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ΕΤΧΑΡΙΣΘΡΙΟ ΘΜΕΙΩΜΑ 

 

Στο ςθμείο αυτό, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τον κακθγθτι μασ, κφριο 

Αναςταςάκθ Ανδρζα, για τθν εμπιςτοςφνθ και το ενδιαφζρον που μασ ζδειξε κατά τθν 

ανάκεςθ τθσ εργαςίασ, τθν πολφτιμθ βοικεια και ςυνεργαςία αλλά και τθ 

δυνατότθτα που μασ ζδωςε να αςχολθκοφμε με ζνα τόςο ενδιαφζρον κζμα με 

προεκτάςεισ ςτθν κακθμερινι ηωι του ατόμου αλλά και κατ’ επζκταςθ τθσ χϊρασ μασ. 

Τον ευχαριςτοφμε κακϊσ με τθν ςυγκεκριμζνθ ανάκεςθ, πιςτεφουμε ότι κα μασ 

βοθκιςει ςτθν μετζπειτα πορεία μασ ςτον κλάδο. 
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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

 

Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία αποτζλεςε το αντικείμενο μελζτθσ μασ εδϊ και ζνα 

αρκετά μεγάλο διάςτθμα και κεωροφμε πωσ θ κεματολογία ιταν πολφ ςπουδαίασ 

ςθμαςίασ, όςον αφορά τθν αναγκαιότθτα τθσ ςτθν μετζπειτα πορεία μασ ςτον κλάδο. 

Είναι δεδομζνο, πωσ ςτθν πορεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ αναλφκθκαν τα 

ςπουδαιότερα βιματα που φτάνει μια επιχείρθςθ ςτθν ςφςταςθ ενόσ 

επιχειρθματικοφ πλάνου και τελικά προχωριςαμε ςε ζνα υποκετικό επιχειρθματικό 

πλάνο για τθν χρθματοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ υπό ςφςταςθ από αρμόδιο φορζα. 

Φυςικά, τα δεδομζνα που αναφζρονται ςτο εςωτερικό του επιχειρθματικοφ πλάνου 

δεν είναι τυχαία αρικμθτικά δεδομζνα, μιασ και πριν τθν παρουςίαςθ τθσ μελζτθσ 

μασ, αλλά και κατά τθν διάρκεια τθσ ςυλλογισ του υλικοφ, ςυγκεντρϊκθκαν δεδομζνα 

από ςυγκεκριμζνθ μονάδα οινοπαραγωγισ, ςε μια από τισ δθμοφιλζςτερεσ για τθν 

ςφςταςθ τζτοιων επιχειριςεων, περιοχι, αλλά και ζπειτα από τθν εξζταςθ του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ που ενδείκνυται φυςικά για τθν ςφςταςθ μιασ τζτοιου τφπου 

επιχείρθςθσ. 

Δεν ςτακικαμε μόνο ςτθν παραγωγι εκλεκτοφ βιολογικοφ οίνου, κακϊσ λόγω τθσ 

υπόςταςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, αλλά και λόγω του ςπουδαίου αγροτικοφ 

περιβάλλοντοσ, είναι δυνατι και θ παραγωγι αγνϊν αγροτικϊν προϊόντων και θ 

παράλλθλθ διάκεςι τουσ όχι μόνο ςτα πλαίςια τθσ Κριτθσ, αλλά και ολόκλθρθσ τθσ 

Ελλάδασ. 

Ελπίηουμε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια μασ κα αποτελζςει ζνα χριςιμο 

εγχειρίδιο ςτα χζρια του κάκε επιχειρθματία, δυνθτικοφ ι μθ προκειμζνου να 

ςυςτιςει το επιχειρθματικό του ςχζδιο και να επιδιϊξει τθν αντίςτοιχθ 

χρθματοδότθςθ. 
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ABSTRACT 
 

This project was the subject of our study for quite a long time and we believe that the 

subject was of very great importance as regards to the necessity of the subsequent 

development of our business. It is certain that in the course of this study we analyzed 

the most important steps that a business takes in order to establish a business plan 

and eventually move to a hypothetical business plan for the financing of the company 

being set up by a competent organization. 

Of course, the data reported within the business plan is not random figures, since 

before the presentation of our study, and during the collection of material and 

gathering of data from specific wineries, in one of the most popular for such business 

area, but after examining the physical environment appropriate course for the 

formation of this type of business. 

It was not only in providing wine products, because of the existence of the service, but 

also because of the great rural environment, it is also possible to produce pure 

agricultural products and parallel access not only as part of Crete as well as in all 

Greece. 

We hope that this effort will serve as a useful guide in the hands of every 

entrepreneur, potential or not to recommend the business plan and to seek the 

necessary funding. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Το ςυγκεκριμζνο κζμα επιλζχκθκε ζπειτα από τθν παρότρυνςθ του κακθγθτι μασ 

κυρίου Ανδρζα Αναςταςάκθ. Κάνοντασ μια ςφντομθ αρχικά, και ςτθν ςυνζχεια μια 

περιςςότερο εκτεταμμζνθ μελζτθ, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα, ότι το περιεχόμενο 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, κα μπορζςει να αποτελζςει ζνα ςτακερό και ςθμαντικό 

κεμζλιο για τθν μετζπειτα πορεία μασ ςτον κλάδο.  

Είναι δεδομζνο πωσ οι επιχειριςεισ που βαςίηονται ςτθν καινοτομία, που ςυχνά 

αναφζρονται και ωσ start-ups, αποτελοφν ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν ςφγχρονθ εποχι, μιασ και το να βαςίηεται κανείσ ςτθν 

καινοτομία είναι απαραίτθτο για το οικοδόμθμα μιασ νζασ επιχείρθςθσ, δεδομζνθσ 

και τθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα μασ αλλά και θ 

παγκόςμια κοινότθτα.  

Επιπλζον, κεωροφμε ότι θ παραγωγι του κραςιοφ αποτελεί ςπουδαίο τμιμα τθσ 

βιομθχανίασ που ςτθρίηεται ςτθν πρωτογενι παραγωγι, μιασ και ςε γενικζσ γραμμζσ 

δεν ςτοχεφει ςαν προϊόν μόνο ςτισ υψθλότερεσ αλλά και ςε χαμθλότερεσ οικονομικζσ 

τάξεισ. Είναι γενικά, ζνα προϊόν που είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνο παγκοςμίωσ, αλλά 

και ςτισ εγχϊριεσ αγορζσ. Επίςθσ, είναι ζνα προϊόν, ιδιαίτερα δεδομζνο ςτθν 

Ρεριφζρεια τθσ Κριτθσ, ζνα από τα προϊόντα που παράγονται με ιδιαίτερθ ποιότθτα 

και εξάγονται παγκοςμίωσ, ζχοντασ κατορκϊςει να ςυγκεντρϊςει τθν εκτίμθςθ 

πολλϊν καταναλωτϊν, όχι μόνο προσ το κραςί αλλά και προσ άλλα κρθτικά προϊόντα. 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ μασ εργαςίασ λοιπόν, ζγινε εκτενισ ζρευνα ςε 

πρωτογενζσ βιβλιογραφικό επίπεδο, από όπου επιλζχκθκε υλικό το οποίο 

επεξεργαςτικαμε ςτθν ςυνζχεια. Ρριν αρχίςουμε με τθν υπόλοιπθ ανάλυςθ, κα 

ζπρεπε να κάνουμε μια ςφντομθ αναφορά ςτθν ζννοια τθσ επιχείρθςθσ και ςτο τι 

αυτι περιλαμβάνει. Στθν ςυνζχεια αναφερκικαμε, ςτθν καινοτομία, ςτθν ζννοια τθσ 

και ςτο πωσ θ καινοτομία ορίηεται ςτα πλαίςια των επιχειριςεων, επίςθσ 

αναφερκικαμε ςτα οργανωτικά ςχζδια των επιχειριςεων, δθλαδι ςτο 
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επιχειρθματικό ςχζδιο αλλά και ςτο marketingplan και το ςτρατθγικό management. 

Τζλοσ, προςδιορίςαμε το τι κα πρζπει ςε γενικζσ γραμμζσ να περιλαμβάνει ζνα 

καινοτομικό επιχειρθματικό ςχζδιο και υπό ποιζσ προδιαγραφζσ καταγράφεται ϊςτε 

να είναι επιτυχθμζνο. 

Ελπίηουμε θ ανάλυςθ αλλά και θ γενικότερθ παρουςίαςθ τθσ προςωπικισ μασ ιδζασ 

για ζνα καινοτομικό επιχειρθματικό ςχζδιο, να αποτελζςει τόςο για εμάσ τισ ίδιεσ, 

όςο και για όςουσ επικυμοφν να «επιχειριςουν», ζναν χριςιμο οδθγό για μια δόκιμθ 

αρχι. 
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ΕΙΑΓΩΓΘ 
 

Κατά τα πρϊτα ςτάδια τθσ ζναρξθσ μιασ επιχείρθςθσ, αλλά κυρίωσ πριν από τθν 

ζναρξθ τθσ, κα πρζπει ο υπεφκυνοσ ι ομάδα υπευκφνων να καταγράψει ζνα ςχζδιο, 

ςφμφωνα με το οποίο κα κζςει τουσ ςτόχουσ για τθν μελλοντικι πορεία τθσ 

επιχείρθςθσ, κακϊσ επίςθσ και του τρόπου με τον οποίο κα λειτουργιςει και όλεσ τισ 

ςχετικζσ λεπτομζρειεσ. Αυτό ονομάηεται επιχειρθματικό ςχζδιο. Το τελευταίο πράγμα 

που κα πρζπει βζβαια κάποιοσ να κάνει είναι να αναλωκεί ςτθν καταγραφι 

μακροςκελϊν ςχεδίων. Το ςχζδιο αυτό κα πρζπει ςε γενικζσ γραμμζσ να είναι 

ςφντομο και ςυνεκτικό(Ραράςκασ, Κ., 2003, Ανταγωνιςτικότθτα – Απαςχόλθςθ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε., προοπτικζσ και προτάςεισ, 

Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ: Σιδζρθ). 

Το επιχειρθματικό ςχζδιο κα πρζπει να είναι μικρό και ςυνεκτικό και να αποδίδεται 

ςε εφπεπτθ μορφι. Αν και ςε γενικζσ γραμμζσ κεωρείται αρκετά δφςκολο, να 

καταγράψει κανείσ ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο ςε ςφντομθ μορφι με τζτοιον τρόπο 

όμωσ που να παρουςιάηει όλεσ τισ απαραίτθτεσ λεπτομζρειασ για τθν επιχείρθςθ, 

δεδομζνο είναι πωσ θ επιχείρθςθ και ςτθν πορεία τθσ λειτουργίασ τθσ κα πρζπει να 

είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ςυνεκτικι και όχι κουραςτικι.  

Θ βιομθχανία του κραςιοφ κεωρείται από τισ πλζον διαδεδομζνεσ και περιλαμβάνει 

μεγάλθ πλθκϊρα επιχειριςεων που ςχετίηονται με αυτόν τον τομζα. Είτε βαςιηόμενεσ 

ςτθν ςυμβατικι, είτε ςτθν βιολογικι καλλιζργεια του ςταφυλιοφ, οφείλουμε να 

ομολογιςουμε ότι το κραςί ωσ προϊόν, αναφζρεται ςε μεγάλεσ πλθκυςμιακζσ 

ομάδεσ, κακϊσ κεωρείται από τα πιο υγιεινά ποτά και είναι γνωςτό ςε παγκόςμιο 

επίπεδο από αρχαιοτάτων χρόνων(Stuart, C., Dearlove, D., 2005, Θ Επιχείρθςθ ςτθ 

Νζα Εποχι, Ακινα, Εκδόςεισ: ΚΛΤΛΚΘ). 

Είναι γεγονόσ πάντωσ, ότι ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ που 

αςχολοφνται με τθν οινοπαραγωγι είναι αρκετά εντεταμζνοσ, μιασ και εδϊ και χρόνια 

ζχουν εδραιωκεί ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ ωσ οι κορυφαίεσ ςτον τομζα. Βζβαια, το 
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κετικό ςθμείο ςτο τμιμα του ανταγωνιςμοφ, είναι ότι τα κρθτικά προϊόντα 

οινοπαραγωγισ διακζτουν ζνα μεγάλο τμιμα τθσ αγοράσ του ςυγκεκριμζνου 

προϊόντοσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ανά τον κόςμο. Λόγω όμωσ του μεγάλου 

ανταγωνιςμοφ, ακόμθ και οι επιχειριςεισ που εδρεφουν ςε περιοχζσ που είναι 

διάςθμεσ για τθν οινοπαραγωγικι τουσ δραςτθριότθτα, κα πρζπει πάντα να 

προςπακοφν να εφαρμόηουν νζα ςτοιχεία για να κάνουν τα προϊόντα τουσ πιο 

ανταγωνιςτικά ςε ςχζςθ με άλλα παρόμοια(Γεωργαντά, Η., 2003, Επιχειρθματικότθτα 

και Καινοτομίεσ: Το Management τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ, Ακινα, Εκδόςεισ: 

Ανικοφλα). 

Το δεδομζνο είναι πωσ θ επζκταςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν οινοπαραγωγι ςτθν 

Κριτθ, είναι κάτι που ξεκίνθςε από το παρελκόν και ςυνεχίηεται μζχρι και ςιμερα. 

Στθν Κριτθ άλλωςτε υπάρχει και ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ αμπελϊνεσ ςε 

ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. Ρερίπου κατά τα τζλθ του 1970 ςυντελζςτθκαν δφο ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ ςτθν Κριτθ που ζμελλε να αλλάξουν τθν πορεία τθσ οινοπαραγωγισ ςτθν 

ςυνζχεια. Αρχικά, από το 1970 και ζπειτα, θ περιοχι, θ οποία ζτςι κι αλλιϊσ 

αποτελοφςε πόλο ζλξθσ για τουρίςτεσ, είτε Ζλλθνεσ είτε ξζνουσ, υπζςτθ ζκρθξθ του 

τουριςμοφ, με αποτζλεςμα να ζχει αυξθκεί ςθμαντικά και θ κατανάλωςθ του κραςιοφ 

που ςθμειωνόταν ςτα κατά τόπουσ εςτιατόρια. Ζτςι, ζνα αρκετά μεγάλο τμιμα του 

πλθκυςμοφ ςτράφθκε προσ τθν αγροτικι καλλιζργεια και ιδιαίτερα τθν καλλιζργεια 

του κραςιοφ. Το μεγαλφτερο ωςτόςο τμιμα του πλθκυςμοφ, ζμεινε να αςχολείται με 

τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και ζτςι κατά τα ζτθ αυτά τουλάχιςτον θ κρθτικι 

οινοπαραγωγι ζχαςε ςε δυναμικότθτα(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009).  

Θ επόμενθ αλλαγι που πραγματοποιικθκε, ιταν ότι θ οινοπαραγωγι που μζχρι και 

τότε ιταν βαςιςμζνθ ςε μικρότερεσ μονάδεσ καλλιεργθτϊν, πλζον πζραςε ςτα χζρια 

οργανωμζνων οινοποιιϊν. Ραράλλθλα με τον τουριςμό πάντωσ, αναπτφχκθκε και θ 

αίςκθςθ του ντόπιου πλθκυςμοφ προσ το κραςί με αποτζλεςμα θ εξζλιξθ του κραςιοφ 

να είναι ςυνεχισ και κεαματικι. Ειδικά με τθν ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου 

κοινοφ, ωσ προσ τα βιολογικά προϊόντα, γεγονόσ είναι ότι οριςμζνοι καλλιεργθτζσ, 

είδανε αυτι τθν τάςθ, και οργάνωςαν επιχειριςεισ βαςιςμζνεσ ςτθν οργανικι 
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καλλιζργεια των αμπελιϊν και ςτθν οινοποιθτικι δραςτθριότθτα παράγοντασ 

βιολογικά προϊόντα. Φυςικά, τα βιολογικά προϊόντα είναι ςαφϊσ λιγότερα ςε όγκο. 

Σε κάκε περίπτωςθ βζβαια, θ ευαιςκθτοποίθςθ των ανκρϊπων ςχετικά με τα 

βιολογικά προϊόντα πάςθσ φφςθσ, αλλά ακόμθ και του κραςιοφ αυξάνεται ολοζνα και 

περιςςότερο, και αν και αυτά ζχουν ςε γενικζσ γραμμζσ μεγαλφτερο κόςτοσ, όταν 

διατίκενται ςτθν αγορά με πιςτοποίθςθ που φαίνεται ςτθν ετικζτα τουσ, είναι 

ιδιαίτερα ελκυςτικά. Επομζνωσ, μια επιχείρθςθ βιολογικισ παραγωγισ, ειδικά για ζνα 

προϊόν μαηικισ κατανάλωςθσ, είναι ςίγουρα ανταγωνιςτικότερθ από άλλεσ. 

Για να πετφχει, όμωσ, μια επιχείρθςθ τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ μζςα ςε μια 

αςφυκτικι από εγχϊρια αλλά και ξζνα προϊόντα, αγορά κα πρζπει να εφαρμόηει είτε 

κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ αλλά ακόμθ περιςςότερο ςτθν ζναρξθ τθσ, μιασ 

και αποτελεί τθν αρχι τθσ προβολισ και τθσ εικόνασ τθσ, τθν καινοτομία(Λωαννίδθσ, 

Σ., 2001, Επιχείρθςθ και Επιχειρθματικότθτα, Ακινα, Εκδόςεισ: Ραπαηιςθ). 

Σε κάκε περίπτωςθ, λοιπόν, θ καινοτομία κα πρζπει να αποτελεί ςθμείο ςτόχο τθσ 

επιχείρθςθσ όταν κα καταγράψει το επιχειρθματικό τθσ πλάνο, ζτςι ϊςτε να είναι 

βιϊςιμθ και επιτυχθμζνθ ςτο υπόλοιπο τθσ εμπορικισ τθσ πορείασ(Κετικίδθσ, Ρ., 

2005, Hλεκτρονικι, Επικοινωνία & Στρατθγικζσ Συμμαχίεσ, Ακινα, Ρεριοδικό: 

PlanetManagement). 
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ΜΕΡΟ Α 

ΘΕΩΡΘΣΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΣΩΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΧΕΔΙΩΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

1.1. φντομη παρουςίαςη τησ ζννοιασ τησ επιχείρηςησ 

 

Αν κα κζλαμε να αποδϊςουμε ζναν 

ακριβι οριςμό για τον όρο επιχείρθςθ 

κα λζγαμε ότι ωσ «Επιχείρθςθ 

χαρακτθρίηεται θ οικονομικι μονάδα 

αυτοτελισ και υπεφκυνθ για τθν 

οργάνωςθ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν 

και διαχείριςθσ ςυναλλαγϊν με τισ 

οποίεσ επιδιϊκει το μζγιςτο δυνατό 

κζρδοσ. Το δε κζρδοσ κατά κανόνα κα 

πρζπει να υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ ςυνικθ αμοιβι τθσ διοικθτικισ ι εκτελεςτικισ 

εργαςίασ που επιτελείται ςε αυτιν»(Phillipson, I., 2002, Ρωσ να Γίνεισ Επιχειρθματίασ, 

Ακινα, Εκδόςεισ: ΕΛΛΘΝ).   

Γεγονόσ είναι, πωσ θ επιχείρθςθ ςτθν ουςία αποτελεί ζνα ςθμαντικότατο ςτοιχείο τθσ 

κοινωνίασ, ενϊ αν δοφμε τισ επιχειριςεισ ςτθ πράξθ κα λζγαμε ότι το μεγαλφτερο 

τμιμα των ανκρϊπων, ξοδεφει ωσ και τον μιςό του χρόνο ςτισ επιχειριςεισ, κακϊσ τα 

προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που καταναλϊνουν κακθμερινά προζρχονται από τισ ίδιεσ 

τισ επιχειριςεισ, ενϊ και οι κζςεισ εργαςίασ και θ οικονομικι ευχζρεια και εξζλιξθ των 

ανκρϊπων αλλά και τθσ χϊρασ ολόκλθρθσ, εξαρτάται από αυτζσ. 

Εικόνα 1. Παρουςιάςη κυριότερων ςτόχων επιχείρηςησ 
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Θ επιχείρθςθ αποτελεί αςφαλϊσ μια κοινωνικι οργάνωςθ, ξεχωρίηει όμωσ από αυτι, 

γιατί ςυνδζεται με τθν ζννοια του "επιχειρείν" ι τθσ επιχειρθματικότθτασ. Ρρακτικά, θ 

ζννοια αυτι(Γεωργόπουλοσ Α., 2004, Αναδιοργάνωςθ Επιχειριςεων, Ακινα, 

Εκδόςεισ: ΡΑΡΑΗΘΣΘ): 

• Σθμαίνει το ςυνδυαςμό των ςυντελεςτϊν παραγωγισ με ςκοπό τθ δθμιουργία 

υλικϊν αγακϊν ι υπθρεςιϊν. 

• Εμπεριζχει το ςτοιχείο τθσ ειςαγωγισ και εφαρμογισ καινοτομιϊν. 

• Εμπεριζχει το ςτοιχείο του κινδφνου, που ςθμαίνει ότι κάκε επιχειροφμενοσ 

ςυνδυαςμόσ ςυντελεςτϊν παραγωγισ μπορεί να αποτφχει ςτο ςκοπό του. 

