο νηθνλνκηθήο αμίαο ελψ αληίζεηα, αιηείο πνπ 

αθφκα ζηνρεχνπλ ζηα παξαδνζηαθά αιηεχκαηα ρακειήο νηθνλνκηθήο αμίαο θαίλεηαη, 

θαηά δήισζή ηνπο, λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο. 

 

 Σαπηφρξνλα, έρεη δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πψιεζεο ησλ αιηεπκάησλ, απηφλ ηεο 

ρνλδξηθήο θαη απηφλ ηεο ιηαληθήο. Με ηελ ρνλδξηθή εμαζθαιίδεηαη ε πψιεζε ζρεδφλ 

φιεο ηεο παξαγσγήο, αιιά ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ ιηαληθή. πλεπψο, 

ζηελ αξρηθή θάζε κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο ζα πσιείηαη ρνλδξηθή θαη 

παξάιιεια ζα γίλνληαη πξνζπάζεηεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πειαηνιφγην ηθαλφ λα 

απνξξνθά ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο αιιά ζε ηηκέο ιηαληθήο.  

 Ζ πψιεζε ησλ αιηεπκάησλ ζα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζηελ 

ηρζπφζθαια ηνπ ιηκέλα πξνζέγγηζεο απφ ηνλ αιηέα. Όκσο, καθξνρξφληα, είλαη 

δπλαηή ε πξνκήζεηα άδεηαο θαη νρήκαηνο κε ςπθηηθφ ζάιακν ψζηε λα γίλεηαη 

δηαλνκή θαη’ νίθνλ ησλ αιηεπκάησλ αιιά θαη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε ρσξηά 

απνκαθξπζκέλα απφ ηελ ηρζπφζθαια. Απηή ε πξννπηηθή είλαη ζε ζέζε λα απμήζεη ην 

πειαηνιφγην, ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο αιιά θαη λα πξνζδψζεη 

επηπξφζζεηε αμία ζηα αιηεχκαηα ηεο επηρείξεζεο. ε ζπλεξγαζία κε άιινπο αιηείο, ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα εηζαρζεί ζην θιάδν ηεο κεηαπψιεζεο αιηεπκάησλ θαη λα ηεο 

επηθέξεη επηπιένλ έζνδα απφ ηελ παξνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο ζηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο αιηείο. 
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 ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ 

θιεηζηή θνηλσλία ζηελ νπνία εληάζζεηαη, δηφηη κία, αθφκα θαη κεκνλσκέλε, θαθή 

θξηηηθή απέλαληί ηεο κπνξεί εχθνια λα γεληθεπηεί θαη λα επεξεάζεη ηελ γεληθφηεξε 

εηθφλα ηεο ζε φιε ηελ αγνξά.  
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     5. ρεδηαζκόο marketing 

  

Ο ζρεδηαζκφο marketing  απνηειεί έλα πιαίζην ην νπνίν θαζνξίδεη ην πνχ θαη ην γηαηί 

νη δηαζέζηκνη πφξνη (νηθνλνκηθνί θαη κε) πξέπεη λα θαηακεξηζζνχλ, πφηε είλαη 

αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη κε πνηνλ δπλαηφ ηξφπν, έηζη ψζηε λα επηθέξνπλ 

ην βέιηηζην  δπλαηφ απνηέιεζκα. 

     5.1 ηόρνη marketing 

 

 Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο επηρείξεζεο, φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιεο, 

είλαη ε θεξδνθνξία. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ζέηνληαη νη παξαθάησ ζηφρνη. 

 

 Αξρηθά επηδηψθεηαη ε αιηεία ηρζχσλ πςειήο νηθνλνκηθήο αμίαο θαη σο δεπηεξεχνπζα 

πεγή εζφδσλ λα απνηεινχλ ηρζχεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν γηα δεδνκέλε πνζφηεηα εξγαζίαο ην παξαγφκελν πξντφλ ζα έρεη ηε βέιηηζηε 

αμία. Ο επφκελνο ζηφρνο έρεη λα θάλεη κε ηελ δεκηνπξγία πειαηνινγίνπ. Φπζηθά ζα 

ρξεηαζηεί ρξφλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ. Σν ηδαληθφ γηα ηελ επηρείξεζε πειαηνιφγην 

ζα πεξηιακβάλεη εζηηαηφξηα θαη ηδηψηεο πνπ έρνπλ ζε κεγάιε εθηίκεζε ην θξέζθν 

ςάξη. Σαπηφρξνλα, ζα απνθεχγνληαη νη ρνλδξέκπνξνη, φζν απηφ είλαη δπλαηφ θαζψο 

παξφιν πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αγνξάζνπλ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο, εληνχηνηο 

νη ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη πνιχ ρακειέο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ ηδησηψλ θαη ησλ 

εζηηαηνξίσλ. Σέινο, είλαη αλαγθαία ε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο γηα δπν ιφγνπο. Πξψηνλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ 

ηρζπαπνζεκάησλ θαη άξα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαιήο εηθφλαο 

ζηνπο πειάηεο. 

5.2 Γπλεηηθή πεγή αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο 

 χκθσλα κε ηνλ Hao Ma ππάξρνπλ ηξεηο πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο θαη κε ηελ ηερλνγλσζία. Έηζη, κηα πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

απνηειεί ν ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Ο 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλνο εμνπιηζκφο θαη εηδηθά ην ερνβνιηζηηθφ κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αιηεπκάησλ, ελψ ην 

πδξαπιηθφ βίληζη κεηψλεη ζεκαληηθά ην ρξφλν αιιά θαη ηελ θνχξαζε ζηελ αλέιθπζε 

ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ. Να ζεκεησζεί φηη ηα αληαγσληζηηθά ζθάθε  δηαζέηνπλ 
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βίληζη γηα παξαγάδηα, φρη φκσο γηα ηρζπνπαγίδεο. Απφ ηελ άιιε, ε κηθξή δηάξθεηα 

ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο βιάβεο απηνχ θαη θαη’ επέθηαζε 

κεηψλεη ηηο ψξεο επηζθεπήο αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα δπζκελνχο ζπκβάληνο ελ ψξα 

εξγαζίαο ζηελ ζάιαζζα. 

 

 Απφ φηη θαίλεηαη, ιφγσ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ ή ιφγσ πεπνηζήζεσλ ε πιεηνςεθία 

ησλ ππαξρφλησλ αιηέσλ δελ θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

παξαγσγή αιηεπκάησλ Α θαηεγνξίαο αιιά θαη ε θηιεηνπνίεζή ηνπο, είλαη ηθαλά λα 

δψζνπλ έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ.  

 

Τπάξρεη θαη έλα κεηνλέθηεκα.  

 

 Όζνλ αθνξά ζηηο αιηεπηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ζηελ γλψζε αιηεπηηθψλ πεδίσλ 

αιιά θαη ησλ επνρψλ πνπ απηά είλαη πινχζηα, ε κειεηψκελε επηρείξεζε κεηνλεθηεί 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηελ επηθνηλσλία κε 

ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ηνλ πξνεγκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ε επηρείξεζε κπνξεί 

λα κεηξηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο απηνχ.  

 

5.3 Σκεκαηνπνίεζε θαη ζηνρνζέηεζε ηεο αγνξάο 

 

 Αξρηθά, ε αγνξά κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε απηή εληφο ηεο λήζνπ Ηθαξίαο θαη ζε απηή 

εθηφο ηεο λήζνπ. Δηδηθφηεξα, ε αγνξά ηεο Ηθαξίαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε εζηηαηφξηα, 

λνηθνθπξηά θαη ρνλδξέκπνξνπο αιηεπκάησλ. 

 

 Σα εζηηαηφξηα / ςαξνηαβέξλεο απνηεινχλ ίζσο ηελ θαιχηεξε θαηεγνξία πειαηψλ, 

θαζψο είλαη δηαηεζεηκέλα λα απνξξνθήζνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αιηεπκάησλ ζε 

ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ιηαληθήο, φκσο έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ αιηεπκάησλ. 

 Ζ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ λνηθνθπξηψλ δηαθέξεη, εληνχηνηο φκσο ε ηηκέο πψιεζεο 

είλαη νη πςειφηεξεο πνπ δηαηίζεληαη αιιά νη πνζφηεηεο πνπ απνξξνθνχλ δελ είλαη 

κεγάιεο. 

 Σέινο, νη ρνλδξέκπνξνη ηνπ λεζηνχ είλαη δχν, κε απνηέιεζκα λα ειέγρνπλ ηηο ηηκέο. 

Απφ ηελ άιιε είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αγνξάζνπλ νπνηαδήπνηε πνζφηεηα θαζψο έρνπλ 
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ηα κέζα ζπληήξεζεο ησλ αιηεπκάησλ (ςπθηηθνί ζάιακνη θαη θνξηεγά) αιιά θαη ην 

δίθηπν πειαηψλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Έηζη, απνηεινχλ κηα αζθαιή θαη ζηαζεξή 

αγνξά, πνπ φκσο δελ απνδίδεη ην κέγηζην θέξδνο. 

 ε αληίζεζε κε άιια λεζηά ή ηελ επεηξσηηθή ρψξα κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρνπλ 

μελνδνρεία κε δηθφ ηνπο εζηηαηφξην ηα νπνία πηζαλφλ λα είραλ αλάγθε ζε λσπνχο 

ηρζχεο. 

 

 Όζνλ αθνξά ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ, ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηηο παξαπάλσ αγνξέο. 

Σελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, ε δήηεζε απφ ηα εζηηαηφξηα είλαη ζρεδφλ κεδεληθή, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ζεξηλή πεξίνδν πνπ κπνξεί λα κελ θαιχπηεηαη.  Απηφ νθείιεηαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ ν νπνίνο είλαη ζρεδφλ κεδεληθφο ηνλ ρεηκψλα ελψ θνξπθψλεηαη απφ ηηο 15 

Ηνπιίνπ έσο ηηο 15 Απγνχζηνπ.  Σε ζεξηλή πεξίνδν ε δήηεζε ησλ λνηθνθπξηψλ 

απμάλεη, θαζψο απμάλεηαη θαη ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ. Αλ ιεθζεί ππφςε ε κεησκέλε 

αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη κεησκέλε παξαγσγή, ε ειαηησκέλε ρεηκεξηλή δήηεζε ίζσο λα κελ 

απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

 Ζ πψιεζε αιηεπκάησλ εθηφο ηεο Ηθαξίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηε γεηηνληθή άκν 

θαη ζηνπο Φνχξλνπο. Καη νη δχν αγνξέο έρνπλ θαιχηεξα δίθηπα δηαλνκήο ησλ 

αιηεπκάησλ θαη απμεκέλε δήηεζε. Όκσο απαηηνχληαη πφξνη γηα ηελ δεκηνπξγία 

πειαηνινγίνπ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, θαζψο ε πξνζέγγηζε ζε ιηκάληα απηψλ ησλ 

λεζηψλ δελ ζα είλαη ζπρλή. ηα λεζηά απηά ε θαιχηεξε πξαθηηθή είλαη, ίζσο, ε 

πψιεζε ηεο παξαγσγήο απνθιεηζηηθά ζε ρνλδξεκπφξνπο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κέρξη λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή δηθηχσζε κε 

εζηηαηφξηα θαη λνηθνθπξηά. 

 

5.4 Σνπνζέηεζε ησλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά 

 

 Μέζσ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο, αθφκα θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, πνπ είλαη εθηθηή 

ιφγσ ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο ηνπ κηθξνχ λεζηνχ, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα 

βεβαηψλεηαη γηα ηα αθφινπζα. Πξσηίζησο φηη ηα αιηεχκαηα πξνέξρνληαη απφ ην 

Ηθάξην πέιαγνο θαη φηη είλαη θξέζθα. Ζ εκπνξία αιηεπκάησλ πνπ έρνπλ αγνξαζηεί 

απφ άιια αιηεπηηθά ζθάθε, είηε ειιεληθήο, είηε ηνπξθηθήο ζεκαίαο, δελ είλαη 
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απνδεθηή απφ ηνπο ληφπηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ηειεπηαία πξαθηηθή εθαξκφδεηαη απφ 

νξηζκέλνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη αληί λα αιηεχνπλ κεηαπσινχλ ηρζχεο. Δπίζεο ε 

κε θαηνρή ςπθηηθνχ ζαιάκνπ απφ ηελ επηρείξεζε εμαζθαιίδεη φηη ηα αιηεχκαηα είλαη 

θξέζθα θαη δηαηεξνχληαη γηα ιίγεο ψξεο ζε ηξίκα πάγνπ κέρξη ηελ πψιεζή ηνπο. 

Αιηεχκαηα πνπ δελ ζα πσινχληαη ζα γίλνληαη δφισκα ή ζα δσξίδνληαη ζε θαινχο ή 

κειινληηθνχο πειάηεο. Ζ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε είλαη ππαξθηή ζηε πιεηνςεθία 

ησλ θαηαλαισηψλ, έηζη ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα αιηεπηηθή 

βησζηκφηεηα πνπ θαηαβάιεη ε επηρείξεζε. Ζ πξνκήζεηα θάπνηνπ αληίζηνηρνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ βησζηκφηεηα είλαη ίζσο ρξήζηκε. Έλα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν εκπνξηθφ ζήκα παξέραηαη απφ ηελ Marine Stewardship Council 

(MSC).  

 

Γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ζήκαηνο βηψζηκεο αιηείαο ηεο MSC. 

 

5.5 Μείγκα marketing 

 

 Σν κείγκα marketing ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο  σο εξγαιείν απφ ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ marketing πνπ έρεη απνθαζηζηεί. Σν 

εξγαιείν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπζηαηηθά, ηα «4P», ην πξντφλ, ηελ ηηκή, ηελ 

πξνψζεζε θαη ηε δηαλνκή. Ο φξνο κείγκα ρξεζηκνπνηείηαη επεηδή θαη ηα ηέζζεξα 

ζπζηαηηθά ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε ελφο αξκνληθνχ απνηειέζκαηνο. Σα δηαθνξεηηθά απηά κέξε δελ πξέπεη λα 
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ζπγθξνπζηνχλ κεηαμχ ηνπο, εηδάισο ην πξντφλ ην νπνίν πξνάγνπλ ζα απνηχρεη 

νινθιεξσηηθά λα θεξδίζεη θάπνηα αμηφινγε ζέζε ζηελ αγνξά. 