 

1.2. Περιεχόμενο του Marketing Plan 

 

Μια ςωςτά οργανωμζνθ επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί πολφ ςυχνά το πλάνο marketing 

μιασ και γενικά, διαδραματίηει ολοζνα και ςθμαντικότερο ρόλο, ειδικά με βάςθ τισ 

ςθμερινζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, ςτθν ελάττωςθ του ρίςκου των εργαςιϊν τθσ 

επιχείρθςθσ. Αξίηει να αναφερκεί, ότι μια επιχείρθςθ θ οποία οργανϊνει τισ κινιςεισ 

τθσ ζχοντασ καταςτρϊςει ζνα πλάνο marketing, μπορεί πολφ καλφτερα να 

ανταποκρικεί ςτθν ςφγχρονθ αγορά οποιουδιποτε προϊόντοσ ι υπθρεςίασ, 

αυξάνοντασ ζτςι τα κζρδθ αλλά και αποκτϊντασ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι 

άλλων επιχειριςεων(Hitt, M., 2004, Στρατθγικι Διοίκθςθ Επιχειριςεων. 

Ανταγωνιςμόσ & Ραγκοςμιοποίθςθ, Ακινα, Εκδόςεισ: ΕΛΛΘΝ).  

Καταςτρϊνοντασ λοιπόν, ζνα πλάνο marketing, μια επιχείρθςθ κατορκϊνει να 

βελτιϊςει τθν εςωτερικι τθσ επικοινωνία, ενϊ παράλλθλα μειϊνει τα οικονομικά 

ρίςκα και κινδφνουσ, αναπτφςςοντασ νζουσ ςτόχουσ και προγραμματίηοντασ δράςεισ 

ωσ προσ τθν επίτευξι τουσ. Ζνα πλάνο marketing λοιπόν παρουςιάηει πολλά κετικά 
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κριτιρια, μερικά από τα οποία είναι ότι θ επιχείρθςθ μζςω αυτοφ μπορεί (Stuart, C., 

Dearlove, D., 2005, Θ Επιχείρθςθ ςτθ Νζα Εποχι, Ακινα, Εκδόςεισ: ΚΛΤΛΚΘ):  

• Να βελτιϊνει τθν ροι κερδϊν ςε αυτι 

• Να παράγει νζα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ι να τελειοποιεί τα παλαιότερα 

• Να αναηθτά, να καταγράφει και να αξιολογεί τισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ 

αλλά και των υπαλλιλων, προςπακϊντασ ςτθν πορεία να τισ ικανοποιιςει. 

• Να δθμιουργεί ςυνκικεσ αςφάλειασ λόγω τθσ υγειοφσ κατάςταςισ τθσ, για 

τουσ επενδυτζσ 

• Να αξιολογεί επαρκϊσ τθ ςτρατθγικι και τουσ ςτόχουσ για μελλοντικι 

ανάπτυξθ 

• Να οριοκετθκεί και να εδραιωκεί ςτθν αγορά 

• Να καταγράψει και να αξιολογιςει που υςτερεί ι που είναι ιςχυρι 

• Να ομαδοποιιςει τουσ πελάτεσ με τρόπο τζτοιο ϊςτε να κατευκφνει τισ 

πωλιςεισ προσ αυτοφσ 

• Να ερευνιςει και να αξιολογιςει τθν δυναμικι τθσ ςτο ευρφτερο εμπορικό 

περιβάλλον  

• Να διατθρεί τουσ πελάτεσ τθσ πιςτοφσ ςε αυτι  

Αν και όπωσ είδαμε προθγουμζνωσ, το πλάνο marketing, αποτελεί ζνα πολφ κετικό 

ςτοιχείο για τισ επιχειριςεισ, μιασ και προςφζρει πλθκϊρα πλεονεκτθμάτων, αρκετζσ 

από τισ επιχειριςεισ δεν προχωροφν ςτθν δθμιουργία ενόσ τζτοιου πλάνο, μιασ και οι 

υπεφκυνοι, πικανόν να το κεωροφν άςκοπο ι να μθν διακζτουν αρκοφντωσ χρόνο ςε 

αυτό(Meyer, E., Allen, K., 2004,  Επιχειρθματικότθτα & Διοίκθςθ Μικρϊν 
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Επιχειριςεων, Ακινα, Εκδόςεισ: ΕΛΛΘΝ).Οι διαδικαςίεσ από τισ οποίεσ αποτελείται το 

πλάνο marketing είναι οι εξισ(Κοκκίνθσ, Γ., 2006, «Θ λειτουργία του Marketing ςτα 

Ολοκλθρωμζνα Συςτιματα Δικαιόχρθςθσ», τ.3, Ακινα, Εκδόςεισ: Ραπαηιςθ):  

1. Θ ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ   

Στθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ, λαμβάνει χϊρα μια περιγραφι τθσ κατάςταςθσ του 

προϊόντοσ, και οτιδιποτε ςχετίηεται με αυτό, που μπορεί να είναι θ τιμι, θ διαφιμιςθ 

και θ διανομι του προϊόντοσ. Σε αυτοφ του τφπου τθν ανάλυςθ μποροφμε να δοφμε 

τα ακόλουκα βιματα:  

a) Ανακεϊρθςθ των δεδομζνων των προθγοφμενων ετϊν, όςον αφορά τισ 

πωλιςεισ και τα κζρδθ που ςυλλζχκθκαν από αυτζσ.  

b) Ραρακολοφκθςθ τθσ αγοράσ αλλά και των πωλιςεων που πραγματοποιεί θ 

εταιρεία.  

c) Ρραγματοποίθςθ ανάλυςθσ SWOT, όπου καταγράφονται και εξετάηονται τα 

ςτοιχεία ςτα οποία πλεονεκτεί και μειονεκτεί θ επιχείρθςθ, όςον αφορά τθν 

παραγωγι αλλά και τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ, ενϊ αξιολογοφνται και άλλα 

ςτοιχεία όπωσ αν υπάρχουν ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ ι αν θ επιχείρθςθ απειλείται από 

τα δεδομζνα του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ.  

2. Θ τοποκζτθςθ ςτόχων και θ προςπάκεια για πραγμάτωςθ τουσ  

Οι ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ, κα πρζπει να τίκενται ενϊ ςυςχετίηονται πάντα με τα 

προβλιματα τθσ υφιςτάμενθσ περιόδου. Συνικωσ, πρακτικοφσ ςτόχουσ τθσ 

επιχείρθςθσ, αποτελοφν οι μζκοδοι αφξθςθσ των κερδϊν και των πωλιςεων με 

παράλλθλθ μείωςθ των δαπανϊν και του ρίςκου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το πλάνο 

marketing, παίηει κακοριςτικό ρόλο, αφοφ μζςω αυτοφ ορίηονται οι τρόποι για να 

επιτφχει θ επιχείρθςθ ςτον ςκοπό τθσ, δθλαδι μζςω του προαναφερκζντοσ πλάνου, 

προςδιορίηονται οι διαδικαςίεσ και οι ενζργειεσ που κα πρζπει να πραγματοποιιςει 
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μια εταιρεία ϊςτε να υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ τθσ.  Στθν ςυνζχεια και ζχοντασ 

πραγματοποιθκεί αυτό το τμιμα τθσ εργαςίασ, γίνεται ζνασ γενικόσ απολογιςμόσ, 

ϊςτε να υπολογιςτοφν τα ζξοδα, θ ηθμίεσ και τα κζρδθ τθσ, προκειμζνου να μπορζςει 

κανείσ να ςυμπεράνει αν τελικά ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του marketingplan 

εκτζλεςε επιτυχϊσ τον ςκοπό για τον οποίο δθμιουργικθκε. Εκτόσ αυτϊν, ο 

υπεφκυνοσ που κα αναλάβει τον ςχεδιαςμό, κα πρζπει πάντα να προβλζπει τισ 

περιπτϊςεισ που κάτι μπορεί να ςυμβεί χωρίσ προειδοποίθςθ και να ζχει ζτοιμεσ 

προτάςεισ για να ςυντελζςει ωσ προσ τθν ςωςτι κακοδιγθςθ, εφόςον κάτι τζτοιο 

ςυμβεί. Επιπλζον, κα πρζπει να αναφζρουμε ότι όλα αυτά δεν μποροφν να γίνουν, ςε 

απόμακρο ςθμείο, μιασ και γενικά κα πρζπει να υπολογιςτοφν οι ανάγκεσ και οι 

ςυνικειεσ των πελατϊν, τον τρόπο με τον οποίο οι λοιπζσ επιχειριςεισ 

ανταγωνίηονται τθν επιχείρθςθ του ενδιαφζροντόσ μασ και γενικά πωσ επθρεάηει θ 

προϊκθςθ ςτο εμπόριο του προϊόντοσ τθν εςωτερικι ροι τθσ επιχείρθςθσ και τθν 

μετζπειτα πορεία τθσ (Ραράςκασ, Κ., 2003, Ανταγωνιςτικότθτα – Απαςχόλθςθ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε., προοπτικζσ και προτάςεισ, 

Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ: Σιδζρθ). 

 

Εικόνα 2. Τα περιεχόμενα ενόσ MarketingPlan 
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1.3. Εννοιολογική Προςζγγιςη τησ Καινοτομίασ 

 

Θ καινοτομία είναι θ εφαρμογι καλφτερων λφςεων που ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ, μθ εκπλθρωμζνεσ ανάγκεσ, ι και υφιςτάμενεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. Αυτό 

επιτυγχάνεται μζςω πιο αποτελεςματικϊν προϊόντων, διαδικαςιϊν, υπθρεςιϊν, 

τεχνολογιϊν, ι ιδεϊν που είναι άμεςα διακζςιμα ςτθν αγορά, τισ κυβερνιςεισ και τθν 

κοινωνία. Ο όροσ καινοτομία μπορεί να οριςτεί ωσ κάτι πρωτότυπο και, ωσ εκ τοφτου, 

κάτι που ειςζρχεται χωρίσ προθγοφμενο, ςτθν αγορά ι τθν κοινωνία(Hamel, G., 2002, 

InnovationNow!, Page 115). 

Ενϊ κάτι νζο ςυχνά 

περιγράφεται ωσ 

καινοτομικό, ςτθν 

οικονομία, τθν επιςτιμθ 

του management, και ςε 

άλλουσ τομείσ τθσ 

πρακτικισ και τθσ 

ανάλυςθσ, κεωρείται 

γενικά μια διαδικαςία που 

ςυγκεντρϊνει διάφορεσ νζεσ 

ιδζεσ με ζναν τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να ζχουν αντίκτυπο ςτθν κοινωνία(Ριπερόπουλοσ, 2008, Επιχειρθματικότθτα, 

Καινοτομία &BusinessClusters, Ακινα, Εκδόςεισ: Σταμοφλθσ). 

Θ καινοτομία διαφζρει από τθν εφεφρεςθ, κατά το ότι θ καινοτομία αναφζρεται ςτθ 

χριςθ μιασ καλφτερθσ και, ωσ αποτζλεςμα, νζασ ιδζασ ι μεκόδου, ενϊ θ εφεφρεςθ 

αναφζρεται πιο άμεςα ςτθ δθμιουργία τθσ ιδζασ ι τθσ ίδιασ τθσ μεκόδου.Θ 

καινοτομία διαφζρει από τθ βελτίωςθ, κακϊσ θ καινοτομία αφορά ςτθν ζννοια του να 

κάνει κάτι διαφορετικό αντί να κάνει το ίδιο πράγμα καλφτερα(Tomala, F. &Seneccal, 

O., 2004, Innovationmanagement: a synthesisofacademicandindustrialpointsofview, 

Elsevier, Intern. JournalOf Project Management,v.22, pp.281-287). 

Εικόνα 3. Εξζλιξη των πωλήςεων προϊόντων και υπηρεςιών με βάςη την 
καινοτομία 
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Στον τομζα των επιχειριςεων κα λζγαμε ότι καινοτομία είναι θ διαδικαςία τθσ 

μετάφραςθσ μια ιδζασ ι εφεφρεςθσ ςε ζνα αγακό ι μια υπθρεςία που δθμιουργεί 

αξία ι για τα οποία οι πελάτεσ κα πρζπει να καταβάλλουν κάποιο αντίτιμο. 

Για να ονομαςτεί καινοτομία, κα πρζπει θ ιδζα να είναι αναπαράξιμθ ςε ζνα 

οικονομικό κόςτοσ να ικανοποιεί μια ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ. Θ καινοτομία 

προχποκζτει τθ ςκόπιμθ εφαρμογι των πλθροφοριϊν, τθσ φανταςίασ και τθσ 

πρωτοβουλίασςτο να παράγουν μεγαλφτερεσ ι διαφορετικζσ αξίεσ από τουσ πόρουσ, 

και περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ οι νζεσ ιδζεσ γεννιοφνται και 

μετατρζπονται ςε χριςιμα προϊόντα. Στθν επιχείρθςθ, θ καινοτομία παρουςιάηεται 

ςυχνά όταν οι ιδζεσ εφαρμόηονται από τθν εταιρεία, προκειμζνου να ικανοποιιςει 

περιςςότερο τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των πελατϊν(Gerybadzea, Α., Regerb, G., 

1999, Globalizationof R&D: 

recentchangesinthemanagementofinnovationintransnationalcorporations, Volume 28, 

Issues 2–3, Pages 251–274). Σε ζνα κοινωνικό πλαίςιο, θ καινοτομία ςυμβάλλει ςτθ 

δθμιουργία νζων μεκόδων για τθν παρουςίαςθ ςυμμαχιϊν, από κοινοφ 

εγχειρθμάτων, ευζλικτου ωραρίου εργαςίασ κ.λπ. Οι καινοτομίεσ χωρίηονται ςε δφο 

μεγάλεσ κατθγορίεσ(Drucker, F.P., 2003, “TheDisciplineofInnovation”, 

HarvardBusinessReviewontheInnovativeEnterprise, H. B. S. Press, 

BostonMassachusetts): 

 Εξελικτικζσ καινοτομίεσ (ςυνεχισ ι δυναμικά εξελιςςόμενθ καινοτομία) που 

ζρχονται ωσ αποτζλεςμα των τεχνολογικϊν ι διαδικαςτικϊν εξελίξεων 

 Επαναςτατικζσ καινοτομίεσ(αςυνεχείσ καινοτομίεσ) οι οποίεσ είναι ςυχνά 

ριηοςπαςτικζσ και νζεσ. 

Θ καινοτομία είναι ςυνϊνυμθ με τθν ανάλθψθ κινδφνων και ζτςι οργανιςμοί που 

δθμιουργοφν επαναςτατικά προϊόντα ι τεχνολογίεσ αναλαμβάνουν μεγάλουσ 

κινδφνουσ, επειδι δθμιουργοφν νζεσ αγορζσ. Οι μιμθτζσ αναλαμβάνουν μικρότερο 

κίνδυνο, κακϊσ ξεκινοφν με το καινοτομικό προϊόν μιασ δθμιουργοφ εταιρείασ και 
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απλϊσ προςεγγίηουν το κζμα κάπωσ πιο αποτελεςματικά(Καραγιάννθσ, Α., 1996, 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομίεσ, Ακινα, Εκδόςεισ: Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ). 

Θ ςχζςθ τθσ καινοτομίασ με το μάνατημεντ αφορά το ςφνολο των διαδικαςιϊν τθσ 

μετάβαςθσ από το παλιό ςφςτθμα διοίκθςθσ, ςτο αποκεντρωμζνο δθμοκρατικό, 

ςυμμετοχικό, δθμιουργικό (οριηόντιων δομϊν) περιβάλλον δθμιουργίασ και 

διαςφάλιςθσ ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ τθσ καινοτομίασ. Αφορά επίςθσ και τθν διαχείριςθ 

διατιρθςθσ και εξζλιξθσ αυτοφ του περιβάλλοντοσ, που φαίνεται να αποτελεί τρόπο 

ηωισ για τθν καινοτόμα και ανταγωνιςτικι επιχείρθςθ(Hamel, G., 2002, 

InnovationNow!, Page 115). 

Ρροςδιορίηεται όμωσ θ ςχζςθ αυτι και από το μάνατημεντ εκείνο που μεταςχθματίηει 

τθ νζα ιδζα, μετά από τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςι τθσ, ςε εμπορικι επιτυχία τθσ 

επιχείρθςθσ χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα τουσ, οφτωσ ι άλλωσ, περιοριςμζνουσ 

πόρουσ τθσ. Πςο δε, αποτελεςματικότερο και καλφτερο είναι το μάνατημεντ τθσ 

καινοτομίασ, τόςο περιςςότερο αυξάνονται οι ευκαιρίεσ για τθν επιτυχία τθσ 

ειςαγωγισ τθσ ςε μία αγορά. Ενϊ θ καινοτομία προϊόντοσ, ι υπθρεςίασ, εφκολα 

ειςάγεται και εφαρμόηεται ςε μια επιχείρθςθ, θ αλλαγι ςυμπεριφοράσ, νοοτροπίασ 

και κουλτοφρασ γενικότερα, απαιτεί πολφ περιςςότερο χρόνο και προςπάκεια. 

(Tomala, F. &Seneccal, O., 2004, Innovation management: a synthesis of academic and 

industrial points of view, Elsevier, Intern. JournalOf Project Management,v.22, pp.281-

287). 

Αυτό το διοικθτικό (managerial) περιβάλλον τθσ νζασ αντίλθψθσ είναι και εκείνο που 

χαρακτθρίηει τισ επιχειριςεισ ωσ τζτοιεσ υψθλισ τεχνολογίασ. Για να επιτφχει θ 

επιχείρθςθ να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ τα ςτελζχθ τθσ, πρζπει να δθμιουργθκεί το 

κατάλλθλο κλίμα δθμιουργικότθτασ, ζκφραςθσ και διάχυςθσ των ιδεϊν, κακϊσ και 

αναγνϊριςθσ του ρόλου τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί αυτό που αποκαλείται εταιρικι 

δθμιουργικότθτα. Είναι αναγκαία θ μετατόπιςθ προσ μορφζσ μάνατημεντ που 

ςζβονται τθν προςωπικότθτα του εργαηόμενου και δίνουν διζξοδο ςτθν ζμφυτθ τάςθ 

του για δθμιουργία, μζςα από τθν οποία αυτό-προςδιορίηεται και κτίηει τθν 
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αυτοπεποίκθςι του. (Drucker, F.P., 2003, “The Discipline of Innovation”, Harvard 

Business Review on the Innovative Enterprise, H. B. S. Press, Boston Massachusetts). 

Λογικό και αναμενόμενο για τουσ ερευνθτζσ είναι, θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ τθσ 

επιχείρθςθσ να αναηθτθκεί ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ. Αυτοί οι άνκρωποι που 

κακθμερινά βρίςκονται αντιμζτωποι με τα προβλιματα τθσ επιχείρθςθσ, είναι εκείνοι 

που τθ γνωρίηουν άριςτα και το ςπουδαιότερο, μποροφν να προβοφν ςτθν επίλυςθ 

των προβλθμάτων αυτϊν κατά τθ γζννθςι τουσ. Είναι εκείνοι οι άνκρωποι που δεν 

πρζπει να λθςμονοφνται κατά τθ διανομι τθσ πρόςκετθσ προςόδου που προκφπτει 

για τθν επιχείρθςθ, λόγω τθσ αποτελεςματικισ δράςθσ τουσ. Ραρά ταφτα, πολλζσ 

διοικιςεισ αγνοοφν αυτι τθ δυνατότθτα και απαιτοφν αυςτθρι εφαρμογι εκείνου 

που ζχουν ςχεδιάςει οι ίδιεσ, χωρίσ να αφινουν περικϊρια ςτουσ εργαηόμενουσ να το 

προςαρμόηουν ςε αυτό που πραγματικά ςυμβαίνει εκεί και ςυμφζρει ςτθν 

επιχείρθςθ. (Drucker, F.P., 2003, “The Discipline of Innovation”, Harvard Business 

Review on the Innovative Enterprise, H. B. S. Press, Boston Massachusetts). 

Το μάνατημεντ επθρεάηεται από το όραμα και τθν κουλτοφρα του μάνατηερ και το 

ςτελεχιακό δυναμικό κάκε επιχείρθςθσ καλφπτει τισ κζςεισ εργαςίασ με βάςθ αυτό. 

Πςο δε βραχυχρόνιοσ είναι ο ορίηοντασ ςχεδιαςμοφ, τόςο πιο επιπόλαια είναι και θ 

επιλογι του προςωπικοφ.  

Ο μακροχρόνιοσ ορίηοντασ απαιτεί τθ διαρκι αναηιτθςθ ςτελεχϊν που να 

ανταποκρίνονται τόςο ςτο όραμα, όςο και ςτισ μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ 

και τθσ αγοράσ μζςα ςτθν οποία κινείται. Επειδι δε, οι ανάγκεσ αυτζσ δεν είναι και 

τόςο προβλζψιμεσ, πρζπει να επιδιϊκεται θ διαρκισ ετοιμότθτα των ανκρϊπων τθσ 

επιχείρθςθσ για να διατθροφν υψθλι ικανότθτα προςαρμογισ και ανταπόκριςθσ, να 

διακζτουν δθλαδι, ιςχυρό μθχανιςμό μάκθςθσ, αντανακλαςτικά και δεξιότθτεσ που 

τουσ αυξάνουν τθν αυτοπεποίκθςθ. Απαιτείται δθλαδι, ουςιαςτικι αλλαγι ςτο φφοσ 

του μάνατημεντ που μετατρζπει τον μάνατηερ ςε άτομο που μπορεί να εμπνεφςει ζνα 

όραμα για τθν ομάδα, αποτελϊντασ ταυτόχρονα και το ςυνδετικό τθσ κρίκο. 