 

 Ζ επηρείξεζε αλακέλεηαη λα παξέρεη ηξία πξντφληα, φζεο θαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηεγνξίεο ησλ αιηεπκέλσλ ηρζχσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάζε δηαθνξεηηθφ είδνο 

αιηεπκέλνπ ηρζχνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ δηαθνξεηηθφ πξντφλ, φκσο γηα 

ιφγνπο επθνιφηεξεο κειέηεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, θαζψο ηα πηζαλά 

αιηεπκέλα είδε είλαη πνιιά αιιά θαη πεξηζηαζηαθά. Έηζη ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο είλαη: 

i. Ηρζχεο Α θαηεγνξίαο 

ii. Ηρζχεο Β θαηεγνξίαο θαη 

iii. Ηρζχεο Γ θαηεγνξίαο 

Ωο θχξηα πξντφληα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ νη ηρζχεο Α θαη Β θαηεγνξίαο 

παξφιν πνπ ζηελ αξρηθή θάζε ιεηηνπξγίαο ε επηρείξεζε ζα βαζίδεηαη εμίζνπ θαη ζε 

απηνχο ηηο Γ θαηεγνξίαο. Ζ επηρείξεζε ζα παξέρεη ππεξεζίεο εθζπιαρληζκνχ θαη 

θηιεηνπνίεζεο ψζηε λα θαιχπηνληαη πιήξσο νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Μειινληηθά ε επηρείξεζε κπνξεί λα εηζαγάγεη άιια δπν πξντφληα, ηελ αιηεία 

θαξθηλνεηδψλ θαη ηνπο πιφεο ηνπξηζηηθήο αιηείαο. 

 

 Οη ηηκέο πνπ επηιέγνληαη είλαη νη ππάξρνπζεο ηηο αγνξάο (πίλαθαο ηηκψλ) θαη απηφ 

δηφηη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Υακειφηεξεο 

απφ ηηο ππάξρνπζεο ηηκέο κπνξεί λα δειεάζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, φκσο ελδερνκέλσο 

λα ζεσξεζεί αζέκηηε πξαθηηθή εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ αιηέσλ, ην νπνίν δεδνκέλεο 

ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε επηρείξεζε ίζσο ηεο επηθέξεη 

αξλεηηθέο ζπλέπηεο. Μπνξεί λα δνζεί έκθαζε ζηελ πςειφηεξε πνηφηεηα έλαληη ηεο 

ίδηαο ηηκήο. 

 

 Ζ κειεηψκελε επηρείξεζε είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη απεπζχλεηαη ζε κία κηθξή 

θιεηζηή αγνξά, νπφηε δελ ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο πξνψζεζεο. Ο θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα ηελ πξνψζεζε είλαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε πειάηεο ηηο πεξηνρήο. Γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ αιηεπκέλσλ ηρζχσλ είλαη δπλαηή ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

κε θάπνηνπο ζεκαληηθνχο πειάηεο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα 

αιηεχκαηα. Σελ ηειεπηαία πξαθηηθή ηελ εθαξκφδνπλ κε επηηπρία ήδε νξηζκέλνη 
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επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ εμέιημε ηεο ηειεπηαίαο κεζφδνπ, είλαη δπλαηή ε 

απνζηνιή θσηνγξαθίαο ησλ πην αμηφινγσλ αιηεπκάησλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο 

εκεξήζηαο παξαγσγήο ζηνπο πειάηεο, είηε είλαη λνηθνθπξηά είηε εζηηαηφξηα. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ηα αιηεχκαηα κπνξνχλ λα πσιεζνχλ πξηλ ην ζθάθνο πξνζεγγίζεη ηνλ 

ιηκέλα εθθφξησζεο αιιά θαη λα ελεκεξσζεί ν πειάηεο εχθνια θαη γξήγνξα ρσξίο λα 

ππνρξενχηαη λα κεηαβεί ζην ιηκέλα ή ηελ ηρζπφζθαια. Ζ απνζηνιή ησλ 

θσηνγξαθηψλ κπνξεί λα γίλεη κε πνιιέο εθαξκνγέο φπσο Viber, Messenger θηι. 

 

 Πξαθηηθά, ε πιεηνςεθία ησλ αιηεπκάησλ δελ δηαλέκεηαη απφ ηελ επηρείξεζε αιιά νη 

πειάηεο πξνζέξρνληαη ζην ιηκέλα εθθφξησζεο ή ζηελ ηρζπφζθαια γηα ηελ αγνξά 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε φκσο παξαζαιάζζησλ νηθηζκψλ ή εζηηαηνξίσλ κπνξεί λα γίλεη 

δηαλνκή ησλ αιηεπκάησλ ζην ηνπηθφ αιηεπηηθφ θαηαθχγην ή αθφκα θαη ηελ παξαιία. 

ηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επέλδπζε ζε έλα φρεκα – ςπγείν πνπ 

ζα κπνξεί λα εθηειεί δηαλνκέο θαη’ νίθνλ. Έηζη θαιχπηνληαη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ άιια θαη ηα πξντφληα ζα είλαη δηαζέζηκα ζε πεξηζζφηεξνπο 

πηζαλνχο πειάηεο. 
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    6. Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ 

  

Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηίεο αιηείο θαη ην Σκήκα Αιηείαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. Γεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ επίζεκεο πεγέο ηνπ 

Διιεληθνχ θξάηνπο είλαη ακθίβνιεο πνηφηεηαο, θαζψο νη επαγγεικαηίεο αιηείο δελ 

δειψλνπλ αθξηβή ζηνηρεία. Σα αλαγθαία ηερλφ-νηθνλνκηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη 

ζε πίλαθεο γηα ηα δέθα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Πίλαθαο [1]: ηηκώλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο αλάινγα ηελ θαηεγνξία ηνπ 

αιηεύκαηνο 

Καηεγνξία αιηεύκαηνο Υνλδξηθή ηηκή (€/kg) Ληαληθή ηηκή (€/kg) 

Α 15 30 

Β 10 15 

Γ 5 10 

«Πεγή: ππάξρνπζεο ηηκέο αγνξάο» 

 

Πίλαθαο [2]: ζπλνιηθώλ αιηεπκέλσλ πνζνηήησλ (kg) αλά θαηεγνξία αιηεύκαηνο 

θαη ηξόπν πώιεζεο γηα πεξίνδν δέθα εηώλ  

πλνιηθή Πνζόηεηα 

Αιηεπκάησλ (kg) 