Μποροφμε να ποφμε ότι ο μάνατηερ αυτοφ του είδουσ είναι ουςιαςτικά, εκείνο το 
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άτομο που διευκολφνει τα μζλθ τθσ ομάδασ να εκδθλϊςουν τα τάλαντά τουσ και να 

πιςτζψουν ςτον εαυτό τουσ. Θ ικανότθτά του αυτι τον καταχωρεί ςε διακεκριμζνθ 

κζςθ αναγνϊριςθσ ςτθ ςυνείδθςθ των ςυνεργατϊν του. (Μπουραντάσ, Δ., 2005, 

Θγεςία – Ο δρόμοσ τθσ διαρκοφσ επιτυχίασ, Ακινα, Εκδόςεισ: Κριτικι). 

Επιχειρθματικότθτα είναι θ δθμιουργία καινοτόμου οικονομικισ οργάνωςθσ με ςκοπό 

το κζρδοσ ι τθν ανάπτυξθ ςε περιβάλλον ρίςκου και αβεβαιότθτασ. Αποτελοφν λοιπόν 

κοινό τόπο οι ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ τουλάχιςτον ςτθ 

ςθμερινι πραγματικότθτα. 

Μία άλλθ προςζγγιςθ του οριςμοφ τθσ επιχειρθματικότθτασ φζρνει ςτο προςκινιο τα 

προςωπικά χαρακτθριςτικά του ανκρϊπου που επιχειρεί: Επιχειρθματικότθτα είναι 

μία διαδικαςία με τθν οποία τα άτομα αναηθτοφν ευκαιρίεσ και καινοτόμεσ ιδζεσ, 

ανεξάρτθτα από τουσ πόρουσ που ελζγχουν. Ζτςι, ζνα άτομο για να γίνει 

επιχειρθματίασ δεν είναι απαραίτθτο να προζρχεται από οικογζνεια επιχειρθματιϊν ι 

να διακζτει μεγάλα κεφάλαια. Οι μελζτεσ δείχνουν ότι πολφ ςυχνά οι επιχειρθματίεσ 

είναι άτομα προερχόμενα από χαμθλά και μεςαία ειςοδθματικά ι κοινωνικά 

ςτρϊματα. Γι’ αυτό και λζγεται ότι «ο επιχειρθματίασ γίνεται, δεν γεννιζται». Οι ίδιεσ 

μελζτεσ προςδιόριςαν και τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ των 

επιχειρθματιϊν τα οποία, αν και ςπάνια μποροφν όλα να βρεκοφν ςυγκεντρωμζνα 

ςτο ίδιο άτομο, αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ για μια επιτυχθμζνθ 

επιχειρθματικι καριζρα(Λνςτιτοφτο Επικοινωνίασ, 2006, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο & QED 

Εταιρία Ερευνϊν, «Καινοτομία και Ελλθνικόσ Επιχειρθματικόσ Χϊροσ, Ζρευνα, Ακινα): 

 Θ κζλθςθ για επιτυχία, 

 Θ διάκεςθ για ανάλθψθ κινδφνου, 

 Θ εργατικότθτα και θ επιμονι, 

 Οι θγετικζσ αλλά και οι ομαδικζσ ικανότθτεσ, 

 Θ ικανότθτα ρεαλιςτικοφ προγραμματιςμοφ, 

 Θ ικανότθτα προϊκθςθσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, 

 Θ υπευκυνότθτα και θ εντιμότθτα, 
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 Θ προςαρμοςτικότθτα, 

 Θ οργανωτικι και διοικθτικι ικανότθτα, 

 Θ ικανότθτα επικοινωνίασ, και 

 Θ δθμιουργικι ςκζψθ. (Καραγιάννθσ, Α., 1996, Επιχειρθματικότθτα και 

Καινοτομίεσ, Ακινα, Εκδόςεισ: Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ). 

Κάποια από τα παραπάνω, όπωσ π.χ. θ κζλθςθ για επιτυχία, θ διάκεςθ για ανάλθψθ 

κινδφνου και οι θγετικζσ ικανότθτεσ, αποτελοφν χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ 

του ατόμου τα οποία διαμορφϊνονται, κάτω από τθν επίδραςθ του οικογενειακοφ 

και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του. Άλλα 

χαρακτθριςτικά όμωσ, όπωσ θ εργατικότθτα, θ ικανότθτα προγραμματιςμοφ και θ 

οργανωτικι, διοικθτικι και επικοινωνιακι ικανότθτα, είναι αποτελζςματα κυρίωσ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. (Καραγιάννθσ, Α., 1996, Επιχειρθματικότθτα και 

Καινοτομίεσ, Ακινα, Εκδόςεισ: Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ). 

Τζλοσ, θ ικανότθτα για δθμιουργικι ςκζψθ και καινοτομία, αποτελεί τθν κορφφωςθ 

τθσ ςυςτθματικισ προςπάκειασ και τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ, αλλά και ζνα 

εξαιρετικά ςπάνιο ταλζντο. (Καραγιάννθσ, Α., 1996, Επιχειρθματικότθτα και 

Καινοτομίεσ, Ακινα, Εκδόςεισ: Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ). 

Θ καινοτόμοσ δραςτθριότθτα είναι μια ιδιαίτερα ςφνκετθ διαδικαςία που κακορίηεται 

ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Λςτορικοί λόγοι μπορεί να ωκοφν τισ 

επιχειριςεισ να ςυμμετζχουν ςε τοπικά ςυγκεντρωμζνα, μθ-καινοτόμα 

επιχειρθματικά δίκτυα, ενϊ θ ιςτορικι απουςία πολλϊν μικρϊν επιχειριςεων και 

επιχειρθματικισ κουλτοφρασ μπορεί να οδθγιςει ςε χαμθλότερθ ςυςςϊρευςθ 

επιχειρθματικοφ ανκρϊπινου κεφαλαίου και κινθτικότθτασ των επιχειριςεων και των 

επιχειρθματιϊν. Αυτό που είναι ςθμαντικότερο είναι το γεγονόσ ότι όταν θ 

καινοτόμοσ δραςτθριότθτα είναι υψθλι και θ καινοτομία «είναι διαςκορπιςμζνθ ςτθν 

ατμόςφαιρα», οι επιδράςεισ αυτϊν των παραγόντων είναι λιγότερο ςθμαντικζσ, 

ακόμα και αμελθτζεσ (Wakelin, K., 1998, 
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Innovationandexportbehaviouratthefirmlevel, ResearchPolicy, 

HandbookofIndustrialOrganization, vol. 26, no.7-8, pp. 829-841). 

Οριςμζνα από τα αναμενόμενα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ δθμιουργικότθτασ 

είναι θ καινοτομία μζςω ιδεϊν για νζα προϊόντα ι μεκόδουσ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ 

προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Με αυτό τον τρόπο ενιςχφεται ςθμαντικά θ 

ανταγωνιςτικότθτα μιασ επιχείρθςθσ θ οποία εκφράηει τθν δυνατότθτά τθσ να 

προςφζρει καλφτερθ τιμι, ποιότθτα, εξυπθρζτθςθ κ.λπ. από τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ 

(Λωαννίδθσ, Σ., 2001, Επιχείρθςθ και Επιχειρθματικότθτα, Ακινα, Εκδόςεισ: 

Ραπαηιςθ). 

Κα πρζπει να είναι ςαφζσ πωσ θ Ελλάδα είναι περιςςότερο «χριςτθσ» καινοτομικϊν 

τεχνολογιϊν που ζχουν αναπτυχκεί αλλοφ παρά «παραγωγόσ» καινοτομιϊν, για 

λόγουσ που ςχετίηονται(Κετικίδθσ, Ρ., 2005, Hλεκτρονικι, Επικοινωνία & Στρατθγικζσ 

Συμμαχίεσ, Ακινα, Ρεριοδικό: PlanetManagement): 

 με το μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ και τθν τοποκζτθςθ τθσ ςτθν 

περιφζρεια τθσ Ευρϊπθσ, 

 ςτθν ζλλειψθ βιομθχανικισ παράδοςθσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων, που 

ςθμειωτζον είναι κατά βάςθ ςυγκεντρωμζνεσ ςε παραδοςιακοφσ κλάδουσ 

χαμθλισ ι μζςθσ ζνταςθσ τεχνολογίασ, και 

 με μια εκνικι «υποδομι» που αςφαλϊσ απζχει πολφ από το να κεωρείται 

ιδιαίτερα ανεπτυγμζνθ και κατάλλθλθ για τθν ανάπτυξθ ι υποςτιριξθ τθσ 

καινοτομίασ. 

 

Κα μποροφςε επομζνωσ να υποςτθριχκεί ότι για τθν τυπικι ελλθνικι επιχείρθςθ, θ 

μεταφορά τεχνολογίασ αποτελεί μια περιςςότερο ρεαλιςτικι ςτρατθγικι επιλογι από 

ότι θ πρωτογενισ και αυτοδφναμθ ανάπτυξθ καινοτομίασ, χωρίσ φυςικά αυτό 

ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ παραγωγισ «αυκεντικισ» 

καινοτομίασ από ελλθνικζσ επιχειριςεισ. (Gerybadzea, Α., Regerb, G., 1999, 



ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΚΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ- ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ: ΛΔΥΣΘ 

ΚΑΚΕΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΣΛΟΥ 

 

 

Σελίδα 24 από 93 
 

Globalization of R&D: recent changes in the management of innovation in 

transnational corporations, Volume 28, Issues 2–3, Pages 251–274). 

Υπό αυτό το πρίςμα, ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ πολιτικϊν που κα υποςτθρίηουν 

αποτελεςματικά τθν «γριγορθ υιοκζτθςθ» καινοτομιϊν μζςω μεταφοράσ 

τεχνολογίασ, αποτελεί μια ιδιαίτερα ςθμαντικι παράμετρο για τον εκςυγχρονιςμό και 

τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων. (Gerybadzea, Α., 

Regerb, G., 1999, Globalization of R&D: recent changes in the management of 

innovation in transnational corporations, Volume 28, Issues 2–3, Pages 251–274). 

Συνοψίηοντασ, ζνασκαινοτόμοσπρζπει: 

 να αναγνωρίηει πότε ζχει μια καινοτόμο ιδζα που ζχει οικονομικι αξία, 

 να γνωρίηει τα κζματα που αφοροφν τθν διανοθτικι ιδιοκτθςία και τουσ 

παρεχόμενουσ τρόπουσ προςταςίασ, 

 να είναι ζτοιμοσ για αναηιτθςθ επαγγελματικϊν ςυμβουλϊν, 

 να υιοκετιςει τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ εμπιςτευτικότθτασ για να 

διαφυλάξει τα δικαιϊματά του, και 

 να εξαςφαλίςει τθν απαραίτθτθ χρθματοδότθςθ για τθν ανάπτυξθ και τθν 

εκμετάλλευςθ των προϊόντων. 

 να είναι αυςτθρόσ και ρεαλιςτισ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ 

εμπορευματοποίθςισ των διανοθτικϊν του αγακϊν. 

 

Σιμερα αναγνωρίηεται ολοζνα και περιςςότερο θ κετικι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν 

καινοτομία, τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων, τθ δθμιουργία νζων κζςεων 

απαςχόλθςθσ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ εν γζνει. 

Θ ςφγχρονθ ζννοια τθσ καινοτομίασ, προςεγγίηεται περιςςότερο ωσ μια διαδικαςία 

που καταλαμβάνει το ςφνολο των δραςτθριοτιτων μιασ επιχείρθςθσ. Συνεπϊσ, θ 
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ανάπτυξθ και ενςωμάτωςθ καινοτομιϊν ενιςχφεται από: α) τθν οριηόντια 

ενςωμάτωςθ τθσ ζννοιασ τθσ καινοτομίασ ωσ προσ το ςφνολο τθσ δζςμθσ ειςροϊν 

παραγωγικότθτασ μιασ επιχείρθςθσ και β) τθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν που κα 

υπερβαίνει το επίπεδο τθσ μικρισ επιχείρθςθσ και το ςχεδιαςμό υποςτθρικτικϊν 

υπθρεςιϊν για τθν καινοτομία ςε επίπεδο ςυςτιματοσ καινοτομίασ(Καραγιάννθσ, Α., 

1996, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομίεσ, Ακινα, Εκδόςεισ: Ρανεπιςτιμιο 

Ρειραιϊσ). 

Ειδικά για τισ μικρζσ επιχειριςεισ, θ ανάπτυξθ καινοτομικϊν υποςτθρικτικϊν 

υπθρεςιϊν μζςα από τθ δθμιουργία μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ και διαμεςολάβθςθσ 

ςτο ςυςτθμικό περιβάλλον κρίνεται ιδιαιτζρωσ κρίςιμθ. 

Το Λνςτιτοφτο Μικρϊν Επιχειριςεων τθσ ΓΣΕΒΕΕ, μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ του τα 

τελευταία χρόνια ζχει αναδείξει οριςμζνα βαςικά ςθμεία για τθ ςχζςθ καινοτομίασ 

και μικρϊν επιχειριςεων και τα οποία περιλαμβάνουν(Drucker, F.P., 2003, 

“TheDisciplineofInnovation”, HarvardBusinessReviewontheInnovativeEnterprise, H. B. 

S. Press, BostonMassachusetts): 

 Τθν αναγνϊριςθ καινοτομικισ δραςτθριότθτασ ςτο επίπεδο τθσ μικρισ 

επιχείρθςθσ, ςε πολλζσ διαφορετικζσ μορφζσ που υπερβαίνουν τθν αυςτθρά 

οριηόμενθ τεχνολογικι διάςταςθ και αφοροφν και ςε οργανωτικζσ καινοτομίεσ 

(π.χ. οργάνωςθ παραγωγισ, ςυςτιματα παραγωγισ, μορφζσ χρθματοδότθςθσ, 

επιχειρθματικά μοντζλα). 

 Τθν φπαρξθ ζντονου ενδιαφζροντοσ για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων 

ςυνεργατικισ και ‘ανοικτισ’ καινοτομίασ και ανάπτυξθσ νζων ςτοχευμζνων 

μορφϊν ςυνεργαςίασ (προϊόντα, υπθρεςίεσ) και επιχειρθματικϊν μοντζλων 

ανάμεςα ςε μικρζσ επιχειριςεισ. 

 Τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ ολοκλθρωμζνων μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ τθσ 

καινοτομίασ με ςτόχευςθ ςτισ ανάγκεσ των μικρϊν επιχειριςεων και με 

αντίςτοιχθ διαβάκμιςθ ςε εργαλεία και περιοχζσ παρζμβαςθσ. 
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 Τθν ανάγκθ αναγνϊριςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των αναγκϊν των 

μικρϊν επιχειριςεων και ςυνεπακόλουκα το ςχεδιαςμό κατάλλθλων 

παρεμβάςεων υποςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ(Wakelin, K., 1998, 

Innovationandexportbehaviouratthefirmlevel, ResearchPolicy, 

HandbookofIndustrialOrganization, vol. 26, no.7-8, pp. 829-841). 

Βάςει των παραπάνω, αναδεικνφεται θ ςθμαςία ςφνδεςθσ των εννοιϊν τθσ 

καινοτομίασ και τθσ ςυνεργαςίασ των επιχειριςεων ςε δζςμεσ  παρεμβάςεων που 

μποροφν να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά και ςτοχευμζνα ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ 

των μικρϊν επιχειριςεων, με προςτικζμενθ αξία και αποτζλεςμα ςτισ ικανότθτεσ 

τουσ. Θ ςφνδεςθ καινοτομίασ και ςυνεργαςίασ μποροφν να αποτελζςουν για τθν 

μικρι επιχείρθςθ ζνα ςυνκετικό πλαίςιο δράςθσ και ενίςχυςθσ των δραςτθριοτιτων 

εκκίνθςθσ, λειτουργίασ και ανάπτυξθσ(Λαμπριανίδθσ, Λ., 2003, Θ επιχειρθματικότθτα 

ςτθν φπαικρο, Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ: Επίκεντρο). 

 

1.4. Ζννοια του επιχειρηματικοφ ςχεδίου 

 

Το επιχειρθματικό ςχζδιο είναι μια επίςθμθ διλωςθ του ςυνόλου των 

επιχειρθματικϊν ςτόχων, των λόγων που πιςτεφεται ότι είναι εφικτοί, και το ςχζδιο 

για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων. Μπορεί επίςθσ να περιζχει βαςικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν οργάνωςθ ι τθν ομάδα θ οποία προςπακεί να επιτφχει αυτοφσ τουσ 

ςτόχουσ.  

Τα επιχειρθματικά ςχζδια μποροφν επίςθσ να ςτοχεφουν ςε αλλαγζσ ςτθν αντίλθψθ 

του πελάτθ, ςτον ίδιο τον πελάτθ, τον φορολογοφμενο ι και ςε μεγαλφτερθ 

κοινότθτα. Πταν θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ πρόκειται να πραγματοποιιςει μια 

ςθμαντικι αλλαγι ι όταν ςχεδιάηεται μια νζα επιχείρθςθ, απαιτείται ζνα 

επιχειρθματικό ςχζδιο τριϊν ζωσ και πζντε ετϊν, δεδομζνου ότι οι επενδυτζσ κα 
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αναηθτιςουν τθν επιςτροφι τουσ ςε αυτό το χρονικό πλαίςιο(Γεωργόπουλοσ Α., 2004, 

Αναδιοργάνωςθ Επιχειριςεων, Ακινα, Εκδόςεισ: ΡΑΡΑΗΘΣΘ). 

Τα επιχειρθματικά ςχζδια είναι 

ςπουδαία εργαλεία λιψθσ 

αποφάςεων. Δεν υπάρχει ςτακερό 

περιεχόμενο για ζνα επιχειρθματικό 

ςχζδιο. Αντίκετα, το περιεχόμενο 

και θ μορφι του επιχειρθματικοφ 

ςχεδίου κακορίηεται από τουσ 

ςτόχουσ και το κοινό. Ζνα 

επιχειρθματικό ςχζδιο 

αντιπροςωπεφει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ των 

επιχειριςεων δθλϊνοντασ το 

όραμα και τθ ςτρατθγικι, 

παράλλθλα με επιμζρουσ ςχζδια 

που καλφπτουν το μάρκετινγκ, τθ χρθματοδότθςθ, τθ λειτουργία, τουσ ανκρϊπινουσ 

πόρουσ, κακϊσ και ζνα νομικό ςχζδιο, όταν αυτό απαιτείται. Ζνα επιχειρθματικό 

ςχζδιο είναι μια περίλθψθ των εν λόγω πεικαρχικϊν ςχεδίων(Λωαννίδθσ, Σ., 2001, 

Επιχείρθςθ και Επιχειρθματικότθτα, Ακινα, Εκδόςεισ: Ραπαηιςθ). 

Για παράδειγμα, ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο για μια μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ κα 

μποροφςε να διαλζγεται τθν προςαρμογι μεταξφ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και 

τθν αποςτολι του οργανιςμοφ. Οι τράπεηεσ ζχουν αρκετζσ ανθςυχίεσ ςχετικάμε τθν 

ακζτθςθ των ςυμφωνιϊν, ζτςι, ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο για ζνα τραπεηικό δάνειο 

κα πρζπει να ςυγκεντρϊςει αρκετά πειςτικά αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν ικανότθτα 

του οργανιςμοφ να αποπλθρϊςει το δάνειο. Οι επενδυτζσ επιχειρθματικϊν 

κεφαλαίων ανθςυχοφνκυρίωσ για τθν αρχικι επζνδυςθ, τθνδιακεςιμότθτα και τθν 

αποτίμθςθ εξόδου. Ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο για ζνα ζργο που απαιτεί τθ 

χρθματοδότθςθ των κεφαλαίων κα πρζπει να εξθγιςει γιατί οι υπάρχοντεσ 

Εικόνα 4. Τα περιεχόμενα ενόσ επιχειρηματικοφ ςχεδίου. 
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πόροι,οιεπερχόμενεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και το βιϊςιμο ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα κα οδθγιςει ςε υψθλι αποτίμθςθ εξόδου(Stuart, C., Dearlove, D., 2005, 

Θ Επιχείρθςθ ςτθ Νζα Εποχι, Ακινα, Εκδόςεισ: ΚΛΤΛΚΘ). 

Θ προετοιμαςία ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου βαςίηεται ςε ζνα ευρφ φάςμα 

γνϊςεων από πολλοφσ διαφορετικοφσ κλάδουσ επιχειριςεων: Τθ χρθματοδότθςθ, 

τθνδιαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων, τθν διαχείριςθ τθσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, 

τθν διαχείριςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, τθν διαχείριςθ επιχειριςεων, και το 

μάρκετινγκ, μεταξφ άλλων. Μπορεί επίςθσ να είναι χριςιμο να δει κανείσ το 

επιχειρθματικό ςχζδιο, ωσ μια ςυλλογι των επιμζρουσ ςχεδίων, ζνα για κάκε μία από 

τουσ κφριουσ επιχειρθματικοφσ κλάδουσ. 

Εδϊ και καιρό, τα επιχειρθματικά ςχζδια ιταν άκρωσ εμπιςτευτικά και είναι αρκετά 

περιοριςμζνα ςε ακροατιριο. Το ίδιο το επιχειρθματικό ςχζδιο κεωρείται γενικά ωσ 

απόρρθτο. Ωςτόςο, θ εμφάνιςθ του ελεφκερου λογιςμικοφ και του ανοικτοφ κϊδικα 

ζχει ανοίξει το μοντζλο και ζκανε τθν ιδζα του ανοικτοφ επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

απόλυτα δυνατι και εφικτι(Κοκκίνθσ, Γ., 2006, «Θ λειτουργία του Marketing ςτα 

Ολοκλθρωμζνα Συςτιματα Δικαιόχρθςθσ», τ.3, Ακινα, Εκδόςεισ: Ραπαηιςθ). 

Ζνα ανοικτό επιχειρθματικό ςχζδιο είναι ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο με απεριόριςτο 

ακροατιριο. Το επιχειρθματικό ςχζδιο είναι ςυνικωσ δθμοςιευμζνο ςτο διαδίκτυοκαι 

κακίςταται διακζςιμο ςτο ευρφτερο κοινό. 

Στα επιχειρθματικά ςχζδια, ελεφκερου λογιςμικοφ και ανοιχτοφ κϊδικα, το εμπορικό 

απόρρθτο, τα πνευματικά δικαιϊματα και οι πατζντεσ δεν μποροφν πλζον να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ αποτελεςματικοί μθχανιςμοί κλειδϊματοσ για να παρζχουν 

ςυνεχι πλεονεκτιματα ςε μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ και, ωσ εκ τοφτου, ζνα 

μυςτικό επιχειρθματικό ςχζδιο δεν ζχει καμία ςχζςθ με τζτοιου τφπου 

μοντζλα(Γεωργαντά, Η., 2003, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομίεσ: Το Management 

τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ, Ακινα, Εκδόςεισ: Ανικοφλα). 
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1.5. Ζννοια του τρατηγικοφ Management 

 

Το ςτρατθγικό management ι ςτρατθγικι διαχείριςθ, περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ 

και τθν υλοποίθςθ των ςπουδαιότερων ςτόχων και των πρωτοβουλιϊν που ζχουν 

αναλθφκεί από τθν ανϊτατθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ για λογαριαςμό των ιδιοκτθτϊν, 

με βάςθ τθν εξζταςθ των πόρων και τθν αξιολόγθςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 

περιβαλλόντων ςτα οποία θ οργάνωςθ ανταγωνίηεται. Ωσ ςτρατθγικι ορίηεταιο 

κακοριςμόσ των βαςικϊν μακροπρόκεςμων ςτόχων μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ και θ 

υιοκζτθςθ των μεκόδων τθσ δράςθσ και τθσ κατανομισ των πόρων που απαιτοφνται 

για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων(Phillipson, I., 2002, Ρωσ να Γίνεισ 

Επιχειρθματίασ, Ακινα, Εκδόςεισ: ΕΛΛΘΝ). 

Θ ςτρατθγικι διαχείριςθ περιλαμβάνει τισ ςχετικζσ ζννοιεσ του ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ και ςτρατθγικισ ςκζψθσ. Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει αναλυτικό 

χαρακτιρα και αναφζρεται ςε τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν παραγωγι των 

δεδομζνων και αναλφςεων που χρθςιμοποιοφνται ωσ ειςροζσ για τθν ςτρατθγικι 

ςκζψθ, θ οποία ςυνκζτει τα ςτοιχεία που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ.  

Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ μπορεί επίςθσ να αναφζρεται ςε μθχανιςμοφσ ελζγχου 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ από τθν ςτιγμιπου αυτι 

ζχει εφαρμοςτεί. Με άλλα λόγια, ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ περικλείει τθν 

ςτρατθγικι ςκζψθ ι τισ δραςτθριότθτεσ παραγωγισ ςτρατθγικισ(Μπουραντάσ, Δ., 

2005, Θγεςία – Ο δρόμοσ τθσ διαρκοφσ επιτυχίασ, Ακινα, Εκδόςεισ: Κριτικι).  

Θ ςτρατθγικι διαχείριςθ ςυχνά περιγράφεται ωσ ςυμμετοχι δφο βαςικϊν 

διαδικαςιϊν: τθσ διαμόρφωςθσ και τθσ εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ.Ενϊ πρακτικά 

ςθμειϊνουν αρκετζσ διαφορζσ, θ μια αλλθλεπιδρά με τθν άλλθ. 

Θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ ςτο 

οποίο δραςτθριοποιείται θ οργάνωςθ,πραγματοποιϊντασ ςτθν ςυνζχεια μια ςειρά 

από ςτρατθγικζσ αποφάςεισ ςχετικά με το πϊσ θ οργάνωςθ κα ανταγωνιςτεί. Θ 
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διαμόρφωςθ ολοκλθρϊνεται με μια ςειρά από ςτόχουσ και μζτρων που κα πρζπει θ 

επιχείρθςθ να αναηθτιςει να πετφχει.Θ ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ 

περιλαμβάνει(Ραράςκασ, Κ., 2003, Ανταγωνιςτικότθτα – Απαςχόλθςθ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε., προοπτικζσ και προτάςεισ, 

Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ: Σιδζρθ): 

 Το απομακρυςμζνο εξωτερικό περιβάλλον, ςυμπεριλαμβανομζνθσ του 

πολιτικοφ, οικονομικοφ, κοινωνικοφ, τεχνολογικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 

 Το περιβάλλον τθσ βιομθχανίασ, όπωσ τθν ανταγωνιςτικι ςυμπεριφορά των 

αντίπαλων επιχειριςεων, τθν διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν/ 

πελατϊν και των προμθκευτϊν, τισ απειλζσ από νεοειςερχόμενουσ ςτον 

κλάδο, κακϊσ και τθν ικανότθτα των αγοραςτϊν να υποκαταςτιςουν προϊόντα 

και 

 Το εςωτερικό περιβάλλον, όςον αφορά τα πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ 

των πόρων του οργανιςμοφ. 

Θ δεφτερθ ςθμαντικι διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ είναι θ εφαρμογι, θ 

οποία περιλαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με το πϊσ οι πόροι του οργανιςμοφ (δθλαδι, 

οι άνκρωποι, θ διαδικαςία και τα υπολογιςτικά τεχνολογικά ςυςτιματα) κα 

ευκυγραμμιςτοφν και να κινθτοποιθκοφν προσ τθν κατεφκυνςθ των ςτόχων. Θ 

εφαρμογι ζχει ςυνζπειεσ ςτο πϊσ οι πόροι του οργανιςμοφ είναι δομθμζνοι, ςτισ 

ρυκμίςεισ τθσ θγεςίασ, ςτθν επικοινωνία, ςτα κίνθτρα και ςτουσ μθχανιςμοφσ 

παρακολοφκθςθσ ϊςτε να ςθμειϊνεται θ πρόοδοσ ωσ προσ τουσ ςτόχουσ, μεταξφ 

άλλων(Ριπερόπουλοσ, 2008, Επιχειρθματικότθτα, Καινοτομία &BusinessClusters, 

Ακινα, Εκδόςεισ: Σταμοφλθσ).  
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1.6. Σι θα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα καινοτομικό επιχειρηματικό ςχζδιο 

 

Διερευνϊντασ πολλά επιτυχθμζνα επιχειρθματικά ςχζδια, μπορεί κανείσ να 

διαπιςτϊςει ότι δεν υπάρχει κάποια ςυγκεκριμζνθ μορφι που μπορεί να εφαρμοςτεί 

ςε όλα. Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ επιχείρθςθσ, οριςμζνα κζματα ζχουν προτεραιότθτα 

ζναντι άλλων. Συχνά, οι ιδιοκτιτεσ τθσ επιχείρθςθσ γράφουν τα επιχειρθματικά τουσ 

ςχζδια, δεδομζνου ότι γνωρίηουν τα περιςςότερα για τθ λειτουργία τθσ δικισ τουσ 

επιχείρθςθσ και τθν διαχείριςθ τουσ και ζχουν μάκει ποια ςτοιχεία κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκοφν για να κάνουν τθν καλφτερθ εντφπωςθ(Stuart, C., Dearlove, D., 

2005, Θ Επιχείρθςθ ςτθ Νζα Εποχι, Ακινα, Εκδόςεισ: ΚΛΤΛΚΘ). 

Ζνα πλιρεσ καινοτομικό επιχειρθματικό ςχζδιο για μια εταιρεία οργανϊνεται με τον 

καλφτερο τρόπο, πάντα ςφμφωνα με τθν λογικι ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ και 

αποτελείται από τουλάχιςτον 12 βαςικά ςυςτατικά(Tomala, F. &Seneccal, O., 2004, 

Innovationmanagement: a synthesisofacademicandindustrialpointsofview, Elsevier, 

Intern. JournalOf Project Management,v.22, pp.281-287). 

1. Ρερίλθψθ: Ϊςτε να ςυνοψίςει τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ 

2. Ρεριγραφι Εταιρείασ: Για τθν ταυτοποίθςθ ϊςτε να ειςαγάγει τουσ 

αναγνϊςτεσ ςτο περιεχόμενο τθσ εταιρείασ και τθν επιχειρθματικι ιδζα 

3. Θ ανάλυςθ του κλάδου: Για ναδϊςει μια εικόνα του κλάδου και τθσ κζςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ εντόσ του ευρφτερου πλαιςίου 

4. Ραρουςίαςθ αγοράσ και του ανταγωνιςμοφ: Ϊςτε να αξιολογθκεί ο τομζασ τον 

οποίο προςεγγίηει θ επιχείρθςθ. Ενϊ κάποιοι υποςτθρικτζσ του 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου διαχωρίηουν τθν αγορά και τον ανταγωνιςμό, 

χρειάηεται μια εξζταςθ και των δφο μαηί ϊςτε να ζρκει κανείσ ςε ζνα πολφ 

ςθμαντικό τελικό ςυμπζραςμα: το μερίδιο αγοράσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι 

καλφτερο να εξεταςτοφν αλλά και να παρουςιαςτοφν μαηί. 
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5. Στρατθγικζσ και Στόχοι: Για τθν ανάλυςθ τθσ αγοράσ και του ανταγωνιςμοφ, 

προκειμζνου να προςδιοριςτεί πϊσ και ποφ ζχουν εφαρμογι θ εταιρεία ι τα 

προϊόντα ι οι υπθρεςίεσ τθσ ςε φόρμα και να μεγιςτοποιθκεί θ κζςθ τθσ 

εταιρείασ ςε ςχζςθ με τθν αγορά-ςτόχο. 

6. Ρροϊόντα και Υπθρεςίεσ: Ϊςτε να περιγράψουν τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ 

τθσ εταιρείασ και πϊσ ςυνδυάηονται οι ςτρατθγικζσ και οι ςτόχοι 

7. Marketing και Ρωλιςεισ: Για να εμπορεφονται τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ 

τουσ με τθν καλφτερθ τοποκζτθςθ και να προβλζψουν τισ πωλιςεισ τθσ 

εταιρείασ με βάςθ τα πορίςματα των κατθγοριϊν τζςςερα, πζντε και ζξι. 

8. Διοίκθςθ και Οργάνωςθ: Ϊςτε να παρουςιάςει τθ διοίκθςθ και το προςωπικό 

που κα είναι υπεφκυνεσ για τθν καλι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Το τμιμα 

αυτό μπορεί να διαχωριςτεί ςε δφο τμιματα για πιο ςφνκετεσ εταιρείεσ. 

9. Λειτουργίεσ : Για να εξθγιςει πϊσ θ επιχείρθςθ λειτουργεί 

10. Οικονομικζσ Ρροφόρμεσ: Για τθν πρόβλεψθ των επιτυχθμζνων οικονομικϊν 

επιδόςεων για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ 

11. Οικονομικζσ απαιτιςεισ: Για να παρουςιάςει το είδοσ και το φψοσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ που απαιτείται, με βάςθ τισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, για να 

ολοκλθρϊςει το όλο ςχζδιο. 

12. Εκκζματα : Για να κλείςει το πλάνο και να διαχωρίςει όλα τα ςυμπλθρωματικά 

υλικά που διαφορετικά κα διζκοπταν τθν ροι των ςπουδαιότερων ςτοιχείων 

που αναφζρονται παραπάνω. 

Ζνα επαγγελματικά γραμμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο καινοτομίασ,περιζχει κάκε μια 

από τισ παραπάνω 12 βαςικζσ ενότθτεσ που παρουςιάηονται με τθ ςειρά του 

περιγράμματοσ. Οι περιςςότεροι από τουσ τομείσ που αναφζρονται κα πρζπει να 
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αντανακλϊνται ςτθν ίδια ςειρά παρουςίαςθσ, αν και μπορεί να υπάρχουν μικρζσ 

αποκλίςεισ ανάλογα με το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ. Αν το επιχειρθματικό ςχζδιο 

γράφεται προκειμζνου να αιτθκεί χρθματοδότθςθσ θ επιχείρθςθ, το τμιμα που 

αφορά τισ οικονομικζσ απαιτιςεισ κα πρζπει ι μπορεί να προςαρμοςτεί είτε ωσ 

αίτθςθ δανείου, είτε ωσ πρόταςθ επενδυτικισ προςφοράσ(Λωαννίδθσ, Σ., 2001, 

Επιχείρθςθ και Επιχειρθματικότθτα, Ακινα, Εκδόςεισ: Ραπαηιςθ). 

 

1.7. Προδιαγραφζσ καταγραφήσ ενόσ καινοτομικοφ επιχειρηματικοφ 

ςχεδίου 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ ζνα καινοτομικό επιχειρθματικό ςχζδιο κα πρζπει να καλφπτει 

τρεισ βαςικζσ προδιαγραφζσ. Αυτζσ ςυγκεκριμζνα είναι: θ ςυντομία, θ αναλυτικότθτα 

και θ ζκφραςθ τθσ μοναδικότθτασ και τθσ καινοτομίασ. 

Θ ςυντομία 

Οι περιςςότεροι κεωροφν πωσ ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο για να είναι πλιρεσ κα 

πρζπει να εκφράηει πλιρωσ τθν επιχείρθςθ, τθν μοναδικότθτά τθσ, τουσ 

οραματιςμοφσ τθσ και οτιδιποτε άλλο ςχετίηεται με εκείνθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των μικρότερων πλθροφοριϊν. Αν και κάτι τζτοιο ςε γενικζσ γραμμζσ ιςχφει, δεν 

κα πρζπει το επιχειρθματικό ςχζδιο να κουράηει – αντικζτωσ κα πρζπει να είναι 

ςυνοπτικό. 

Ριςτεφεται γενικότερα ότι ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο πρζπει να είναι ζνα πολυςζλιδο 

ζγγραφο με πλιρθ περιγραφικό χαρακτιρα, γεγονόσ που δεν ιςχφει. Αυτό που 

κεωρθτικά κα πρζπει να υπάρχει είναι ζνα ςφνολο ςελίδων που κα περιγράφει 

λεπτομερϊσ τα βαςικά δεδομζνα που κα ακολουκιςει μια επιχείρθςθ(Ραράςκασ, Κ., 

2003, Ανταγωνιςτικότθτα – Απαςχόλθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν 

Ελλάδα και τθν Ε.Ε., προοπτικζσ και προτάςεισ, Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ: Σιδζρθ). 
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Θ αναλυτικότητα 

Εδϊ κα πρζπει να αναφζρουμε βζβαια ότι απλό δεν ςθμαίνει μθ περιεκτικό. Ζνα 

καινοτομικό επιχειρθματικό ςχζδιο, που ζχει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ να παρζχει 

ωσ προσ και τθν καινοτομία τθν οποία επιχειρεί κα πρζπει οπωςδιποτε να 

περιγράφει ςε απόλυτο βακμό τα χαρακτθριςτικά τθσ εταιρείασ. 

Αυτά που ςίγουρα κα πρζπει να περιλαμβάνει το επιχειρθματικό ςχζδιο ςε αναλυτικι 

μορφι είναι(Γεωργόπουλοσ Α., 2004, Αναδιοργάνωςθ Επιχειριςεων, Ακινα, 

Εκδόςεισ: ΡΑΡΑΗΘΣΘ): 

 Θ περιγραφι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

 Θ περιγραφι του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ. 

 Θ περιγραφι του ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ του προϊόντοσ. 

 Θ περιγραφι του πϊσ θ επιχείρθςθ κα αποκτιςει κζρδοσ μζςω ενόσ 

επιχειρθματικοφ μοντζλου. 

 Θ περιγραφι του τρόπου εμπορίασ από πλευράσ επιχείρθςθσ 

 Θ περιγραφι τθσ πορείασ προσ ςτθν παραγωγι του προϊόντοσ. 

 Θ περιγραφι του οικονομικοφ κεφαλαίου 

Αν και αυτά τα κζματα κεωροφνται δεδομζνα για κάποιουσ, αξίηει ςίγουρα να 

αναφερκοφν προκειμζνου να είναι απολφτωσ επιτυχθμζνο και το επιχειρθματικό 

ςχζδιο. 
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Ζκφραςη μοναδικότητασ και καινοτομίασ 

Σε κάκε περίπτωςθ το επιχειρθματικό ςχζδιο πρζπει να αντανακλά αυτό που 

προςπακεί να πετφχει θ επιχείρθςθ. Ζτςι λοιπόν, αν θ επιχείρθςθ, όπωσ και ςτθν 

περίπτωςι μασ προςπακεί να πραγματοποιιςει κάτι καινοτομικό, κα πρζπει 

οπωςδιποτε να παρουςιάςει εκτενϊσ τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ αλλά και το 

περιεχόμενο τθσ, κακϊσ και για ποιον λόγο κεωρείται καινοτομικι και τι μπορεί να 

επιτφχει και με ποιον ςκοπό δθμιουργικθκε βαςιηόμενθ ςε αυτι τθν ζννοια. 

Φυςικά, κα πρζπει να αναφζρουμε ςε αυτό το ςθμείο ότι θ επιχείρθςθ, πρζπει πάντα 

να ςκζφτεται, το κείμενο του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που ςυντάςςει κα πρζπει να 

είναι ςτοχευμζνο προσ το κοινό τθσ και ζτςι να είναι γραμμζνο με τρόπο τζτοιο ϊςτε 

να είναι απόλυτα κατανοθτι θ καινοτομία τθσ και τα κετικά που θ λειτουργία μιασ 

τζτοιου τφπου επιχείρθςθσ κα επιφζρει, όχι μόνο ςτθν οικονομία τθσ εκάςτοτε χϊρασ 

ςτθν οποία λειτουργεί αλλά και ςτουσ ίδιουσ τουσ καταναλωτζσ(Ραράςκασ, Κ., 2003, 

Ανταγωνιςτικότθτα – Απαςχόλθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα και 

τθν Ε.Ε., προοπτικζσ και προτάςεισ, Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ: Σιδζρθ). 

 

1.8. Θ οινοπαραγωγή ςτισ μζρεσ μασ 

Υψθλότερο ειςόδθμα ςε παραγωγοφσ και οινοποιοφσ προςφζρει θ παραγωγι 

βιολογικοφ κραςιοφ, ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά κραςιά. Μάλιςτα, ακόμα μεγαλφτερεσ 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ δθμιουργεί θ διαρκϊσ αυξανόμενθ ηιτθςθ για ελλθνικό 

βιολογικό κραςί από τισ αγορζσ του εξωτερικοφ, ενϊ ζδαφοσ κερδίηει θ κατανάλωςθ 

βιολογικϊν κραςιϊν και ςτθν ελλθνικι αγορά. Ραράγοντεσ τθσ αγοράσ εκτιμοφν ότι θ 

παραγωγι τφπων βιολογικοφ κραςιοφ με «ελλθνικι ταυτότθτα» κα επιδράςουν 

κετικά ςτθν αφξθςθ των εξαγωγϊν μελλοντικά(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, 

Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 
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Το ειςόδθμα, που μπορεί να αποφζρει ςτουσ παραγωγοφσ θ δθμιουργία τθσ νζασ 

αυτισ κατθγορίασ κραςιοφ -του βιολογικοφ δθλαδι κραςιοφ-, κα είναι τουλάχιςτον 

20-25% μεγαλφτερο από αυτό τθσ ςυμβατικισ οινοποίθςθσ. 

Ραράλλθλα, ο νζοσ κανονιςμόσ τθσ ΕΕ κα δϊςει μεγάλεσ εμπορικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ 

οινοποιοφσ βιολογικοφ κραςιοφ επειδι ςτθν πραγματικότθτα μιλάμε για ζνα νζο 

είδοσ κραςιοφ. 