1ν 

Έηνο 

2ν 

Έηνο 

3ν 

Έηνο 

4ν 

Έηνο 

5ν 

Έηνο 

6ν 

Έηνο 

7ν 

Έηνο 

8ν 

Έηνο 

9ν 

Έηνο 

10ν 

Έηνο 

Α Ληαληθή 25 50 100 150 200 200 250 250 250 250 

Α Υνλδξηθή 50 100 150 200 250 250 200 200 200 200 

Β Ληαληθή 50 100 150 200 250 250 250 250 250 250 

Β Υνλδξηθή 100 125 150 200 200 200 200 200 200 200 

Γ Ληαληθή 100 175 200 200 200 150 100 100 100 100 

Γ Υνλδξηθή 300 350 300 250 250 200 200 175 150 100 

πλνιηθή Πνζόηεηα 

Αιηεπκάησλ 

625 900 1050 1200 1350 1250 1200 1175 1150 1100 

«Πεγή: ζεσξεηηθή πνξεία εθκεηάιιεπζεο βάζε πξνβιέςεσλ επαγγεικαηηώλ αιηέσλ» 

 Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ ηρζχσλ ζα ζεσξεζνχλ ζηαζεξέο ζηα πιαίζηα ηηο κειέηεο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη πηζαλφ λα απμεζνχλ, είηε ιφγσ αχμεζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο, είηε ιφγσ κείσζεο ησλ ηρζπαπνζεκάησλ, 

δεδνκέλεο κηαο ζηαζεξήο δήηεζεο. Δπηπιένλ, νξίδεηαη σο ζχλνιν σξψλ απαζρφιεζεο 

νη 1000 ψξεο εηεζίσο κε 3 €/ψξα ηεθκαξηφ σξνκίζζην. Οη εηήζηεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο νξίδνληαη ζηα 1500€ αλά έηνο γηα ηα πέληε πξψηα έηε θαη ζηα 1600 γηα ηα 
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ππφινηπα. Ζ επηρείξεζε ζα απαζρνιεί κφλν έλαλ εξγαδφκελν, ν νπνίνο ζα είλαη θαη 

ηδηνθηήηεο απηήο, ελψ γηα ηα ηξία πξψηα έηε ζα ππάξρνπλ εηήζηα έμνδα γηα ινγηζηηθφ 

γξαθείν χςνπο 400€. Σα επφκελα ρξφληα νη ινγηζηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε.  

Πίλαθαο [3]: ζπλνιηθνύ θόζηνπο εμνπιηζκώλ θαη ηεο αληίζηνηρεο δηάξθεηαο δσήο 

Δίδνο Κόζηνο (€) Γηάξθεηα  δσήο (έηε) 

sar 6.40 19000 40 

θηλεηήξαο 14000 20 

ερνβνιηζηηθό 3000 10 

αγθπξνβόιην 200 20 

ζσζηηθά δηαξθείαο 400 20 

βεγγαιηθά 30 1 

βίληδη 1000 20 

θηνύξηνη 300 1 

παξαγάδηα 300 3 

ΤΝΟΛΟ 38230 - 

«Πεγή: ππάξρνπζεο ηηκέο αγνξάο» 

 

 

Πίλαθαο [4]: πνζνηήησλ θαη θόζηνπο αλαιώζηκσλ πιηθώλ θαη πεηξειαίνπ  

 

 «Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ» 

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ εμνπιηζκψλ νξίδνληαη ζην 3% επί ηνπ Μέζνπ 

Δπελδπηηθνχ Κεθαιαίνπ (ΜΔΚ) ελψ νη δαπάλεο αζθαιίζηξσλ ζην 0,83% επί ηνπ 

ΜΔΚ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο ζα γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ίδηα 

θεθάιαηα, θαζψο δελ επηδνηείηαη ε αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε ιήςε δαλείνπ δελ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο 
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αλέξρεηαη ζηηο ηξηάληα νθηψ ρηιηάδεο θαη δηαθφζηα ηξηάληα επξψ. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ Microsoft Excel. Αξρηθά έγηλε ππνινγηζκφο ηνπ 

ΜΔΚ, ησλ απνζβέζεσλ, ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ην 

ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ αλά έηνο, κε απνηέιεζκα ην ΜΔΚ ζην ηέινο ηνπ δέθαηνπ 

έηνπο λα θηάλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο ηξηαθφζηα δεθαπέληε επξψ. 

Οη κεηαβιεηέο δαπάλεο αθνξνχλ κφλν ην θπθινθνξηαθφ θεθάιαην, θαζψο δελ έρεη 

γίλεη ιήςε δαλείνπ, ν εμνπιηζκφο είλαη φινο ηδηφθηεηνο θαη δελ ππάξρεη μέλε 

εξγαζία. Παξαηεξείηαη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη δαπάλεο παξαγσγήο έρνπλ 

κεηνχκελε ηάζε, ιφγσ κείσζεο δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο. ε απηή ηελ 

κείσζε ζπκβάιιεη θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ αλαιψζηκσλ, θαζψο απμάλεηαη ε 

εκπεηξία ζα κεησζεί ε ρξήζε δνισκάησλ πνπ ήηαλ απμεκέλε ηα πξψηα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο. Οη εκθαλείο δαπάλεο έρνπλ ειαθξά κεησηηθή πνξεία, ελψ νη κεηαβιεηέο 

είλαη πεξίπνπ ζηαζεξέο. Καη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ε δηαθνπή ζπλεξγαζίαο 

κε ινγηζηηθφ γξαθείν είλαη εκθαλήο κεηαμχ  ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ έηνπο. 

Πίλαθαο [5]: ΜΔΚ, απνζβέζεσλ, θόζηνπο ζπληήξεζεο θαη αζθαιίζηξσλ γηα ην 

ζύλνιν ηεο επηρείξεζεο ζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Έηνο Μέζν 

Δπελδπκέλν 

Κεθάιαην (€) 

Δηήζηα 

απόζβεζε (€) 

 

πληήξεζε 

(€) 

Αζθάιηζηξα  

(€) 

1
ν
 37.287 1.886 1.119 309 

2
ν
 35.401 1.886 1.062 294 

3
ν
 33.316 1.886 1.005 278 

4
ν
 31.630 1.886 949 263 

5
ν
 29.744 1.886 892 247 

6
ν
 27.858 1.886 836 231 

7
ν
 25.973 1.886 779 216 

8
ν
 24.087 1.886 723 200 

9
ν
 22.201 1.886 666 184 

10
ν
 20.315 1.886 609 169 

ύλνιν - 18.860 8.640 2.391 

«Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ» 
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Παραγωγικζσ Δαπάνεσ                     

Ζτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Δργασία                     

α) αμοιβή οικογενειακής εργαζίας 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

β) ειζθορές ΟΓΑ 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

γ) ηόκοι δαπανών εργαζίας (8.5% για 6 μήνες) 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 195,50 195,50 195,50 195,50 195,50 

Σύνολο 4691,25 4691,25 4691,25 4691,25 4691,25 4795,50 4795,50 4795,50 4795,50 4795,50 

2) Κεφάλαιο                     

α) Πάγιο κεφάλαιο                     

1) αποζβέζεις 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 

2) ηόκοι παγίοσ κεθαλαίοσ 3355,84 3186,12 3016,41 2846,69 2676,97 2507,25 2337,54 2167,82 1998,10 1828,38 

3) ζσνηήρηζη 1118,61 1062,04 1005,47 948,90 892,32 835,75 779,18 722,61 666,03 609,46 

4) ασηαζθάλιζηρα 309,48 293,83 278,18 262,53 246,88 231,22 215,57 199,92 184,27 168,62 

5) ηόκοι ζσνηήρηζης & αζθαλίζηρων 60,69 57,62 54,56 51,49 48,42 45,35 42,28 39,21 36,14 33,07 

Σύνολο 6730,38 6485,37 6240,36 5995,35 5750,34 5505,33 5260,31 5015,30 4770,29 4525,28 

Β) Κυκλοφοριακό κεφάλαιο                     

1) αναλώζιμα σλικά 2325,00 2380,00 2410,00 2140,00 2170,00 2150,00 2140,00 2135,00 2130,00 2120,00 

2) σπηρεζίες ηρίηων & άλλες δαπάνες 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) ηόκοι κ.κεθαλαίοσ (8.5% για 6 μήνες) 115,81 118,15 119,43 90,95 92,23 91,38 90,95 90,74 90,53 90,10 

Σύνολο 2840,81 2898,15 2929,43 2230,95 2262,23 2241,38 2230,95 2225,74 2220,53 2210,10 

ΤΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΓΑΠΑΝΩΝ 14262,44 14074,77 13861,03 12917,55 12703,81 12542,20 12286,76 12036,54 11786,32 11530,88 
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Εμφανείσ Δαπάνεσ                     

Ζτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Δργασία                     

 ειζθορές ΟΓΑ 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

Σύνολο 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

2) Κεφάλαιο                     

α) Πάγιο κεφάλαιο                     

1) αποζβέζεις 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 

2) ζσνηήρηζη 1118,61 1062,04 1005,47 948,90 892,32 835,75 779,18 722,61 666,03 609,46 

3) ασηαζθάλιζηρα 309,48 293,83 278,18 262,53 246,88 231,22 215,57 199,92 184,27 168,62 

Σύνολο 3313,85 3241,62 3169,40 3097,17 3024,95 2952,73 2880,50 2808,28 2736,05 2663,83 

β) Κυκλοφοριακό κεφάλαιο                     

1) αναλώζιμα σλικά 2325,00 2380,00 2410,00 2140,00 2170,00 2150,00 2140,00 2135,00 2130,00 2120,00 

       2) σπηρεζίες ηρίηων & άλλες δαπάνες 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 2725,00 2780,00 2810,00 2140,00 2170,00 2150,00 2140,00 2135,00 2130,00 2120,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΜΦΑΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ  7538,85 7521,62 7479,40 6737,17 6694,95 6702,73 6620,50 6543,28 6466,05 6383,83 

«Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ»

Μεταβλητζσ Δαπάνεσ 
 Κυκλοφοριακού κεφάλαιο                     

Ζτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) αναλώζιμα σλικά 2325,00 2380,00 2410,00 2140,00 2170,00 2150,00 2140,00 2135,00 2130,00 2120,00 

2) σπηρεζίες ηρίηων & άλλες δαπάνες 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) ηόκοι κ.κεθαλαίοσ (8.5% για 6 μήνες) 115,81 118,15 119,43 90,95 92,23 91,38 90,95 90,74 90,53 90,10 

ΤΝΟΛΟ  ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ  ΓΑΠΑΝΩΝ 2840,81 2898,15 2929,43 2230,95 2262,23 2241,38 2230,95 2225,74 2220,53 2210,10 
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 ηε ζπλέρεηα, κε δεδνκέλεο ηηο αιηεπκέλεο πνζφηεηεο, ηνλ ηξφπν πψιεζήο ηνπο θαη 

ηελ ηηκή απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε ππνινγηζκφο ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο θαη πξνζφδνπ 

αλά πξντφλ. Δπίζεο, ηα πξντφληα ραξαθηεξίζηεθαλ σο θχξηα ή δεπηεξεχνληα βάζεη 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιηεπκάησλ. Σα αιηεχκαηα ησλ 

νπνίσλ ε πνζνζηηαία αθαζάξηζηε αμία είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην 10% επί ηεο 

ζπλνιηθήο, ραξαθηεξίδνληαη σο θχξηα πξντφληα. Αληίζεηα, ηα αιηεχκαηα κε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δεπηεξεπφλησλ αιηεπκάησλ. 

Παξαηεξείηαη φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, θαζψο ε επηρείξεζε αλαπηχζζεη ην 

πειαηνιφγην ηεο αιιά θαη απμάλεη ηελ αιηεία ηρζχσλ Α θαηεγνξίαο, νη ηρζχεο Γ 

θαηεγνξίαο απφ θχξην πξντφλ κεηαηξέπνληαη ζε δεπηεξεχνλ. 
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Πίλαθαο [6]: ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο (ζε €) αιηεπκέλσλ πνζνηήησλ αλά 

θαηεγνξία αιηεύκαηνο θαη ηξόπν πώιεζεο γηα πεξίνδν δέθα εηώλ 

Καηεγνξία 

αιηεπκάησλ 

1ν 

Έηνο 

2ν 

Έηνο 

3ν 

Έηνο 

4ν 

Έηνο 

5ν 

Έηνο 

6ν 

Έηνο 

7ν 

Έηνο 

8ν 

Έηνο 

9ν 

Έηνο 

10ν 

Έηνο 

Α Ληαληθή 750  1.500  3.000  4.500  6.000  6.000  7.500  7.500  7.500  7.500  

Α Υνλδξηθή 750  1.500  2.250  3.000  3.750  3.750  3.000  3.000  3.000  3.000  

Β Ληαληθή 750  1.500  2.250  3.000  3.750  3.750  3.750  3.750  3.750  3.750  

Β Υνλδξηθή 1.000  1.250  1.500  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  

Γ Ληαληθή 1.000  1.750  2.000  2.000  2.000  1.500  1.000  1.000  1.000  1.000  

Γ Υνλδξηθή 1.500  1.750  1.500  1.250  1.250  1.000  1.000  875  750  500  

πλνιηθή Αμία 

Αιηεπκάησλ 
5.750  9.250  12.500  15.750  18.750  18.000  18.250  18.125  18.000  17.750  

«Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ» 

 

Πίλαθαο [7]: πνζνζηηαίαο αθαζάξηζηεο αμίαο αλά θαηεγνξία αιηεύκαηνο θαη 

ηξόπν πώιεζεο γηα πεξίνδν δέθα εηώλ 

Καηεγνξία 

αιηεπκάησλ 

1ν 

Έηνο 

2ν 

Έηνο 

3ν 

Έηνο 

4ν 

Έηνο 

5ν 

Έηνο 

6ν 

Έηνο 

7ν 

Έηνο 

8ν 

Έηνο 

9ν 

Έηνο 

10ν 

Έηνο 

Α Ληαληθή 13% 16% 24% 29% 32% 33% 41% 41% 42% 42% 

Α Υνλδξηθή 13% 16% 18% 19% 20% 21% 16% 17% 17% 17% 

Β Ληαληθή 13% 16% 18% 19% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 

Β Υνλδξηθή 17% 14% 12% 13% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 

Γ Ληαληθή 17% 19% 16% 13% 11% 8% 5% 6% 6% 6% 

Γ Υνλδξηθή 26% 19% 12% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 

«Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ» Σεκείσζε: κε θίηξηλν ρξώκα ηα δεπηεξεύνληα πξντόληα. 