Το ακακάριςτο ειςόδθμα ςτον αμπελουργό βιολογικϊν ςταφυλιϊν υπολογίηεται να 

είναι 2.500-3.000 ευρϊ το ςτρζμμα, αν λάβουμε ςαν βάςθ μία μζςθ παραγωγι 

ςταφυλιϊν 1.000-1.200 κιλά /ςτρζμμα και μία μζςθ τιμι 2,5-3 ευρϊ/κιλό. Στον 

οινοποιό βιολογικοφ κραςιοφ 4.000-4.800 ευρϊ το ςτρζμμα αν υπολογίςουμε μία 

παραγωγι 600-800 κιλά κραςιοφ/ςτρζμμα και μία τιμι 5-6 ευρϊ/κιλό(Ρεριοδικό 

Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Το κραςί από βιολογικά ςταφφλια παρουςιάηει μια μζςθ ετιςια αφξθςθ εξαγωγϊν 

τθσ τάξθσ του 41% και ξεπερνά το 30% εγχϊριασ παραγωγισ, ενϊ θ εγχϊρια 

κατανάλωςθ εμφανίηει μζςθ ετιςια αφξθςθ πάνω από 30%. Στθν οινοποίθςθ, οι 

διαφορζσ μεταξφ του ςυμβατικά παραγόμενου και του βιολογικοφ κραςιοφ είναι 

μικρζσ. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να γίνει μια διάκριςθ ανάμεςα ςτθ ςθμερινι 

οινοποίθςθ όπου παράγονται κραςιά από ςταφφλια βιολογικισ καλλιζργειασ και ςτθ 

μελλοντικι θ οποία κα δϊςει τα «βιολογικά κραςιά»(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, 

Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ ΕΕ ζχει ψθφίςει τον κανονιςμό 834/2007, ο οποίοσ αντικακιςτά τον κανονιςμό 

2092/91. Με αυτόν ειςάγεται για πρϊτθ φορά το πλαίςιο μζςα από το οποίο κα 

μπορζςει να γίνει θ πιςτοποίθςθ βιολογικοφ οίνου(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, 

Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 
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Ζχει ξεκινιςει ζνα τριετζσ ευρωπαϊκό πρόγραμμα ςε πολλζσ χϊρεσ και ςε τρεισ 

περιοχζσ τθσ Ελλάδασ με ςκοπό να καταλιξει ςε ζνα πρωτόκολλο για τθ βιολογικι 

οινοποίθςθ. 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ, θ οινοποίθςθ γίνεται με χαμθλά επίπεδα κειωδϊν 

αλλά και με γθγενείσ ηφμεσ, ζνηυμα μόνο τα επιτρεπτά, φυςικά διαυγαςτικά (π.χ. 

ηελατίνεσ από ηϊα που εκτρζφονται βιολογικά), τρυγικό οξφ προερχόμενο από 

φυςικζσ τρυγίεσ των δεξαμενϊν. 

Με τον νζο κανονιςμό, οι παραγωγοί βιολογικοφ κραςιοφ κα χρθςιμοποιοφν 

ςταφφλια που κα ζχουν παραχκεί με βιολογικζσ μεκόδουσ, κα ζχουν δε το δικαίωμα 

να αναγράφουν ςτισ φιάλεσ «βιολογικό κραςί» και όχι «κραςί από βιολογικά 

ςταφφλια», όπωσ ςυνζβαινε μζχρι ςιμερα, που δεν είχε εφαρμοςκεί ο ςχετικόσ 

κανονιςμόσ. Οι μεγαλφτεροι βιολογικοί αμπελϊνεσ υπάρχουν ςτθν Λταλία, 303.000 

ςτρζμματα, ςτθ Γαλλία, 215.000 ςτρζμματα και ςτθν Λςπανία, 176.600 ςτρζμματα ενϊ 

ςτθν Ελλάδα καλλιεργοφνται 38.750 ςτρζμματα αμπζλια για τθν παραγωγι 

βιολογικοφ κραςιοφ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Ο νζοσ κανονιςμόσ περιλαμβάνει τισ τεχνικζσ οινοποίθςθσ αλλά και τισ προςτικζμενεσ 

ουςίεσ που επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται κατά τθ βιολογικι οινοποίθςθ. Τα 

βιολογικά κραςιά επιτρζπεται να ζχουν μζχρι 100mg/l κειϊδεισ ενϊςεισ ςτα κόκκινα 

κραςιά και 150mg/l ςτα λευκά και ροηζ. Λόγω τθσ τάςθσ που υπάρχει ςιμερα, για 

κατανάλωςθ καλισ ποιότθτασ κραςιϊν, τα βιολογικά κραςιά κα μποροφν να 

απορροφϊνται από τθν εςωτερικι αλλά κυρίωσ από τισ ξζνεσ αγορζσ. 

Θ βιολογικι καλλιζργεια τθσ αμπζλου είναι θ μζκοδοσ καλλιζργειασ κατά τθν οποία, 

ςφμφωνα με κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφαρμόηονται ςυγκεκριμζνεσ 

πρακτικζσ για τθν παραγωγι ςταφυλιϊν. Οι πρακτικζσ αυτζσ αφοροφν τθ λίπανςθ και 

τθ φυτοπροςταςία. 
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Θ λίπανςθ που εφαρμόηεται για τθ διατιρθςθ τθσ γονιμότθτασ του εδάφουσ πρζπει 

να γίνεται με φυτικά και ηωικά υπολείμματα. Θ φυτοπροςταςία για τθν αντιμετϊπιςθ 

αςκενειϊν και εντόμων που προςβάλλουν τα φυτά τθσ αμπζλου πρζπει να γίνεται με 

τθ βοικεια οριςμζνων εγκεκριμζνων χθμικϊν ενϊςεων, μικροβιολογικϊν 

ςκευαςμάτων και ωφζλιμων εντόμων, τα οποία καταπολεμοφν τουσ εχκροφσ του 

αμπελιοφ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ ζνταξθ τθσ εκμετάλλευςθσ ι τθσ επιχείρθςθσ ςτα ςυςτιματα τθσ βιολογικισ 

γεωργίασ προχποκζτει τθν επιλογι ενόσ από τουσ εγκεκριμζνουσ οργανιςμοφσ 

ελζγχου και πιςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ υπογράφοντασ ζνα 

ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ. Με τθ ςφμβαςθ αυτι, θ γεωργικι εκμετάλλευςθ-επιχείρθςθ 

υποβάλλεται ςτο ςφςτθμα ελζγχου. Ο ζλεγχοσ ςτθ βιολογικι γεωργία γίνεται 

τουλάχιςτον μία φορά τον χρόνο από τον αρμόδιο ελεγκτικό οργανιςμό. Διενεργείται, 

δε, ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ, τθσ αποκικευςθσ, τθσ εμπορίασ και 

ςυςκευαςίασ των προϊόντων. Θ πιςτοποίθςθ των βιολογικϊν προϊόντων γίνεται από 

ζνα από τουσ οργανιςμοφσ, οι οποίοι ζχουν τεκεί υπό τθν επίβλεψθ του AGROCERT με 

αρμοδιότθτα τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ των προϊόντων αυτϊν, κακϊσ και τον 

ζλεγχο των επιχειρθματιϊν που κάνουν ειςαγωγζσ από τρίτεσ χϊρεσ. Το αμπζλι δεν 

ζχει μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε κρεπτικά ςτοιχεία, αλλά, ωςτόςο, κα πρζπει να 

καλφπτονται ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα του ςταφυλιοφ αλλά και του 

παραγόμενου οίνου(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Στθ βιολογικι αμπελουργία επιηθτείται θ απόκτθςθ μζτριασ ηωθρότθτασ πρζμνων. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τθν κατάλλθλθ λίπανςθ. Θ επιδίωξθ γενικότερα ςτθ 

βιοκαλλιζργεια είναι θ καλι ποιότθτα και όχι θ μεγάλθ ποςότθτα ςταφυλιϊν. 

Θ λίπανςθ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ ποςότθτεσ των ςτοιχείων που 

αφαιροφνται από το ζδαφοσ από τθν καλλιζργεια ενόσ ςτρζμματοσ αμπελιοφ. 
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Θ ετιςια λίπανςθ που πρζπει να εφαρμόηεται ςτο βιολογικό αμπζλι πρζπει να γίνεται 

με τα επιτρεπόμενα λιπάςματα από τον κανονιςμό τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ αλλά 

και με τισ κατάλλθλεσ ποςότθτεσ. 

Άηωτο: 0-3 Kg το ςτρζμμα, ανάλογα με τθ χθμικι ανάλυςθ του εδάφουσ του 

αμπελϊνα. 

Κάλιο: 6-8 Kg /ςτρ. 

Φϊςφοροσ: 3-4kg/ςτρ. 

Μια λίπανςθ πλοφςια ςε άηωτο ζχει τισ ακόλουκεσ βλαβερζσ ςυνζπειεσ: 

Κακυςτζρθςθ τθσ ζκπτυξθσ των κλθματίδων. 

Αφξθςθ του αρικμοφ των οφκαλμϊν που εκπτφςςονται. 

Μεγάλθ ηωθρότθτα των φυτϊν. 

Αφξθςθ τθσ παραγωγισ. 

Λόγω του αρνθτικοφ μικροκλίματοσ για τα φυτά δεν παράγονται υγιι και ποιοτικά 

ςταφφλια. 

Αφξθςθ των προςβολϊν από βοτρφτθ και τον περονόςπορο 

Μείωςθ των ςακχάρων και των πολυφαινολϊν και αφξθςθ τθσ οξφτθτασ. 

Κακυςτζρθςθ τθσ ωρίμανςθσ.(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: 

Εφριποσ) 
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Θ χρθςιμοποίθςθ φωςφορικϊν λιπαςμάτων περιορίηεται ςυνικωσ ςτθν περίπτωςθ 

των νεαρϊν αμπελϊνων, ζτςι ϊςτε να βοθκθκεί θ ανάπτυξθ του ριηικοφ ςυςτιματοσ, 

ι ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανάλυςθ εδάφουσ δείχνει χαμθλά επίπεδα φωςφόρου. 

Το χειμερινό κλάδεμα γίνεται κατά τον Λανουάριο με Φεβρουάριο. Στο κυπελλοειδζσ 

ςχιμα το κλάδεμα ςυνίςταται ςτθ διατιρθςθ ςε κάκε βραχίονα δφο κεφαλϊν, οι 

οποίεσ περιλαμβάνουν δφο καρποφόρουσ οφκαλμοφσ θ κακεμία. Στα γραμμοειδι 

ςχιματα διατθροφνται τρεισ ζωσ ζξι κεφαλζσ ανάλογα με το ςφςτθμα μόρφωςθσ. 

Γίνονται επίςθσ χλωρά κλαδζματα. Τα κυριότερα χλωρά κλαδζματα που γίνονται είναι 

το βλαςτολόγθμα και το κορφολόγθμα. Το βλαςτολόγθμα γίνεται τον Απρίλιο με 

Μάιο, όταν οι βλαςτοί ζχουν μικοσ 10-20 εκ. Το κορφολόγθμα αφορά τθν εξαίρεςθ 

τθσ τρυφερισ κορυφισ και γίνεται λίγο πριν τθν άνκθςθ και αποςκοπεί ςτθ 

δθμιουργία καλφτερων ςυνκθκϊν καρπόδεςθσ και ςτθ ςυνζχεια καλφτερθσ 

διατροφισ των ςταφυλιϊν(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: 

Εφριποσ). 

Στισ ξθρικζσ καλλιζργειεσ: Γίνεται μία διευκζτθςθ του ανάγλυφου ςτα επικλινι 

εδάφθ, ςε τρόπο ϊςτε να περιορίηεται θ επιφανειακι απορροι και θ διάβρωςθ του 

εδάφουσ. 

Επίςθσ, θ διατιρθςθ τθσ φυτοκάλυψθσ (ηιηανίων) μζχρι τα τζλθ τθσ περιόδου των 

βροχϊν ςτα επικλινι εδάφθ και αφξθςθ τθσ διικθςθσ του εδάφουσ με τθν προςκικθ 

οργανικϊν υλικϊν. 

Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ: Θ χριςθ των ταςιμζτρων ςε καλλιζργειεσ και 

ςυνκικεσ που προςφζρονται παρζχει μια πρακτικι λφςθ αρκετά αξιόπιςτθ για τον 

ζλεγχο ςτθν πράξθ του βάκουσ και επομζνωσ και τθσ δόςθσ άρδευςθσ. Θ άρδευςθ 

γίνεται με κατάκλιςθ, λωρίδεσ, αυλάκια, λεκάνεσ ι με εκτοξευτιρεσ ι με ςταγόνεσ. 

Ρρζπει να γίνεται χριςθ νεροφ καλισ ποιότθτασ με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε 

άλατα(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 
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Οι ωφζλειεσ τθσ εδαφοκάλυψθσ ζγκειται ςτθ βελτίωςθ τθσ εδαφικισ γονιμότθτασ, 

ςτθν ευνοϊκι αλλαγι του μικροκλίματοσ. Θ εδαφοκάλυψθ είναι δυνατόν να 

πραγματοποιθκεί είτε με τισ λεγόμενεσ χλωρζσ, λιπάνςεισ με ενςωμάτωςθ δθλαδι 

ςτο ζδαφοσ φυτϊν εδαφοκάλυψθσ, είτε με τθ δθμιουργία ςτρωμάτων φυτικϊν 

υπολειμμάτων ι άλλων υλικϊν (π.χ. μαφρο πλαςτικό) ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ 

 

2.1. Θ ζννοια τησ επιχείρηςησ 

 

Αν κα κζλαμε να αποδϊςουμε ζναν ακριβι οριςμό για τον όρο επιχείρθςθ κα λζγαμε 

ότι ωσ «Επιχείρθςθ χαρακτθρίηεται θ οικονομικι μονάδα αυτοτελισ και υπεφκυνθ για 

τθν οργάνωςθ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και διαχείριςθσ ςυναλλαγϊν με τισ οποίεσ 

επιδιϊκει το μζγιςτο δυνατό κζρδοσ. Το δε κζρδοσ κατά κανόνα κα πρζπει να 

υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ ςυνικθ αμοιβι τθσ διοικθτικισ ι εκτελεςτικισ εργαςίασ 

που επιτελείται ςε αυτιν»(Λωαννίδθσ, Σ., 2001, Επιχείρθςθ και Επιχειρθματικότθτα, 

Ακινα, Εκδόςεισ: Ραπαηιςθ).   

Γεγονόσ είναι, πωσ θ επιχείρθςθ ςτθν ουςία αποτελεί ζνα ςθμαντικότατο ςτοιχείο τθσ 

κοινωνίασ, ενϊ αν δοφμε τισ επιχειριςεισ ςτθ πράξθ κα λζγαμε ότι το μεγαλφτερο 

τμιμα των ανκρϊπων, ξοδεφει ωσ και τον μιςό του χρόνο ςτισ επιχειριςεισ, κακϊσ τα 

προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που καταναλϊνουν κακθμερινά προζρχονται από τισ ίδιεσ 

τισ επιχειριςεισ, ενϊ και οι κζςεισ εργαςίασ και θ οικονομικι ευχζρεια και εξζλιξθ των 

ανκρϊπων αλλά και τθσ χϊρασ ολόκλθρθσ, εξαρτάται από αυτζσ. 

Θ επιχείρθςθ αποτελεί αςφαλϊσ μια κοινωνικι οργάνωςθ, ξεχωρίηει όμωσ από αυτι, 

γιατί ςυνδζεται με τθν ζννοια του «επιχειρείν» ι τθσ επιχειρθματικότθτασ. Ρρακτικά, 

θ ζννοια αυτι(Ραράςκασ, Κ., 2003, Ανταγωνιςτικότθτα – Απαςχόλθςθ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε., προοπτικζσ και προτάςεισ, 

Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ: Σιδζρθ): 

• Σθμαίνει το ςυνδυαςμό των ςυντελεςτϊν παραγωγισ με ςκοπό τθ δθμιουργία 

υλικϊν αγακϊν ι υπθρεςιϊν. 

• Εμπεριζχει το ςτοιχείο τθσ ειςαγωγισ και εφαρμογισ καινοτομιϊν. 
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• Εμπεριζχει το ςτοιχείο του κινδφνου, που ςθμαίνει ότι κάκε επιχειροφμενοσ 

ςυνδυαςμόσ ςυντελεςτϊν παραγωγισ μπορεί να αποτφχει ςτο ςκοπό του. 

 

2.2. Ζννοια του επιχειρηματικοφ ςχεδίου 

 

Το επιχειρθματικό ςχζδιο είναι μια επίςθμθ διλωςθ του ςυνόλου των 

επιχειρθματικϊν ςτόχων, των λόγων που πιςτεφεται ότι είναι εφικτοί, και το ςχζδιο 

για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων. Μπορεί επίςθσ να περιζχει βαςικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν οργάνωςθ ι τθν ομάδα θ οποία προςπακεί να επιτφχει αυτοφσ τουσ 

ςτόχουσ.  

Τα επιχειρθματικά ςχζδια μποροφν επίςθσ να ςτοχεφουν ςε αλλαγζσ ςτθν αντίλθψθ 

του πελάτθ, ςτον ίδιο τον πελάτθ, τον φορολογοφμενο ι και ςε μεγαλφτερθ 

κοινότθτα. Πταν θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ πρόκειται να πραγματοποιιςει μια 

ςθμαντικι αλλαγι ι όταν ςχεδιάηεται μια νζα επιχείρθςθ, απαιτείται ζνα 

επιχειρθματικό ςχζδιο τριϊν ζωσ και πζντε ετϊν, δεδομζνου ότι οι επενδυτζσ κα 

αναηθτιςουν τθν επιςτροφι τουσ ςε αυτό το χρονικό πλαίςιο(Phillipson, I., 2002, Ρωσ 

να Γίνεισ Επιχειρθματίασ, Ακινα, Εκδόςεισ: ΕΛΛΘΝ). 

Τα επιχειρθματικά ςχζδια είναι ςπουδαία εργαλεία λιψθσ αποφάςεων. Δεν υπάρχει 

ςτακερό περιεχόμενο για ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο. Αντίκετα, το περιεχόμενο και θ 

μορφι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου κακορίηεται από τουσ ςτόχουσ και το κοινό. Ζνα 

επιχειρθματικό ςχζδιο αντιπροςωπεφει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ 

των επιχειριςεων δθλϊνοντασ το όραμα και τθ ςτρατθγικι, παράλλθλα με επιμζρουσ 

ςχζδια που καλφπτουν το μάρκετινγκ, τθ χρθματοδότθςθ, τθ λειτουργία, τουσ 

ανκρϊπινουσ πόρουσ, κακϊσ και ζνα νομικό ςχζδιο, όταν αυτό απαιτείται. Ζνα 

επιχειρθματικό ςχζδιο είναι μια περίλθψθ των εν λόγω πεικαρχικϊν 

ςχεδίων(Καρβοφνθσ, Σ., 1995, Διαχείριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ, Ακινα, 

Εκδόςεισ: Σταμοφλθσ). 
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Για παράδειγμα, ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο για μια μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ κα 

μποροφςε να διαλζγεται τθν προςαρμογι μεταξφ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και 

τθν αποςτολι του οργανιςμοφ. Οι τράπεηεσ ζχουν αρκετζσ ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν 

ακζτθςθ των ςυμφωνιϊν, ζτςι, ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο για ζνα τραπεηικό δάνειο 

κα πρζπει να ςυγκεντρϊςει αρκετά πειςτικά αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν ικανότθτα 

του οργανιςμοφ να αποπλθρϊςει το δάνειο. Οι επενδυτζσ επιχειρθματικϊν 

κεφαλαίων ανθςυχοφν κυρίωσ για τθν αρχικι επζνδυςθ, τθν διακεςιμότθτα και τθν 

αποτίμθςθ εξόδου. Ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο για ζνα ζργο που απαιτεί τθ 

χρθματοδότθςθ των κεφαλαίων κα πρζπει να εξθγιςει γιατί οι υπάρχοντεσ πόροι, οι 

επερχόμενεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και το βιϊςιμο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα κα 

οδθγιςει ςε υψθλι αποτίμθςθ εξόδου. 

Θ προετοιμαςία ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου βαςίηεται ςε ζνα ευρφ φάςμα 

γνϊςεων από πολλοφσ διαφορετικοφσ κλάδουσ επιχειριςεων: Τθ χρθματοδότθςθ, τθν 

διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων, τθν διαχείριςθ τθσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, τθν 

διαχείριςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, τθν διαχείριςθ επιχειριςεων, και το μάρκετινγκ, 

μεταξφ άλλων. Μπορεί επίςθσ να είναι χριςιμο να δει κανείσ το επιχειρθματικό 

ςχζδιο, ωσ μια ςυλλογι των επιμζρουσ ςχεδίων, ζνα για κάκε μία από τουσ κφριουσ 

επιχειρθματικοφσ κλάδουσ(Μπουραντάσ, Δ., 2005, Θγεςία – Ο δρόμοσ τθσ διαρκοφσ 

επιτυχίασ, Ακινα, Εκδόςεισ: Κριτικι). 

Εδϊ και καιρό, τα επιχειρθματικά ςχζδια ιταν άκρωσ εμπιςτευτικά και είναι αρκετά 

περιοριςμζνα ςε ακροατιριο. Το ίδιο το επιχειρθματικό ςχζδιο κεωρείται γενικά ωσ 

απόρρθτο. Ωςτόςο, θ εμφάνιςθ του ελεφκερου λογιςμικοφ και του ανοικτοφ κϊδικα 

ζχει ανοίξει το μοντζλο και ζκανε τθν ιδζα του ανοικτοφ επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

απόλυτα δυνατι και εφικτι.  