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα [7]  παξαηεξείηαη φηη ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ηεο 

αθαζάξηζηεο αμίαο, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε, πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε Α 

θαηεγνξίαο ηρζχεο ζε λνηθνθπξηά θαη εζηηαηφξηα. 
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Δθηηκώκελε ρξνληθή πνξεία ηεο αθαζάξηζηεο πξνζόδνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο 

πνζόηεηαο αιηεπκάησλ 

 

 Απφ ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο αθαζάξηζηεο 

πξνζφδνπ αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο αιηεπκέλεο πνζφηεηαο ηρζχσλ, έσο θαη ην πέκπην 

έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη ινγηθή, θαζψο ζηα 

ρξφληα απηά ε επηρείξεζε  απμάλεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αιιά 

δηεπξχλεη θαη ην πειαηνιφγηφ ηεο. ηελ ζπλέρεηα (επφκελα πέληε έηε) ε 

εθκεηάιιεπζε εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη λα απεπζχλεηαη ζε 

πειάηεο ιηαληθήο αιιά θαη λα ζηνρεχεη θπξίσο ζε πςειήο αμίαο αιηεχκαηα. Έηζη, 

κεηψλνληαη νη αιηεπκέλεο πνζφηεηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ δηαηήξεζε ησλ 

ηρζπαπνζεκάησλ αιιά ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ηελ αθαζάξηζηε πξφζνδν πεξίπνπ 

ζηαζεξή. 
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Πίλαθαο [8]: θόζηνπο παξαγσγήο αλά ρηιηόγξακκν θύξησλ αιηεπκάησλ, 

αλαιόγσο θαηεγνξίαο θαη ηξόπνπ πσιήζεσο 

Κόζηνο 

Παξαγσγήο / 

kg 

Έηνο 

1 

Έηνο 

2 

Έηνο 

3 

Έηνο 

4 

Έηνο 

5 

Έηνο 

6 

Έηνο 

7 

Έηνο 

8 

Έηνο 

9 

Έηνο 

10 

Α Ληαληθή 12,13 7,72 5,78 4,08 3,47 3,58 3,52 3,53 3,55 3,58 

Α Υνλδξηθή 6,06 3,86 2,89 2,04 1,73 1,79 1,76 1,77 1,78 1,79 

Β Ληαληθή 6,06 3,86 2,89 2,04 1,73 1,79 1,76 1,77 1,78 1,79 

Β Υνλδξηθή 4,04 2,57 1,93 1,36 1,16 1,19 1,17 1,18 1,18 1,19 

Γ Ληαληθή 4,04 2,57 1,93 1,36 1,16 - - - - - 

Γ Υνλδξηθή 2,02 1,29 0,96 - - - - - - - 

«Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ» 

 

Πίλαθαο [9]: ηακεηαθώλ ξνώλ θαη αζξνηζηηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ ησλ δέθα εηώλ 

ιεηηνπξγίαο 

Έηνο Σακεηαθέο ξνέο (€) Αζξνηζηηθέο ηακεηαθέο ξνέο (€) 

0 -38.230 -38.230 

1 812 -37.418 

2 4.059 -33.360 

3 6.677 -26.683 

4 8.415 -18.267 

5 9.532 -8.735 

6 9.095 359 

7 9.350 9.709 

8 9.308 19.017 

9 9.295 28.312 

10 28.469 56.781 

«Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ» 

 

 Σέινο, ε θαζαξή παξνχζα αμία ππνινγίζηεθε ζηηο 14.758€, κε απνηέιεζκα ε 

εθκεηάιιεπζε λα ζεσξείηαη θεξδνθφξα, ελψ ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο 

πξνζδηνξίζηεθε ζε 15%, κε ηνλ ρξφλν επαλείζπξαμεο λα θπκαίλεηαη ζε 5,96 έηε, 

έρνληαο νξίζεη σο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην χςνπο 9%. 
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Πίλαθαο [10]: νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ, εζόδσλ θαη δαπαλώλ ηηο αιηεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηα δέθα πξώηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο 

  Ζτοσ 1 Ζτοσ 2 Ζτοσ 3 Ζτοσ 4 Ζτοσ 5 Ζτοσ 6 Ζτοσ 7 Ζτοσ 8 Ζτοσ 9 Ζτοσ 10 

Ακαθάριςτη πρόςοδοσ  5750 9250 12500 15750 18750 18000 18250 18125 18000 17750 

Καθαρό κζρδοσ  -8512,44 -4824,8 -1361,03 2832,45 6046,19 5457,80 5963,24 6088,46 6213,68 6219,12 

Ακαθάριςτο κζρδοσ  2909,19 6351,85 9570,58 13519,05 16487,78 15758,63 16019,05 15899,26 15779,48 15539,90 

Αλιευτικό ειςόδημα παραγωγοφ  -1788,85 1728,38 5020,60 9012,83 12055,05 11297,27 11629,50 11581,72 11533,95 11366,17 

Καθαρή πρόςοδοσ  -4788,85 -1271,6 2020,60 6012,83 9055,05 8297,27 8629,50 8581,72 8533,95 8366,17 

Αποδοτικότητα κεφαλαίου  -0,13 -0,04 0,06 0,19 0,30 0,30 0,33 0,36 0,38 0,41 

Πρόςοδοσ καθαρήσ περιουςίασ  -4788,85 -1271,6 2020,60 6012,83 9055,05 8297,27 8629,50 8581,72 8533,95 8366,17 

Αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου  -0,13 -0,04 0,06 0,19 0,30 0,30 0,33 0,36 0,38 0,41 

Ζγγειοσ πρόςοδοσ  -8512,44 -4824,8 -1361,03 2832,45 6046,19 5457,80 5963,24 6088,46 6213,68 6219,12 

Πρόςοδοσ εργαςίασ  -3821,19 -133,52 3330,22 7523,70 10737,44 10253,30 10758,74 10883,96 11009,18 11014,62 

Πωλήςεισ   5750,00 9250,00 12500,00 15750,00 18750,00 18000,00 18250,00 18125,00 18000,00 17750,00 

Λειτουργικζσ Δαπάνεσ  5343,61 5342,04 5315,47 4588,90 4562,32 4585,75 4519,18 4457,61 4396,03 4329,46 

Αποςβζςεισ  1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 

Αυταςφάλιςτρα  309,48 293,83 278,18 262,53 246,88 231,22 215,57 199,92 184,27 168,62 

Κζρδη προ φόρων -1788,85 1728,38 5020,60 9012,83 12055,05 11297,27 11629,50 11581,72 11533,95 11366,17 

Φόροσ 200,00 155,55 451,85 811,15 2652,11 2485,40 2558,49 2547,98 2537,47 2500,56 

Προκαταβολή φόρου 171,75 470,75 832,75 2711,51 2540,40 2611,29 2599,68 2588,07 2548,96 2600,00 

Ζκπτωςη Φόρου 777,00 777,00 777,00 777,00 537,00 777,00 777,00 777,00 777,00 777,00 

Κζρδη μετά φόρων  -1383,60 1879,07 4512,99 6267,16 7399,54 6977,58 7248,33 7222,68 7224,52 7042,61 

Αποςβζςεισ  1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 1885,75 

Αυταςφάλιςτρα  309,48 293,83 278,18 262,53 246,88 231,22 215,57 199,92 184,27 168,62 

Υπολειμματική Αξία  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19372,50 

Ταμειακή Ειςροή 811,63 4058,65 6676,92 8415,44 9532,16 9094,56 9349,65 9308,35 9294,54 28469,48 

«Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ» 
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Πίλαθαο [11]: λεθξνύ ζεκείνπ ζε κνλάδεο γηα θάζε θαηεγνξία αιηεύκαηνο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξόπνπ πώιεζεο  

Νεθξό ζεκείν ζε kg Έηνο 1 Έηνο 2 Έηνο 3 Έηνο 4 Έηνο 5 Έηνο 6 Έηνο 7 Έηνο 8 Έηνο 9 Έηνο 10 

Α Ληαληθή 234 190 214 207 210 212 238 233 227 223 

Α Υνλδξηθή 234 190 161 138 131 133 95 93 91 89 

Β Ληαληθή 234 190 161 138 131 133 119 116 114 111 

Β Υνλδξηθή 311 158 107 92 70 71 63 62 61 59 

Γ Ληαληθή 311 221 143 92 70 53 32 31 30 30 

Γ Υνλδξηθή 467 221 107 57 44 35 32 27 23 15 

                                  «Πεγή: αλάιπζε δεδνκέλσλ» 

      Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ είλαη εκθαλέο φηη ππάξρεη αλάγθε γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αιηεπκάησλ ηα πξψηα έηε     

ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο.
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7. πκπεξάζκαηα 

 

 ε γεληθέο γξακκέο, βάζεη ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ, ε επηρείξεζε είλαη 

θεξδνθφξα. Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ βησζηκφηεηά ηεο, ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο 

κεησκέλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξννπηηθήο ηεο πεξεηαίξσ κείσζεο απηνχ δίλεη κία 

βάζε γηα ηελ κειινληηθή πξφνδν ηεο εθκεηάιιεπζεο. Απφ ηελ άιιε ην πξντφλ ηεο 

πνπ είλαη νη ηρζχεο εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ ηεο 

πεξηνρήο. Έηζη, ε παξαγσγή εμαξηάηαη απφ απξφβιεπηνπο βηνινγηθνχο, αιηεπηηθνχο 

θαη λνκνζεηηθνχο παξάγνληεο, πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ απξφβιεπηα ηελ 

παξαγσγή θαη επηθέξνληαο αξλεηηθέο ή ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εθκεηάιιεπζε. Αξθεί 

ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε ζηεξίδεηαη ζηελ ζάιαζζα γηα λα ραξαθηεξηζηεί αβέβαηε. 

Σέινο, αλ ε επηρείξεζε ζπλερίζεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξα έηε ηίζεηαη 

ην εξψηεκα: αλ ε ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αιηέα ζα ηνπ επηηξέπεη ηελ εξγαζία ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα έσο ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ.  

 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πνιηηεία θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αιηεία φπσο γίλεηαη ζε άιιεο πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, γεσξγία θαη θηελνηξνθία. 

πλεπψο, ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αλακέλεη θάπνηα ζεκαληηθή επηδφηεζε πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ βησζηκφηεηά ηεο. Φπζηθά, παξέρνληαη θάπνηεο επηδνηήζεηο γηα 

βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκά ηεο, νη νπνίεο φκσο δελ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην εηζφδεκα ηνπ αιηέα. Μειινληηθά, ίζσο ππάξμνπλ 

πξνγξάκκαηα ζηήξημεο λέσλ αιηέσλ αληίζηνηρα κε εθείλα ησλ λέσλ γεσξγψλ, φκσο 

θάηη ηέηνην εμεηάδεηαη αθφκα. Μηα ηέηνηα ζηήξημε ζα ζπλέβαιε ππέξ ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

 

 Σν αξρηθφ επελδπηηθφ θεθάιαην ππνινγίζηεθε ζε 38.230 επξψ ην νπνίν κπνξεί λα 

αλαρζεί ζε 40.000 επξψ αλ ιεθζνχλ ππφςε πηζαλά έμνδα πνπ απφ ζθάικα δελ 

ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε. Σν πνζφ, παξφηη πςειφ, είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ απηφ άιισλ επελδχζεσλ. Αληέζεηα, κε ην κηζφ πεξίπνπ 

θεθάιαην είλαη εθηθηή ε απφθηεζε ηνπ ίδηνπ εμνπιηζκνχ αιιά κεηαρεηξηζκέλνπ. ε 

πεξίπησζε αγνξάο κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ απαηηείηαη εθ λένπ νηθνλνκηθή 

αλάιπζε. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ξεπζηνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ δηαβίσζε 

ηνπ αιηέα αιιά θαη ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηνπ πξψηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ε 

εθκεηάιιεπζε παξνπζηάδεη αξλεηηθά θέξδε. 
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 ρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ αλαγθαίσλ δνισκάησλ, απηφ ζα κπνξνχζε λα κεησζεί κε 

ηελ απφθηεζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη άδεηαο γηα ηελ αιίεπζε δνισκάησλ θαη 

ελαιιαθηηθά ηελ πψιεζε λσπψλ δνισκάησλ ζε εξαζηηέρλεο αιηείο. Όκσο,  νη πςειέο 

αλάγθεο ζε πεηξέιαην απνηεινχλ ζίγνπξα πξφβιεκα ζηελ εθκεηάιιεπζε. 

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη δαπάλε ηνπιάρηζηνλ 1500 επξψ εηεζίσο γηα αγνξά 

θαπζίκνπ. Γελ απνθιείεηαη απηή ε δαπάλε λα δηνγθσζεί εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ 

ηάζεσλ γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πγξψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ αιιά θαη ηεο 

αλακελφκελεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ιφγσ κείσζεο ησλ 

απνζεκάησλ ηνπ. ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ηθαξίαο, φπσο θαη ζε άιια λεζηά, 

εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο, ηεο κηθξήο δήηεζεο αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θαπζίκνπ ζα είλαη ζεκαληηθφηεξε ζε 

ζρέζε κε απηή ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Μηα ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ απφ 

επαγγεικαηίεο αιηείο είλαη ε ρξήζε θηλεηήξσλ ρακειφηεξεο ηππνδχλακεο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαπζίκνπ. Ζ ιχζε απηή φκσο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαία 

ηππνδχλακε πνπ ρξεηάδεηαη ην ζθάθνο. 