Ζνα ανοικτό επιχειρθματικό ςχζδιο είναι ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο με απεριόριςτο 

ακροατιριο. Το επιχειρθματικό ςχζδιο είναι ςυνικωσ δθμοςιευμζνο ςτο διαδίκτυο 

και κακίςταται διακζςιμο ςτο ευρφτερο κοινό(Λωαννίδθσ, Σ., 2001, Επιχείρθςθ και 

Επιχειρθματικότθτα, Ακινα, Εκδόςεισ: Ραπαηιςθ).  
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Στα επιχειρθματικά ςχζδια, ελεφκερου λογιςμικοφ και ανοιχτοφ κϊδικα, το εμπορικό 

απόρρθτο, τα πνευματικά δικαιϊματα και οι πατζντεσ δεν μποροφν πλζον να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ αποτελεςματικοί μθχανιςμοί κλειδϊματοσ για να παρζχουν 

ςυνεχι πλεονεκτιματα ςε μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ και, ωσ εκ τοφτου, ζνα 

μυςτικό επιχειρθματικό ςχζδιο δεν ζχει καμία ςχζςθ με τζτοιου τφπου μοντζλα. 

 

2.3. Ζννοια του τρατηγικοφ Management 

 

Το ςτρατθγικό management ι ςτρατθγικι διαχείριςθ, περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ 

και τθν υλοποίθςθ των ςπουδαιότερων ςτόχων και των πρωτοβουλιϊν που ζχουν 

αναλθφκεί από τθν ανϊτατθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ για λογαριαςμό των ιδιοκτθτϊν, 

με βάςθ τθν εξζταςθ των πόρων και τθν αξιολόγθςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 

περιβαλλόντων ςτα οποία θ οργάνωςθ ανταγωνίηεται. Ωσ ςτρατθγικι ορίηεται ο 

κακοριςμόσ των βαςικϊν μακροπρόκεςμων ςτόχων μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ και θ 

υιοκζτθςθ των μεκόδων τθσ δράςθσ και τθσ κατανομισ των πόρων που απαιτοφνται 

για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων(Wakelin, K., 1998, 

Innovationandexportbehaviouratthefirmlevel, ResearchPolicy, 

HandbookofIndustrialOrganization, vol. 26, no.7-8, pp. 829-841). 

Θ ςτρατθγικι διαχείριςθ περιλαμβάνει τισ ςχετικζσ ζννοιεσ του ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ και ςτρατθγικισ ςκζψθσ. Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει αναλυτικό 

χαρακτιρα και αναφζρεται ςε τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν παραγωγι των 

δεδομζνων και αναλφςεων που χρθςιμοποιοφνται ωσ ειςροζσ για τθν ςτρατθγικι 

ςκζψθ, θ οποία ςυνκζτει τα ςτοιχεία που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ.  

Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ μπορεί επίςθσ να αναφζρεται ςε μθχανιςμοφσ ελζγχου 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ από τθν ςτιγμι που αυτι 

ζχει εφαρμοςτεί. Με άλλα λόγια, ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ περικλείει τθν 
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ςτρατθγικι ςκζψθ ι τισ δραςτθριότθτεσ παραγωγισ ςτρατθγικισ(Λωαννίδθσ, Σ., 2001, 

Επιχείρθςθ και Επιχειρθματικότθτα, Ακινα, Εκδόςεισ: Ραπαηιςθ).  

Θ ςτρατθγικι διαχείριςθ ςυχνά περιγράφεται ωσ ςυμμετοχι δφο βαςικϊν 

διαδικαςιϊν: τθσ διαμόρφωςθσ και τθσ εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ. Ενϊ πρακτικά 

ςθμειϊνουν αρκετζσ διαφορζσ, θ μια αλλθλεπιδρά με τθν άλλθ. 

Θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ ςτο 

οποίο δραςτθριοποιείται θ οργάνωςθ, πραγματοποιϊντασ ςτθν ςυνζχεια μια ςειρά 

από ςτρατθγικζσ αποφάςεισ ςχετικά με το πϊσ θ οργάνωςθ κα ανταγωνιςτεί. Θ 

διαμόρφωςθ ολοκλθρϊνεται με μια ςειρά από ςτόχουσ και μζτρων που κα πρζπει θ 

επιχείρθςθ να αναηθτιςει να πετφχει. Θ ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ 

περιλαμβάνει(Hitt, M., 2004, Στρατθγικι Διοίκθςθ Επιχειριςεων. Ανταγωνιςμόσ & 

Ραγκοςμιοποίθςθ, Ακινα, Εκδόςεισ: ΕΛΛΘΝ): 

 Το απομακρυςμζνο εξωτερικό περιβάλλον, ςυμπεριλαμβανομζνθσ του 

πολιτικοφ, οικονομικοφ, κοινωνικοφ, τεχνολογικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 

 Το περιβάλλον τθσ βιομθχανίασ, όπωσ τθν ανταγωνιςτικι ςυμπεριφορά των 

αντίπαλων επιχειριςεων, τθν διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν/ 

πελατϊν και των προμθκευτϊν, τισ απειλζσ από νεοειςερχόμενουσ ςτον 

κλάδο, κακϊσ και τθν ικανότθτα των αγοραςτϊν να υποκαταςτιςουν προϊόντα 

και 

 Το εςωτερικό περιβάλλον, όςον αφορά τα πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ 

των πόρων του οργανιςμοφ. 

Θ δεφτερθ ςθμαντικι διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ είναι θ εφαρμογι, θ 

οποία περιλαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με το πϊσ οι πόροι του οργανιςμοφ (δθλαδι, 

οι άνκρωποι, θ διαδικαςία και τα υπολογιςτικά τεχνολογικά ςυςτιματα) κα 

ευκυγραμμιςτοφν και να κινθτοποιθκοφν προσ τθν κατεφκυνςθ των ςτόχων. Θ 

εφαρμογι ζχει ςυνζπειεσ ςτο πϊσ οι πόροι του οργανιςμοφ είναι δομθμζνοι, ςτισ 
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ρυκμίςεισ τθσ θγεςίασ, ςτθν επικοινωνία, ςτα κίνθτρα και ςτουσ μθχανιςμοφσ 

παρακολοφκθςθσ ϊςτε να ςθμειϊνεται θ πρόοδοσ ωσ προσ τουσ ςτόχουσ, μεταξφ 

άλλων(Γεωργόπουλοσ Α., 2004, Αναδιοργάνωςθ Επιχειριςεων, Ακινα, Εκδόςεισ: 

ΡΑΡΑΗΘΣΘ).  
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ΜΕΡΟ Β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

 

Ρριν ξεκινιςουμε με τθν περίπτωςθ εφαρμογισ ςε φάςθ του επιχειρθματικοφ 

ςχεδίου καλό κα ιταν να αναφζρουμε οριςμζνα ςτοιχεία ςχετικά με τθν παραγωγι 

οίνου. Σαν πρϊτο βιμα βάηουμε ςτο μθχάνθμα που ξεχωρίηει τα πρόςκετα υλικά από 

τισ ρϊγεσ και ζπειτα τισ βάηουμε ςτο πιεςτιριο που βγαίνει πολφ γριγορα ο χυμόσ για 

ωραίο χρϊμα ακόμα μόνο για τα ερυκρά βάηουμε ςτον οινοποιθτι που παγϊνει ο 

μοφςτοσ μζςα ςτουσ ςωλινεσ ο οποίοσ είναι και ψυκτικι δεξαμενι ακόμα μόνο ςτο 

κόκκινο κραςί κάνουμε το μαςτζλομα, δθλαδι ζχουμε κάκε ρϊγα ξεχωριςτι γιατί θ 

κάκε ρϊγα είναι διαφορετικι ζχει άλλεσ χρωςτικζσ αρωματικζσ ουςίεσ. Στο 

μαςτζλομα  κανονίηουμε να ζχουμε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και κάνουμε οινοποίθςθ 

περίπου 14-18 βακμοφσ.Το μαςτζλο κρατά από 3-10 μζρεσ, τραβάμε το μοφςτο, 

μπαίνει ςτθν δεξαμενι και ςυνεχίηει το βράςιμο (δεξαμενζσ ςτακεροποίθςθσ) μετά 

κειϊνουμε ςυμφϊνα με τα επιτρεπόμενα όρια για να μθν ζχουμε μολφνςεισ και να 

χαλάςει ι ξιδιάςει το κραςί. Μόνο ςτισ ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ ζχουμε υγιζσ κραςί,  

μετά κάνουμε ζλεγχο και ανάλυςθ του κραςιοφ και αν είναι όλα εντάξει περνάμε ςτθν 

διαδικαςία τθσ εμφιάλωςθσ (Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: 

Εφριποσ). 

Σα βήματα για την οινοποίηςη 

Συγκομιδθ 

Τα φρζςκα και πλιρωσ ωριμαςμζνα ςταφφλια προτιμϊνται ωσ πρϊτθ φλθ για τθν 

οινοποίθςθ. Στα ψυχρά κλίματα, όπωσ ςτθ βόρεια Ευρϊπθ και τθν ανατολικι πλευρά 

των Θνωμζνων Ρολιτειϊν θ ζλλειψθ ικανοποιθτικισ κερμότθτασ για να παραγάγει τθν 
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ωρίμανςθ μπορεί να απαιτιςει τθ ςυγκομιδι των ςταφυλιϊν προτοφ να φκάςουν 

ςτθν πλιρθ ωριμότθτα. Θ ανεπάρκεια ηάχαρθσ που προκφπτει μπορεί να διορκωκεί 

από τθν άμεςθ προςκικθ ηάχαρθσ ι από τθν προςκικθ ςυμπυκνωμζνου χυμοφ 

ςταφυλιϊν. Τα ςταφφλια που αφινονται ϊςτε να φκάςουν ςτθν πλιρθ ωριμότθτα 

ςτθν άμπελο ι που είναι μερικϊσ ξθρά από τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο μετά τθ ςυγκομιδι 

εμφανίηουν υψθλι περιεκτικότθτα ςε ηάχαρθ ωσ αποτζλεςμα τθσ φυςικισ απϊλειασ 

υγραςίασ (όπωσ ςτθν παραγωγι των κραςιϊν Malaga ςτθν Λςπανία). Ζνασ ευεργετικόσ 

μφκθτασ, Botrytiscinera, μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να επιταχφνει τθν 

απϊλεια υγραςίασ (όπωσ ςτθν παραγωγι των Sauterne ςτθ Γαλλία). Αυτά τα 

ςταφφλια χρθςιμοποιοφνται για να παραγάγουν τουσ γλυκοφσ επιτραπζηιουσ οίνουσ. 

Ειδικζσ μζκοδοι που υιοκετοφνται ϊςτε να παραχκοφν αυτά τα κραςιά 

περιλαμβάνουν τθν προςκικθ διοξειδίου του κείου, τθ χριςθ μικρϊν δοχείων 

ηφμωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κατεργαςίασ, ι τθ χριςθ χαμθλϊν κερμοκραςιϊν με 

ςτόχο το ςταμάτθμα τθσ ηφμωςθσ προτοφ να ηυμωκεί όλθ θ ηάχαρθ(Ρεριοδικό 

Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Λόγω τθσ επίδραςισ του ςτθ ςφςταςθ των ςταφυλιϊν, ο κατάλλθλοσ ςυγχρονιςμόσ 

τθσ ςυγκομιδισ είναι μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ. Θ πρόωρθ ςυγκομιδι οδθγεί ςτα 

λεπτά, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε οινόπνευμα κραςιά, ενϊ θ κακυςτερθμζνθ 

ςυγκομιδι μπορεί να παραγάγει κραςιά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ και 

χαμθλι οξφτθτα. Θ ςυγκομιδι μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε ζνα ι περιςςότερα ςτάδια. 

Οι ςυςτάδεσ ςταφυλιϊν κόβονται από τθν άμπελο και τοποκετοφνται ςε κάδουσ ι ςε 

κουτιά και ζπειτα μεταφζρονται ςε μεγαλφτερα εμπορευματοκιβϊτια (μεγάλα 

βαρζλια ςτθν Ευρϊπθ, μεταλλικά ανοιχτά βαγόνια φορτίου ςτθν Καλιφόρνια) για τθ 

μεταφορά ςτθν οινοποιία. Τα μθχανικά ςυςτιματα ςυγκομιδισ, βαςιςμζνα ςτο 

τίναγμα των καρπϊν από τισ ςυςτάδεσ ι ςτο ςπάςιμο των μίςχων, χρθςιμοποιοφνται 

ευρζωσ ςτθν Καλιφόρνια, Αυςτραλία, Γαλλία, και αλλοφ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 

2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 
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Στθν οινοποιία τα ςταφφλια μποροφν να πεταχτοφν άμεςα ςτο κραυςτιρα ι μποροφν 

να ξεφορτωκοφν ςε ζνα φρεάτιο και να φερκοφν ςτο κραυςτιρα από ζνα ςυνεχζσ 

ςφςτθμα μεταφορζων. 

Θραφςη 

Στθ ςφγχρονθ μθχανοποιθμζνθ παραγωγι κραςιοφ, τα ςταφφλια ςυνικωσ 

ςυνκλίβονται και αποςπάται το κοτςάνι τουσ ςυγχρόνωσ από ζναν κραυςτιρα, που 

αποτελείται από ζνα διάτρθτο κφλινδρο που περιζχει πτερφγια που περιςτρζφονται 

με 600 ζωσ 1.200 ςτροφζσ το λεπτό. Τα ςταφφλια ςυνκλίβονται και πζφτουν μζςα 

από τισ οπζσ του κυλίνδρου, οι περιςςότεροι από τουσ μίςχουσ περνοφν από το τζλοσ 

του κυλίνδρου. Ζνασ κυλινδρικόσ κραυςτιρασ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί. Οι 

αρχαίεσ μζκοδοι με τα πόδια ι με τα παποφτςια εφαρμόηονται ςπάνια. 

Πταν κόκκινα ςταφφλια χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι άςπρου χυμοφ, όπωσ 

ςτθν περιοχι τθσ Καμπανίασ ςτθ Γαλλία, θ κραφςθ ολοκλθρϊνεται με τθ ςυμπίεςθ. Τα 

κόκκινα ςταφφλια μερικζσ φορζσ ειςάγονται ολόκλθρα ςτισ δεξαμενζσ, οι οποίεσ ςτθ 

ςυνζχεια παραμζνουν κλειςτζσ. Θ προκφπτουςα αναπνοι ςτα φροφτα καταναλϊνει 

οξυγόνο και παράγει διοξείδιο του άνκρακα, με αποτζλεςμα τθν κανάτωςθ των 

κυττάρων του φλοιοφ, ο οποίοσ χάνει τθν θμι-διαπερατότθτά του και επιτρζπει τθν 

εφκολθ εξαγωγι χρϊματοσ. Υπάρχει επίςθσ κάποια ενδοκυτταρικι αναπνοι του 

μθλικοφ οξζοσ. Αυτι θ διαδικαςία αναπνοισ είναι αργι και ςτισ κερμζσ περιοχζσ 

μπορεί να οδθγιςει ςτα κραςιά χαμθλοφ χρϊματοσ και οξφτθτασ, με διακριτικό 

άρωμα(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Ο διαχωριςμόσ του χυμοφ 

Πταν ο χυμόσ των άςπρων ςταφυλιϊν υποβάλλεται ςε επεξεργαςία ι όταν είναι 

επικυμθτι θ παραγωγι ενόσ λευκοφ κραςιοφ, ο χυμόσ είναι ςυνικωσ διαχωριςμζνοσ 

από τουσ φλοιοφσ και τουσ ςπόρουσ αμζςωσ μετά από τθ κραφςθ. Σε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ όταν είναι επικυμθτι θ αφξθςθ τθσ εξαγωγισ γεφςθσ, οι φλοιοί των 
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λευκϊν ςταφυλιϊν αφινονται ςε επαφι με το χυμό για 12 ζωσ 24 ϊρεσ, αυτι όμωσ θ 

διαδικαςία αυξάνει επίςθσ τθν εξαγωγι χρϊματοσ που ςυχνά είναι ανεπικφμθτθ. 

Δφο κφριεσ διαδικαςίεσ υιοκετοφνται ϊςτε να διαχωριςτεί ο χυμόσ από τα ςτερεά. 

Ζνα μεγάλο μζροσ του χυμοφ μπορεί να εξαχκεί με τθν τοποκζτθςθ των 

ςυντετριμμζνων ςταφυλιϊν ςε ζνα κοντζινερ που ζχει ζνα ψεφτικο κατϊτατο ςθμείο 

και ςυχνά ψεφτικεσ πλευρζσ. Θ μάηα των ςυντετριμμζνων ςταφυλιϊν ονομάηεται 

μοφςτοσ, ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται επίςθσ για να αναφερκεί ςτο μθ ηυμωμζνοσ 

χυμό ςταφυλιϊν, με ι χωρίσ το φλοιό. 

Συχνότερα, τα ςυντετριμμζνα ςταφφλια τοποκετοφνται ςε ζναν πιεςτιριο. Μία 

οριηόντια πρζςα που εφαρμόηει πίεςθ και ςτισ δφο άκρεσ, αντικακιςτά βακμιαία τθν 

παραδοςιακι πρζςα. Οι ςυνεχείσ κοχλιωτζσ πρζςεσ επίςθσ χρθςιμοποιοφνται, ειδικά 

για τον αποςτραγγιςμζνο πολτό. Θ πρζςα Willmes που χρθςιμοποιείται ευρζωσ για 

τουσ άςπρουσ μοφςτουσ, αποτελείται από ζναν διάτρθτο κφλινδρο που περιζχει ζναν 

διογκϊςιμο ςωλινα. Τα ςυντετριμμζνα ςταφφλια ειςάγονται κφλινδρο, και ο 

ςωλινασ όντασ διογκωμζνοσ πιζηει τα ςταφφλια ενάντια ςτισ πλευρζσ του 

περιςτρεφόμενου κυλίνδρου και αναγκάηει το χυμό να εξαχκεί μζςω των διατριςεων. 

Διάφορεσ ςυμπιζςεισ μποροφν να γίνουν χωρίσ εκτενι χειρονακτικι 

εργαςία(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Οι ςυνεχείσ πρζςεσ είναι περιςςότερο αποτελεςματικζσ για τθν παραγωγι κόκκινων 

κραςιϊν, ςτα οποία ο φλοιόσ, οι ςπόροι και ο χυμόσ ηυμϊνονται μαηί. Ο διαχωριςμόσ 

του χυμοφ είναι απλοφςτερθ διαδικαςία διότι θ ηφμωςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα ο φλοιόσ 

να είναι λιγότερο γλιςτερόσ και θ ποςότθτα του χυμοφ που λαμβάνεται είναι πολφ 

μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με το μθ ηυμωμζνο μοφςτο. Ο διαχωριςμόσ λιγότερο γλιςτερϊν 

ςτερεϊν από το χυμό με εφαρμογι πίεςθσ είναι επίςθσ απλοφςτεροσ. 

Το ξθρό υπόλειμμα που παραμζνει μετά από τθν εξαγωγι του χυμοφ από τα 

ςταφφλια, από τισ ηυμϊςεισ άςπρων ι κόκκινων ςταφυλιϊν, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να παρζχει το απόςταγμα για τθν παραγωγι των άλλων ειδϊν 
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αλκοολοφχων ποτϊν. Συνικωσ προςτίκεται νερό, θ ηφμωςθ ολοκλθρϊνεται, και το 

χαμθλισ περιεκτικότθτασ κραςί αποχετεφεται. Το ξθρό υπόλειμμα μπορεί να πλυκεί 

περαιτζρω και να πιεςτεί ι μπορεί να αποςταχτεί άμεςα ςε ειδικοφσ 

αποςτακτιρεσ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ κατεργαςία του μοφςτου 

Οι λευκοί μοφςτοι είναι ςυχνά κολοί και είναι απαραίτθτθ θ κατακάκιςθ των 

αιωροφμενων ςωματιδίων ϊςτε να γίνει ο διαχωριςμόσ τουσ. Μζτρα όπωσ θ 

προςκικθ διοξειδίου του κείου και θ ελάττωςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια 

τθσ κακίηθςθσ βοθκοφν ϊςτε να αποτραπεί θ ηφμωςθ και επιτρζπουν ςτο αιωροφμενο 

υλικό να κακιηάνει κανονικά. Σε πολλζσ περιοχζσ οι οινοποιίεσ υποβάλλουν το λευκό 

μοφςτο ςε φυγοκζντριςθ ϊςτε να αφαιρεκοφν τα ςτερεά. Σε αυτιν τθν διαδικαςία 

μια ιςχυρι ζλκουςα δφναμθ δθμιουργείται από τθν κυκλικι κίνθςθ. Οι μοφςτοι είναι 

μερικζσ φορζσ παςτεριωμζνοι, αδρανοποιϊντασ τα ανεπικφμθτα ζνηυμα που 

προκαλοφν τθν αμαφρωςθ. Θ προςκικθ ενηφμων που διαςποφν τθν πθκτίνθ ςτουσ 

μοφςτουσ για να διευκολφνουν τθν πίεςθ, είναι αςυνικθσ. Ο βεντονίτθσ, ζνασ τφποσ 

αργίλου, μπορεί να προςτεκεί ςτουσ μοφςτουσ για να μειϊςει τθ ςυνολικι 

περιεκτικότθτα ςε άηωτο και να διευκολφνει τθ διευκρίνιςθ(Ρεριοδικό 

Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Τελευταία ζχει ανανεωκεί το ενδιαφζρον για τθ κερμικι επεξεργαςία των κόκκινων 

μοφςτων πριν τθ ηφμωςθ ϊςτε να εξαχκεί χρϊμα και να απενεργοποιθκοφν τα 

ζνηυμα. Αυτι θ διαδικαςία όταν εκτελείται γριγορα ςε μζτριεσ κερμοκραςίεσ και 

χωρίσ υπερβολικι οξείδωςθ μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικυμθτι ςτθν παραγωγι των 

κόκκινων γλυκϊν κραςιϊν, υιοκετϊντασ μικρζσ χρονικζσ περιόδουσ ηφμωςθσ ςτο 

φλοιό. Είναι επίςθσ κατάλλθλθ για τθ χριςθ ςτα κόκκινα ςταφφλια που ζχουν 

προςβλθκεί από το παραςιτικό μφκθτα Botrytiscinerea, ο οποίοσ περιζχει μεγάλθ 

ποςότθτα ενηφμων πολυφενολυκισοξυδάςθσ που προκαλοφν τθν 

αμαφρωςθ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 
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Ηφμωςη 

Θ διεργαςία τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ απαιτεί προςεκτικό ζλεγχο για τθν παραγωγι 

κραςιϊν υψθλισ ποιότθτασ. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ είναι ο περιοριςμόσ τθσ 

ανάπτυξθσ των ανεπικφμθτων μικροοργανιςμϊν, θ παρουςία ικανοφ αρικμοφ 

επικυμθτϊν ηυμϊν, θ παρουςία κατάλλθλου υποςτρϊματοσ για τθν ανάπτυξθ των 

ηυμϊν, θ κερμοκραςία τθσ κερμοκραςίασ για τθν αποφυγι υπερκζρμανςθσ, θ 

αποτροπι τθσ οξείδωςθσ και ςωςτι διαχείριςθ των επιπλεόντων φλοιϊν ςτουσ 

κόκκινουσ μοφςτουσ. 

Θ φλοφδα των ςταφυλιϊν καλφπτεται ςυνικωσ από βακτθρίδια, μφκθτεσ και ηφμεσ. 

Οι άγριεσ ηφμεσ όπωσ οι Pichia,Kloeckera, και Torulopsis είναι ςε μεγαλφτερθ 

περίςςεια από τθ ηφμθ του κραςιοφ Saccharomyces. Ραρά το γεγονόσ ότι είδθ του 

Saccharomyces γενικά κεωροφνται πιο επικυμθτά για αποτελεςματικι αλκοολικι 

ηφμωςθ, είναι ηφμεσ από άλλα γζνθ να ςυνειςφζρουν ςτθ γεφςθ, ιδιαιτζρα ςτα αρχικά 

ςτάδια τθσ ηφμωςθσ. Θ ηφμθ Saccharomyces προτιμάται γιατί είναι ιδιαίτερα 

αποτελεςματικι ςτθ μετατροπι τθσ ηάχαρθσ ςε αλκοόλ και επίςθσ είναι λιγότερο 

ευπακισ ςτθν αναςταλτικι λειτουργία του αλκοόλ. Υπό ευνοϊκζσ ςυνκικεσ ηφμεσ 

Saccharomycescerevisiae ζχουν παράγει μζχρι 18 τοισ εκατό (κατά όγκο) αλκοόλ, 

εντοφτοισ 15 με 16 τοισ εκατό είναι το ςφνθκεσ όριο(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, 

Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ χριςθ τθσ ηφμθσ Schizosaccharomycespombe ζχει προτακεί για τα αρχικά ςτάδια 

τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ. Επειδι μεταβολίηει το μθλικό οξφ θ ηφμθ αυτι κα ιταν 

ιδιαίτερα χριςιμθ ςε περιπτϊςεισ ιδιαίτερα όξινων μοφςτων, όμωσ ςε περιπτϊςεισ 

κατά τισ οποίεσ ζχει χρθςιμοποιθκεί τα αποτελζςματα δεν ιταν ιδιαίτερα κετικά. Θ 

προςκικθ βακτθριδίων γαλακτικοφ οξζοσ ςτουσ μοφςτουσ, με γζνθ τα οποία 

μεταβολίηουν μθλικό οξφ είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ. 

Ο αρικμόσ των ανεπικφμθτων μικροοργανιςμϊν είναι ακόμα μεγαλφτεροσ ςε μερικϊσ 

ςαπιςμζνα ι χτυπθμζνα ςταφφλια. Αυτό μπορεί να ςυμβεί κατά τθν ςυγκομιδι ι τθ 
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μεταφορά ιδιαίτερα ςτα κερμά κλίματα. Ο περιοριςμόσ τθσ ανάπτυξθσ των 

ανεπικφμθτων μικροοργανιςμϊν είναι απαραίτθτοσ και θ πιο διαδεδομζνθ μζκοδοσ 

είναι θ προςκικθ διοξειδίου του κείου ςτα φρζςκα χτυπθμζνα ςταφφλια με αναλογία 

περίπου 100 με 150 mg ανά λίτρο. Το διοξείδιο του κείου είναι περιςςότερο τοξικό 

για τουσ ανεπικφμθτουσ μικροοργανιςμοφσ από ότι για τουσ επικυμθτοφσ. Πταν 

χρθςιμοποιείται ςτο μοφςτο γίνεται εμβολιαςμόσ με το επικυμθτό γζνοσ ηφμθσ. Οι 

μοφςτοι ςπάνια παςτεριϊνονται, όμωσ θ διεργαςία αυτι μπορεί να εφαρμοςτεί όταν 

αυτοί περιζχουν ιδιαίτερα υψθλά ποςά ανεπικφμθτων οξειδωτικϊν ενηφμων από 

μουχλιαςμζνα ςταφφλια(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Οι οινολόγοι και οι τεχνικοί ςτθν επιςτιμθ τθσ οινοποιίασ δεν ςυμφωνοφν ςχετικά με 

το ποια είναι τα πιο επικυμθτά είδθ ηυμϊν, εντοφτοισ τα γζνθ S.cerevisiae 

χρθςιμοποιοφνται γενικά. Το επιλεγμζνο είδοσ επιτρζπεται να πολλαπλαςιάςει όςο το 

δυνατόν περιςςότερο ςτον αποςτειρωμζνο χυμό ςταφυλιϊν και μεταφζρεται ζπειτα 

ςτα μεγαλφτερα δοχεία του αποςτειρωμζνου χυμοφ ςταφυλιϊν, όπου ςυνεχίηει να 

αυξάνεται ζωσ ότου επιτυγχάνεται ο επικυμθτόσ όγκοσ. Κατάλλθλεσ ηφμεσ με τα 

απαιτοφμενα γζνθ προςτίκενται απευκείασ ϊςτε να αποφευχκεί θ προβλθματικι 

διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ και διατιρθςθσ ενόσ είδουσ ηφμθσ. Χρθςιμοποιείται 1 με 3 

τοισ εκατό κακαρισ ηφμθσ ι ικανοποιθτικι ποςότθτα πεπιεςμζνθσ ηφμθσ ϊςτε να 

προκφψει πλθκυςμόσ 1,000,000 μονάδων ανά ml(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, 

Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

O ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθν αλκοολικι ηφμωςθ είναι απαραίτθτοσ ϊςτε (1) 

να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ τθσ ηφμθσ, (2) να εξαχκοφν τα αρωματικά ςυςτατικά και 

το χρϊμα από τθ φλοφδα, (3) να επιτρζψει τθ ςυςςϊρευςθ των επικυμθτϊν 

παραπροϊόντων, και (4) να αποτρζψει τθν υπερβολικι αφξθςθ τθσ κερμοκραςία που 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν καταςτροφι των ηυμϊν. Θ βζλτιςτθ κερμοκραςία για τθν 

ανάπτυξθ των πιο κοινϊν ηυμϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν οινοποιία είναι περίπου 

25° C, και ςε πολλζσ αμπελουργικζσ περιοχζσ με ψυχρότερα κλίματα, τα ςταφφλια 

ςυνκλίβονται ςε αυτι τθ κερμοκραςία. Θ ηφμωςθ ςπάνια ξεκινά ςε τόςο υψθλι 
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κερμοκραςία γιατί είναι πολφ δφςκολθ θ διατιρθςι τθσ ςε επίπεδα κάτω των 30° C 

κατά τθ διάρκεια τθσ (Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ εξαγωγι των γεφςεων και των χρωμάτων δεν είναι ιδιαιτζρα προβλθματικι ςτουσ 

λευκοφσ μοφςτουσ, θ ςυντετριμμζνθ μάηα ςταφυλιϊν είναι ςυνικωσ χωριςμζνθ από 

τισ φλοφδεσ πριν από τθ ηφμωςθ. Θ ηφμωςθ των λευκϊν μοφςτων ςτισ ςχετικά ψυχρζσ 

κερμοκραςίεσ (περίπου 10 με 15°C) οδθγεί ςε μεγαλφτερουσ ςχθματιςμό και 

διατιρθςθ των επικυμθτϊν παραπροϊόντων. Ζνα ανεπικφμθτο χαρακτθριςτικό 

γνϊριςμα τζτοιων ςχετικά χαμθλισ κερμοκραςίασ ηυμϊςεων είναι θ πιο μεγάλθ 

περίοδοσ που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ (ζξι ζωσ δζκα εβδομάδεσ ζναντι μιασ 

ζωσ τζςςερισ εβδομάδεσ ςτισ υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ) και θ τάςθ για τθ ηφμωςθ να 

ςταματιςει ενϊ θ υπόλοιπθ ηάχαρθ παραμζνει. (Αυτό κεωρείται όχι πάντα 

ανεπικφμθτο- π.χ ςτθν παραγωγι κραςιοφ ςτθ Γερμανία.) Στθν πράξθ τα λευκά 

επιτραπζηια κραςιά είναι ςυνικωσ ηυμωμζνα ςτουσ 20°C. 

Στουσ μοφςτουσ κόκκινου κραςιοφ, θ βζλτιςτθ εξαγωγι χρϊματοσ ταυτόχρονα με τθν 

ανάπτυξθ ηφμθσ εμφανίηεται ςτουσ περίπου 22 με 28°C. Θ αλκοολικι ηφμωςθ παράγει 

όμωσ κερμότθτα και ο προςεκτικόσ ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ απαιτείται για να 

αποτρζψει τθ κερμοκραςία από τθν αφξθςι τθσ ςτα επίπεδα των περίπου 30°C όπου 

θ ανάπτυξθ τθσ ηφμθσ είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ. Στισ ακόμα υψθλότερεσ 

κερμοκραςίεσ, θ ανάπτυξθ κα ςταματιςει εντελϊσ. Ο ςφγχρονοσ ζλεγχοσ 

κερμοκραςίασ πραγματοποιείται με τθν χριςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Οι 

παλαιότερεσ μζκοδοι περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ των δοχείων όπου 

πραγματοποιείται θ ηφμωςθ ςε ζνα κρφο δωμάτιο, τθ χριςθ κρφων ςωλινων μζςα 

ςτο δοχείο, τθν άντλθςθ του μοφςτου μζςω ςωλθνϊςεων με διπλό τοίχωμα με κρφο 

νερό ςτον περιβάλλοντα ςωλινα, τθν άντλθςθ του μοφςτου ςε δοχείο που περιζχει 

ψυκτικζσ ςπείρεσ και τθν άντλθςθ ψυκτικοφ ςτο μανδφα που περιβάλει το 

δοχείο(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ επαφι με τον αζρα πρζπει να περιοριςτεί ϊςτε να αποφευχκεί θ οξείδωςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ηφμωςθσ. Σε πολφ μεγάλα δοχεία ο όγκοσ του διοξειδίου του άνκρακα 
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που αποβάλλεται είναι ικανόσ ϊςτε να αποτρζψει τθν είςοδο του αζρα. Σε μικρά 

δοχεία τοποκετοφνται παγίδεσ που αποτρζπουν τθν είςοδο του αζρα αλλά 

αποτρζπουν και τθν ζξοδο του διοξειδίου του άνκρακα. Οι παγίδεσ αυτζσ είναι 

ιδιαίτερα χριςιμεσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ςταδίων τθσ ηφμωςθσ όπου τα 

επίπεδα του αποβαλλομζνου διοξειδίου του άνκρακα είναι χαμθλά. Μετά τθ ηφμωςθ 

μικρζσ ποςότθτεσ διοξειδίου του κείου προςτίκενται ϊςτε να αποτρζψουν τθν 

οξείδωςθ. Αςκορβικό οξφ (50 με 100 mg ανά λίτρο) χρθςιμοποιείται μερικζσ φορζσ 

ϊςτε να ελαττωκεί θ οξείδωςθ με αποτζλεςμα και τθ μείωςθ του απαιτοφμενου 

κειικοφ οξζοσ ωσ αντιοξειδωτικό, αλλά δεν ςυνιςτάται γενικά. 

Οι φλοφδεσ που επιπλζουν πάνω από το χυμό ςτθ ηφμωςθ των κόκκινων ςταφυλιϊν 

αναςτζλλουν τθν εξαγωγι του αρϊματοσ και του χρϊματοσ και μπορεί να οδθγιςουν 

ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε ιδιαίτερα υψθλά επίπεδα και μπορεί να 

οξοποιθκοφν αν αφεκοφν να ξθρακοφν. Αυτά τα προβλιματα μποροφν να 

αποφευχκοφν με τθν καταβφκιςθ των φλοιϊν που επιπλζουν τουλάχιςτον δφο φορζσ 

τθ μζρα κατά τθ διάρκεια τθσ ηφμωςθσ. Θ λειτουργία αυτι αν και ςχετικά εφκολθ ςε 

μικρά δοχεία, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δφςκολθ ςε μεγάλα δοχεία με χωρθτικότθτα 

τθσ τάξθσ των 100,000 γαλονιϊν (380,000 λίτρα). Σε μεγάλεσ μονάδεσ ο μοφςτοσ 

πρζπει να βυκιςτεί ςχεδόν ςτον πάτο και να αντλθκεί πάλι επάνω. Θ χριςθ μικρϊν 

δοχείων επιτρζπει μεγαλφτερεσ απϊλειεσ κερμότθτασ ςτο περιβάλλοντα χϊρο 

γεγονόσ που απλοποιεί τον ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 

2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Επεξεργαςία μετά την ζφμωςη 

Με κατάλλθλθ ςφνκεςθ του μοφςτου, είδοσ ηφμθσ, κερμοκραςία και άλλουσ 

παράγοντεσ, θ αλκοολικι ηφμωςθ ςταματά όταν το διακζςιμο ποςό τθσ ηάχαρθσ που 

μπορεί να ηυμωκεί γίνεται πολφ χαμθλό (περίπου 0,1 τοισ εκατό). Θ ηφμωςθ δεν κα 

φκάςει ςε αυτό το ςτάδιο όταν (1) ηυμϊνονται μοφςτοι πολφ υψθλισ περιεκτικότθτασ 

ςε ηάχαρθ, (2) χρθςιμοποιοφνται είδθ ηφμθσ δυςανεκτικά ςτθν αλκοόλθ, (3) οι 

ηυμϊςεισ πραγματοποιοφνται ςε πάρα πολφ χαμθλζσ ι υψθλζσ κερμοκραςίεσ και (4) 
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θ ηφμωςθ γίνεται υπό πίεςθ. Θ ηφμωςθ των κανονικϊν μοφςτων ολοκλθρϊνεται 

ςυνικωσ ςε δζκα ζωσ τριάντα θμζρεσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, το 

ςθμαντικότερο μζροσ των κυττάρων τθσ ηφμθσ κα βρεκεί ςφντομα ςτο ίηθμα, ι ςτα 

κατακάκια. Ο διαχωριςμόσ του επιπλζοντοσ κραςιοφ από τα κατακάκια καλείται 

racking. Τα δοχεία διατθροφνται πλιρθ από αυτιν τθν περίοδο με "topping," μια 

διαδικαςία που εκτελείται ςυχνά, γιατί θ κερμοκραςία του κραςιοφ και κατά 

ςυνζπεια ο όγκοσ του, μειϊνονται. Κατά τθ διάρκεια των αρχικϊν ςταδίων, το topping 

είναι απαραίτθτο κάκε εβδομάδα ι δφο. Αργότερα, μθνιαία ι οι διμθνιαία γεμίςματα 

είναι επαρκι. 

Κανονικά, το πρϊτο racking πρζπει να εκτελεςτεί μζςα ςε μια ζωσ δφο εβδομάδεσ 

μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ηφμωςθσ, ιδιαίτερα ςτισ κερμζσ κλιματολογικά 

περιοχζσ ι ςτα κερμά κελάρια, όπου οι ηφμεσ ςτθν παχιά κατάκεςθ των κατακακιϊν 

μποροφν να αυτολυκοφν, δθμιουργϊντασ ανεπικφμθτεσ οςμζσ. Ρρόωρο racking δεν 

απαιτείται για κραςιά υψθλισ ςυνολικισ οξφτθτασ - δθλ., εκείνα που παράγονται ςε 

δροςερζσ κλιματολογικά περιοχζσ ι από ποικιλίεσ υψθλζσ οξφτθτασ. Τζτοια κραςιά 

μποροφν να παραμείνουν ςε επαφι με τουλάχιςτον ζνα μζροσ των κατακακιϊν μζχρι 

δφο ζωσ τζςςερισ μινεσ, επιτρζποντασ μερικι αυτόλυςθ τθσ ηφμθσ προκειμζνου να 

απελευκερωκοφν αμινοξζα και άλλοι πικανοί παράγοντεσ ανάπτυξθσ που ευνοοφν 

τθν ανάπτυξθ των οξυγαλακτικϊν βακτιρια. Αυτά τα βακτιρια προκαλοφν ζπειτα τθ 

δεφτερθ (ι μθλονικογαλακτικι) ηφμωςθ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, 

Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Μηλονικογαλακτικθ Ηφμωςη 

Οι οινολόγοι ξζρουν εδϊ και κάποιο χρόνο ότι τα νζα κραςιά ζχουν ςυχνά μια 

δευτεροβάκμια εξζλιξθ του διοξειδίου του άνκρακα, που εμφανίηεται μερικζσ φορζσ 

μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ. Αυτό προκφπτει από τθν 

μθλονικογαλακτικι ηφμωςθ, ςτθν οποία το μθλικό οξφ αποικοδομείται ςε γαλακτικό 

οξφ και διοξείδιο του άνκρακα. Θ ηφμωςθ προκαλείται από ζνηυμα που παράγονται 

από οριςμζνα οξυγαλακτικά βακτιρια. 
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Υποπροϊόντα γεφςθσ άγνωςτθσ ςφνκεςθσ παράγονται επίςθσ κατά τθ διάρκεια αυτισ 

τθσ ηφμωςθσ. Θ μθλονικογαλακτικι ηφμωςθ είναι επικυμθτι όταν τα νζα κραςιά 

ζχουν πολφ υψθλι ςυγκζντρωςθ μθλικοφ οξζοσ, όπωσ ςτθ Γερμανία, ι όταν 

επιδιϊκονται ιδιαίτερεσ διαφορζσ ςτθ γεφςθ, όπωσ ςτα κόκκινα κραςιά Βουργουνδίασ 

και Μπορντό ςτθ Γαλλία. Σε άλλεσ περιοχζσ, μερικοί παραγωγοί μποροφν να 

παρακινιςουν τθν μθλονικογαλακτικι ηφμωςθ και άλλοι μποροφν να τθν εμποδίςουν, 

ανάλογα με τον ιδιαίτερο χαρακτιρα που επιδιϊκεται ςτο κραςί. Σε όλεσ τισ περιοχζσ, 

αυτι θ δεφτερθ ηφμωςθ είναι κάπωσ ιδιαίτερθ. Ζνα προϊόν, το διακετφλιο (ζνασ 

παράγοντασ γεφςθσ και αρϊματοσ), είναι προφανϊσ ευεργετικό ςε χαμθλά επίπεδα 

και ανεπικφμθτο ςε υψθλά επίπεδα(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, 

Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Σε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, θ μθλονικογαλακτικι ηφμωςθ προχωρά αργά, ζωσ 

κακόλου. Τα γερμανικά κελάρια είναι ςυχνά εξοπλιςμζνα με ςωλινεσ ατμοφ, 

αυξάνοντασ τθ κερμοκραςία για να παρακινιςουν αυτιν τθν ηφμωςθ. Τα βακτιρια 

μποροφν να αποτφχουν να αναπτυχκοφν λόγω ανεπάρκειασ ι πλιρουσ απουςίασ των 

απαραίτθτων αμινοξζων. Θ ανάπτυξθ των περιςςότερων οξυγαλακτικϊν βακτθρίων 

μπορεί να εμποδιςτεί από τθν παρουςία 70 ζωσ 100 χιλιοςτογράμμων ανά λίτρο 

διοξειδίου του κείου. Υπερβολικι μθλονικογαλακτικι ηφμωςθ μπορεί να παράγει 

κραςιά με πάρα πολφ χαμθλι οξφτθτα (επίπεδθ γεφςθ) ι με ανεπικφμθτεσ οςμζσ (ςαν 

ξινολάχανο ι διακετφλιο). Τζτοια ελαττϊματα μποροφν να αποτραποφν με νωρίτερο 

racking, διικθςθ και προςκικθ του διοξειδίου του κείου (Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 