 

 Ζ επέλδπζε έρεη γίλεη απφ ίδηα θεθάιαηα θαη ζπλεπψο ππάξρεη ζεκαληηθφ ξίζθν. 

Παξάιιεια, νη παξάθηηνη αιηείο δελ αζθαιίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, θαζψο ε 

απηαζθάιηζε απνηειεί πςειφ θφζηνο. Βέβαηα ε απνπζία αζθάιηζεο απμάλεη ην 

ξίζθν ηεο επέλδπζεο. Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ ην παξφλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

πινπνηεζεί, απαηηείηαη αμηνιφγεζε βάζεη ησλ εθάζηνηε αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ 

αλ ην θφζηνο αζθάιηζεο είλαη ηέηνην ψζηε λα αμίδεη λα ιεθζεί ην ξίζθν ηεο κε 

αζθάιηζεο. Δπηπιένλ νη εηζθνξέο πξνο ηνλ ΟΓΑ-ΔΦΚΑ θαηά ην παξειζφλ έρνπλ 

απξφζκελα κεηαβιεζεί. Απηφ πξνθαιεί αβεβαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε δηφηη δελ 

εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή εηζθνξά, ελψ ειινρεχεη κηα λέα μαθληθή αχμεζε ησλ 

εηζθνξψλ, ε νπνία φκσο δελ ζα ζπλδπάδεηαη κε αχμεζε ησλ εζφδσλ, κε απνηέιεζκα 

κείσζε ηεο θαζαξήο πξνζφδνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο κε ηηο φπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

απηή ζα έρεη.   

 

  ηα πξψηα ηξία έηε δξαζηεξηνπνίεζεο νη δαπάλεο είλαη απμεκέλεο ιφγσ απεηξίαο ε 

νπνία νδεγεί ζε ζθάικαηα ή ζε απμεκέλεο δαπάλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαδήηεζε 

ησλ θαηάιιεισλ αιηεπηηθψλ πεδίσλ αιιά θαη ηεο πεξηφδνπ, φπνπ νη πιεζπζκνί ησλ 
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ηρζχσλ είλαη απμεκέλνη. Δλζαξξπληηθφ ζηνηρείν είλαη ε ηάζε γηα κείσζε θαη 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ δαπαλψλ, ην νπνίν επηηαρχλεηαη κε ηελ δηαθνπή ζπλεξγαζίαο κε 

ινγηζηηθφ γξαθείν. Απηή ε απφθαζε είλαη εθηθηή, θαζψο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκεξνινγίνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, κίαο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο Γηεχζπλζεο 

Αιηείαο, είλαη εθηθηή ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

 

 Όπσο θαίλεηαη απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ε πψιεζε πςειήο εκπνξηθήο 

αμίαο αιηεπκέλσλ ηρζχσλ ζε εζηηαηφξηα θαη ζε εχπνξα λνηθνθπξηά θαη φρη ζε 

ρνλδξεκπφξνπο είλαη επηθεξδήο, ρσξίο λα απαηηεί πςειή αιηεπηηθή παξαγσγή. Ο 

κφλνο θίλδπλνο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη κηα πηζαλή κείσζε ηεο επκάξεηαο ησλ 

πειαηψλ, ηφηε φκσο ε επηρείξεζε κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα ζηξαθεί ζε ηρζχεο κηθξήο 

ε κέζεο εκπνξηθήο αμίαο. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε βησζηκφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ 

απνζεκάησλ. 

 

 Ζ θαζαξή παξνχζα αμία ππνινγίζηεθε ζηηο 14.758€, κε απνηέιεζκα ε 

εθκεηάιιεπζε λα ζεσξείηαη θεξδνθφξα, ελψ ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη 

15% κε ηνλ ρξφλν επαλείζπξαμεο λα θπκαίλεηαη ζε 5,96 έηε. Ζ επηρείξεζε είλαη 

θεξδνθφξα θαη αλ ε ιεηηνπξγία ηεο επεθηαζεί γηα πεξηζζφηεξα έηε ηα αλακελφκελα 

θέξδε γηα ηνλ αιηέα λα είλαη πεξηζζφηεξα. 

 

 Δλ θαηαθιείδη, επηβάιιεηαη λα ηεζεί ην θαίξην εξψηεκα αλ ην παξαπάλσ επελδπηηθφ 

ζρέδην αμίδεη λα πινπνηεζεί; Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ νηθνλνκηθνχ 

κνληέινπ πξνθαλψο αμίδεη, βέβαηα πξέπεη λα ζπγθξηζεί θαη κε άιια επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα ψζηε ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα λα επελδπζνχλ κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε αιηεία, αθφκα θαη ε παξάθηηα, πεξηνξίδεηαη δηαξθψο, ζε αληίζεζε κε 

ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ γεσξγία, έηζη ε εθκεηάιιεπζε δελ 

θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ζε κία ειεχζεξε αγνξά αιιά ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο 

(επξσπατθνχο/ θξαηηθνχο) νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Έλαο αθφκα θαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη ε απφθαζε ηεο ΔΔ γηα θαηάξγεζε ησλ 

θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ πεξίπησζε ηα κηθξά αιηεπηηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξνθηλεηήξεο είλαη αθφκα αδχλαηε γηαηί ηίζεληαη ζέκαηα αζθάιεηαο αιιά θαη 

πξαθηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, αλ κειινληηθά επηηξέπεηαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

νρεκάησλ θαη ζθαθψλ λα θέξνπλ πεηξειαηνθηλεηήξεο, ην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ 
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εηδηθά γηα ηα κηθξά απνκνλσκέλα λεζηά ζα εθηηλαρζεί. Καη απηφ δηφηη αλ ήδε νη ηηκέο 

θαπζίκνπ είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα ηη ζα ζπκβεί φηαλ ηα 

έμνδα κεηαθνξάο θαπζίκνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ απφ ηνπο ιίγνπο ηδηνθηήηεο 

πεηξειαηνθηλεηήξσλ; πλεπψο ην νηθνλνκηθφ κνληέιν είλαη ζεηηθφ αιιά νη ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο κάιινλ είλαη αληίζεηεο ζηελ έλαξμε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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8. Πεγέο 

Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ δόζεθαλ 

πξνθνξηθώο από ην Τκήκα Αιηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηελ εηαηξεία 

Αθνη Μπιηδηώηε ΔΠΔ, ην Ληκεληθό Σηαζκό Αγίνπ Κεξύθνπ Ιθαξίαο αιιά θαη από 

πιήζνο επαγγεικαηηώλ αιηέσλ αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό από ηηο ζεκεηώζεηο ησλ 

δηαιέμεσλ ηνπ ΓΠΜΣ. Δπηπιένλ ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ [1], [2] θαη [3] 

πξνέξρνληαη από ηηο επηθξαηνύζεο ηηκέο αγνξάο θαη ηελ γλώκε επαγγεικαηηώλ ηνπ 

ρώξνπ. Οη ππόινηπνη πίλαθεο πξνέξρνληαη από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ . 
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