2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Διαχωριςμόσ 

Μερικά κραςιά αποβάλλουν μζροσ τουσ (κφτταρα ηφμθσ, κομμάτια από τα ςταφφλια, 

κ.λπ.) πολφ γριγορα, και το επιπλζον κραςί παραμζνει ςχεδόν λαμπερό. Αυτό ιςχφει 

ιδιαίτερα όταν χρθςιμοποιοφνται τα ξφλινα βαρζλια των πενιντα γαλονιϊν που ζχουν 

μεγαλφτερθ αναλογία επιφάνειασ όγκου από τα μεγαλφτερα δοχεία. Το τραχφ 

εςωτερικό του ξφλινου βαρελιοφ διευκολφνει τθν εναπόκεςθ του αποβαλλόμενου 
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υλικοφ. Άλλα κραςιά, ιδιαίτερα ςτισ κερμζσ περιοχζσ ι όταν χρθςιμοποιοφνται οι 

μεγάλεσ δεξαμενζσ, μποροφν να παραμείνουν κάπωσ νεφελϊδθ για μεγάλεσ 

περιόδουσ. Θ αφαίρεςθ του αποβαλλόμενου υλικοφ κατά τθ διάρκεια τθσ ωρίμανςθσ 

καλείται διαχωριςμόσ. Οι ςθμαντικότερεσ διαδικαςίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται είναι 

ο εξευγενιςμόσ, θ διικθςθ, θ φυγοκζντριςθ, θ ψφξθ, θ ιονικι ανταλλαγι και θ 

κζρμανςθ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Εξευγενιςμόσ 

Ο εξευγενιςμόσ είναι μια αρχαία πρακτικι ςτθν οποία ζνα υλικό που βοθκά τον 

διαχωριςμό προςτίκεται ςτο κραςί. Οι κφριεσ διαδικαςίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται 

είναι θ προςρόφθςθ, χθμικι αντίδραςθ και προςρόφθςθ και ενδεχομζνωσ φυςικι 

κίνθςθ. Οι πρωτεΐνεσ και τα κφτταρα ηφμθσ προςροφϊνται ςτουσ εξευγενιςτικοφσ 

παράγοντεσ όπωσ ο βεντονίτθσ (ζνασ τφποσ αργίλου, πυλοφ, που παράγεται κυρίωσ 

από ζνα ορυκτό) ι θ ηελατίνθ. Οι χθμικζσ αντιδράςεισ που γίνονται με τισ τανίνεσ και 

τθ ηελατίνθ μποροφν να ακολουκθκοφν από τθν προςρόφθςθ των αποβαλλόμενων 

ενϊςεων. Εάν ζνα αδρανζσ υλικό, όπωσ το πυρίτιο, προςτεκεί ςε ζνα νεφελϊδεσ 

κραςί, κάποιοσ διαχωριςμόσ κα γίνει απλά από τθ μετακίνθςθ των μορίων του 

αδρανοφσ πυριτίου μζςα ςτο κραςί. Αυτι θ δράςθ εμφανίηεται πικανϊσ μζχρι ζνα 

ςθμείο με τθν προςκικθ οποιουδιποτε εξευγενιςτικοφ παράγοντα(Ρεριοδικό 

Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Ο βεντονίτθσ ζχει αντικαταςτιςει κατά ζνα μεγάλο μζροσ όλουσ τουσ άλλουσ 

εξευγενιςτικοφσ παράγοντεσ. Εξευγενιςτικοί παράγοντεσ όπωσ τθ ηελατίνθ, θ καηεΐνθ, 

θ μίκα, θ αλβουμίνθ, το αςπράδι, το νάιλον, και το PVPP (πολυβινυλικόπυρολιδόνιο) 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ειδικοφσ λόγουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αφαίρεςθσ τθσ υπερβολικισ τανίνθσ ι του χρϊματοσ. 

Υπερβολικά ποςά μετάλλων, ιδιαίτερα ςιδιρου και χαλκοφ, μποροφν να είναι 

παρόντα ςτο κραςί, ςυνικωσ από τθν επαφι με τισ επιφάνειεσ ςιδιρου ι μετάλλων. 

Αυτά οδθγοφν ςε επίμονο κόλωμα και απαιτοφν αφαίρεςθ από τζτοια ειδικά 
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εξευγενιςτικά υλικά όπωσ το ςιδθροκυανιοφχο κάλιο (μπλε εξευγενιςτικό), που 

ςυςτινεται πολφ ςτθ Γερμανία. Το Cufex, ζνα ιδιόκτθτο προϊόν που περιζχει το 

ςιδθροκυανιοφχο κάλιο, μπορεί χρθςιμοποιθκεί ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ υπό 

αυςτθρό ζλεγχο. Φυτοχθμικά ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν αφαίρεςθ του ςιδιρου. 

Σε ςφγχρονεσ οινοποιθτικζσ διαδικαςίεσ θ υπερβολικι περιεκτικότθτα ςε μζταλλα 

είναι ςπάνια, κυρίωσ εξ αιτίασ τθσ χριςθσ του εξοπλιςμοφ από ανοξείδωτο 

χάλυβα(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ διικθςθ είναι μια άλλθ αρχαία πρακτικι, και τα αρχικά φίλτρα αποτελοφνταν από 

τισ τραχιζσ καλυμμζνεσ με φφαςμα οπζσ μζςω των οποίων χυνόταν το κραςί. Τα 

ςφγχρονα ταμπόν των φίλτρων αποτελοφνται από ίνεσ κυτταρίνθσ των διάφορων 

πορωδϊν υλικϊν ι αποτελοφνται από μεμβράνεσ φίλτρων, επίςθσ ςε μια ςειρά 

πορωδϊν υλικϊν. Το μζγεκοσ των πόρων μερικϊν φίλτρων είναι αρκετά μικρό για να 

αφαιρζςει τα κφτταρα τθσ ηφμθσ και τα περιςςότερα βακτθριακά κφτταρα, αλλά τα 

φίλτρα λειτουργοφν όχι μόνο λόγω του μεγζκουσ των πόρων αλλά και από ζνα 

οριςμζνο ποςό προςρόφθςθσ. Οι διατομικζσ ενιςχφςεισ των γιινων φίλτρων, που 

προςτίκενται ςυνικωσ ςτο κραςί κατά τθ διάρκεια τθσ διικθςθσ, αυξάνουν τθ 

λειτουργικι ηωι ενόσ φίλτρου κακυςτερϊντασ τθν απόφραξθσ των πόρων.(Ρεριοδικό 

Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ) 

Θ φυγοκζντριςθ, ι περιςτροφι ςε μεγάλθ ταχφτθτα, που χρθςιμοποιείται για να 

διαχωρίςει τουσ μοφςτουσ, εφαρμόηεται επίςθσ ςτα κραςιά που είναι δφςκολο να 

διαχωριςτοφν με άλλα μζςα. Αυτι θ λειτουργία απαιτεί προςεκτικό ζλεγχο για να 

αποφευχκοφν θ αδικαιολόγθτθ οξείδωςθ και θ απϊλεια αλκοόλθσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ διαδικαςίασ 

Θ ψφξθ βοθκά το διαχωριςμό του κραςιοφ με διάφορουσ τρόπουσ. Θ μείωςθ τθσ 

κερμοκραςίασ αποτρζπει ςυχνά και τθν ανάπτυξθ ηφμθσ και τθν παραγωγι διοξειδίου 

του άνκρακα, θ οποία τείνει να κρατιςει τα κφτταρα ηφμθσ αναςταλμζνα. Το διοξείδιο 

του άνκρακα είναι πιο διαλυτό ςτισ χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ. Μια ςθμαντικι αιτία 

κόλωςθσ είναι θ αργι καταβφκιςθ του τρυγικοφ καλίου (κρζμα του τρυγικοφ) όπωσ 
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ωριμάηει το κραςί. Θ γριγορθ καταβφκιςθ προκαλείται με τθν πτϊςθ τθσ 

κερμοκραςίασ ςε εφροσ από -7 ζωσ -5° C για μια ι δφο εβδομάδεσ. Εάν το κραςί που 

προκφπτει φιλτραριςτεί από το ίηθμα του τρυγικοφ, θ καταβφκιςθ του τρυγικοφ δεν 

κα προκαλζςει ςυνικωσ να κόλωμα αργότερα(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, 

Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Μια άλλθ μζκοδοσ ςτακεροποίθςθσ του τρυγικοφ είναι να περαςτεί ζνα μζροσ του 

κραςιοφ μζςα από μία ςυςκευι αποκαλοφμενθ ιονικόσ εναλλάκτθσ. Εάν αυτόσ ο 

ιονικόσ εναλλάκτθσ εφοδιαςτεί με νάτριο, κα αντικαταςτιςει το κάλιο ςτο τρυγικό 

κάλιο με το νάτριο, δθμιουργϊντασ ζνα πιο διαλυτό τρυγικό. Συνικωσ, εάν θ 

περιεκτικότθτα ςε κάλιο του μίγματοσ είτε του επεξεργαςμζνου είτε του μθ 

επεξεργαςμζνου κραςιοφ μειωκεί ςε περίπου 500 χιλιοςτόγραμμα ανά λίτρο, καμία 

περαιτζρω καταβφκιςθ δεν κα εμφανιςτεί. Εξαιρζςεισ μπορεί να υπάρχουν, 

εντοφτοισ, και για να είναι αςφαλζσ, το περιεχόμενο ςε τρυγικό και ςε κάλιο και το pH 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτον υπολογιςμό. Θ χριςθ τθσ ιονικισ ανταλλαγισ είναι 

παράνομθ ςε μερικζσ χϊρεσ. 

Ρολλά κραςιά περιζχουν μικρζσ ποςότθτεσ πρωτεϊνϊν που μποροφν να προκαλζςουν 

κόλωμα είτε με καταβφκιςθ είτε με τθν αντίδραςθ με το χαλκό ι με άλλα μζταλλα 

που ςχθματίηουν ςυνακροίςματα τα οποία με τθ ςειρά τουσ δθμιουργοφν κολϊματα. 

Θ χριςθ του βεντονίτθ αφαιρεί κάποια πρωτεΐνθ και θ πρωτεϊνικι προςρόφθςθ 

αυξάνεται εάν το κραςί είναι ηεςτό όταν εξευγενίηεται. Θ παςτερίωςθ ςτουσ 70 με 82° 

C μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να κατακρθμνίςει τισ πρωτεΐνεσ, αλλά ςτθ 

ςφγχρονθ πρακτικι αυτι θ διαδικαςία υιοκετείται ςπάνια για να βοθκιςει το 

διαχωριςμό(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 
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ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ 

 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Θ αγορά βρίςκεται ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τα τελευταία χρόνια ςε 

παγκόςμιο επίπεδο. Ζχει προςελκφςει μεγάλεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ ειδικότερα ςτθν 

χϊρα μασ, μιασ και ςτθν Ελλάδα κυρίωσ τζκθκαν οι κεμζλιοι λίκοι των βιολογικϊν 

προϊόντων οίνου. Ωςτόςο, μόνον τα τελευταία χρόνια παρουςιάηεται ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον και των Ελλινων προσ αυτό τον τφπο τροφίμων και ποτϊν. 

 

ΜΕΓΕΘΟ ΑΓΟΡΑ 

Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν ςτθν Ελλάδα περίπου 618 οινοπαραγωγοί, 33 προςεχϊσ, 44 

εμφιαλωτζσ, 205 υποψιφιοι. 

 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΑΓΟΡΑ 

Οι δείκτεσ ανάπτυξθσ τθσ προαναφερκείςασ αγοράσ ςχετίηονται άμεςα με τθν αφξθςθ 

τθσ ενθμζρωςθσ, που κα επιφζρει τθν ςυνολικι ανάπτυξθ ςτθν προςζλκυςθ ατόμων 

προσ το βιολογικό κρθτικό οίνο. Κακϊσ όμωσ κάκε αγορά παρουςιάηει κετικά και 

αρνθτικά κατά περιόδουσ, μια τυπικι καμπφλθ του δείκτθ ανάπτυξθσ απεικονίηεται 

παρακάτω.  
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ΣΜΘΜΑΣΟΠΟΙΘΘ ΑΓΟΡΑ 

Το “segmenting” τθσ αγοράσ αφορά κυρίωσ τισ επιχειριςεισ οινοπαραγωγισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ, με διαφορετικζσ ςυνκικεσ, όπωσ οι 

οινοπαραγωγικζσ μονάδεσ βιολογικϊν και τυπικϊν προϊόντων, αλλά και οι 

οινοπαραγωγοί ςε διαφορετικά εδάφθ. Οι ςυνκικεσ τθσ κακθμερινότθτασ αλλά και 

τθσ καλλιζργειασ είναι κατά πολφ διαφορετικζσ. 

 

ΣΑΕΙ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 

Οι τάςεισ του κλάδου είναι ενκαρρυντικζσ, κακϊσ τα τελευταία χρόνια οι άνκρωποι 

ζχουν ςτραφεί προσ τθν υγιεινι διατροφι και τον υγιεινό τρόπο ηωισ. Κακϊσ ςτισ 

πόλεισ, και ιδίωσ ςτισ μεγαλουπόλεισ είναι μθδαμινζσ οι πικανότθτεσ για αναηιτθςθ 

τζτοιων εμπειριϊν, τα προϊόντα αλλά και οι υπθρεςίεσ που ςτρζφονται προσ τθν 

υγιεινό και φυςικό τρόπο ηωισ και δραςτθριοτιτων κάκε χρόνο παρουςιάηουν 

ανάπτυξθ τθσ αγοράσ κατά τουλάχιςτον 15% ςε πωλιςεισ. 
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3.1. Ανάλυςη PEST 

ΡΟΛΛΤΛΚΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ (P) ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ (Ε) 

1. Ρολιτικι αςτάκεια 

2. Κακι προϊκθςθ αναπτυξιακϊν 

προγραμμάτων 

3. Γραφειοκρατία 

1. Οικονομικι κρίςθ 

2. Μειωμζνα ειςοδιματα 

3. Αδυναμία εξόφλθςθσ πρϊτων υλϊν  

4. Συνεχισ φορολόγθςθ 

5. Ενδιαφζρον για επενδφςεισ 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ (S) ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ (Τ) 

1. Μικρό καταναλωτικό κοινό ςε ςχζςθ 

με τθν ςυμβατικι οινοπαραγωγι 

2. Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ 

3. Οι κατϊτερεσ κοινωνικζσ τάξεισ δεν κα 

μπορζςουν πικανόν να ζχουν πρόςβαςθ 

ςτα προϊόντα 

4. Οι ανϊτερεσ κοινωνικζσ τάξεισ που 

ζχουν ςυνθκίςει ςτθν πολυτελι διαβίωςθ 

δεν κα ενδιαφερκοφν για τον 

ςυγκεκριμζνο τφπο προϊόντων. 

1. Ολοζνα και βελτιοφμενεσ τεχνολογίεσ 

ςτθν κακθμερινότθτα των αγροτικϊν 

μονάδων 

2.   Ροιοτικότερο marketing μζςω 

διαδικτφου 

3. Μεγαλφτεροσ ανταγωνιςμόσ μζςω 

διαδικτφου 
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3.2. Ανάλυςη εξωτερικοφ μικροπεριβάλλοντοσ - 5 δυνάμεισ του PORTER 

 

1. ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ Α; 

Στθριηόμαςτε κυρίωσ ςτα πιο αγνά προϊόντα. Ρροςζχουμε ϊςτε τα φυτϊρια να μθν 

είναι υβρίδια αλλά φυτϊρια καλλιεργθμζνα φυςιολογικά και βιολογικά και εκτόσ 

κερμοκθπίου. Εμείσ κα ςτθριχκοφμε ςτθν οικιακι παραγωγι, με ζλεγχο για όςο το 

δυνατόν πιο αγνά υλικά. Επιπλζον φροντίηουμε ϊςτε οι φιάλεσ να καλφπτουν όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ δικλείδεσ αςφαλείασ ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται το προϊόν, ςτο εςωτερικό 

τθσ φιάλθσ αλλά και να μθν παρουςιάηονται διάφορεσ βλαβερζσ ουςίεσ ςτον οίνο που 

αλλοιϊνουν τθν ποιότθτα και τθν οργανικι φφςθ του οίνου. 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΣΙΚΘ ΙΧΤ ΣΩΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΩΝ Α; 

Λόγω του ότι αναφερόμαςτε ςε οινοπαραγωγικι μονάδα, οι προμθκευτζσ αφοροφν 

μόνο τθν παροχι φυτωρίων αλλά και τισ φιάλεσ. Οι διαπραγματευτικι ιςχφσ των 

προμθκευτϊν λοιπϊν είναι περιοριςμζνθ γιατί δεν αφορά πρϊτεσ φλεσ, αλλά 

βοθκθτικά ςτοιχεία. 

 

 

 

2. ΠΕΛΑΣΕ / ΑΓΟΡΑΣΕ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΣΕ / ΑΓΟΡΑΣΕ Α; 

Οι πελάτεσ δυνθτικά κα είναι όλοσ ο πλθκυςμόσ των πόλεων και ιδίωσ των 

μεγαλουπόλεων που ανικουν κατά βάςθ ςτθν μεςαία κοινωνικι αλλά και ανϊτερθ 

και οικονομικι τάξθ. Αναφερόμαςτε για ζναν πλθκυςμό ςε ακθναϊκά πλαίςια, 

περίπου 2.000.000 ατόμων. Λόγω των κακϊν ςυνκθκϊν ςτισ μεγαλουπόλεισ αλλά και 

τισ δυςκολίασ εξεφρεςθσ βιολογικϊν προϊόντων, και ιδιαίτερα οίνου, και περιςςότερο 

του κρθτικοφ που είναι ιδιαίτερα φθμιςμζνοσ, αρκετοί είναι αυτοί που ςτρζφονται 

κατά τα τελευταία ζτθ ςτα βιολογικά προϊόντα. Ζνασ επιπλζον περιοριςμόσ ωσ προσ 

τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα τίκεται όςον αφορά τθν θλικία. Οι θλικιακζσ ομάδεσ που 

ςτρζφονται προσ τον ςυγκεκριμζνο τφπο οίνου είναι οι θλικίεσ από 30 ετϊν και άνω. 
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΣΙΚΘ ΙΧΤ ΣΩΝ ΠΕΛΑΣΩΝ / ΑΓΟΡΑΣΩΝ Α; 

Θ διαπραγματευτικι ιςχφσ των πελατϊν λοιπόν είναι ιδιαίτερα μεγάλθ. Ο λόγοσ είναι 

ότι οι καταναλωτζσ βιολογικοφ οίνου, λόγω του ότι θ τιμι του επιβαρφνεται επιπλζον 

λόγω τθσ οργανικότθτασ του, ζχουν επιπλζον απαιτιςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτα, ενϊ 

είναι δυνατόν αν δεν μείνουν ικανοποιθμζνθ από το προϊόν ωσ προσ τθν ποιότθτα του 

να μετακινθκοφν ςτα προϊόντα κάποιου άλλου ανταγωνιςτι. Ραρόλα αυτά πάντα μασ 

ενδιαφζρει θ ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν και κα προςπακιςουμε να ανιχνεφςουμε 

πικανι δυςαρζςκεια, προκειμζνου να προλάβουμε τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ που κα 

προκφψουν από κάτι τζτοιο. 

 

3. ΑΠΕΙΛΘ ΕΙΟΔΟΤ ΝΕΩΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ 

ΠΟΟ ΑΛΘΘΙΝΘ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΘ Θ ΑΠΕΙΛΘ; 

Κεωρθτικά υπάρχει πάντα απειλι ειςόδου νζων ανταγωνιςτϊν, ειδικά ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου μια επιχείρθςθ επιτυγχάνει και κερδοφορεί. Ραρόλα αυτά για να 

ςυμβεί κάτι τζτοιο, ειδικά ςε μια περιοχι που δεν ζχει παρόμοιεσ μονάδεσ, κα πρζπει 

να διανυκεί ζνα αρκετά μεγάλο διάςτθμα, ϊςτε να ανιχνευκοφν οι πικανότθτεσ 

κερδοφορίασ από τουσ νζουσ ανταγωνιςτζσ. Αλλά και ςτθν περίπτωςθ αυτι θ 

επιχείρθςθ κα ζχει ιδθ αναπτφξει πελατολόγιο και κα ζχει ιδθ κερδίςει τθν 

εμπιςτοςφνθ του κοινοφ. 

4. ΑΠΕΙΛΘ ΑΠΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

ΠΟΟ ΑΛΘΘΙΝΘ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΘ Θ ΑΠΕΙΛΘ; 

Θ απειλι από υποκατάςτατα προϊόντα είναι αλθκινι. Λόγω τθσ παγκοςμιοποίθςθσ 

τθσ αγοράσ ςε όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ, είναι πάντα πικανό να δθμιουργθκοφν 

επιχειριςεισ που παράλλθλα με λοιπζσ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ, που 

περιλαμβάνουν γενικότερα τθν παραγωγι όπωσ και τον οίνο, αλλά και άλλεσ 

επιχειριςεισ που παράγουν οικονομικό οίνο, αλλά και τθσ ειςαγωγισ οίνου από άλλεσ 

χϊρεσ που παράγουν φθμιςμζνο κραςί και προϊόντα οινοπαραγωγισ, αυξάνεται θ 
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απειλι και είναι πικανι θ ενδεχόμενθ μείωςθ των πωλιςεων ι θ ανάγκθ για λιψθ 

μζτρων. 

 

5. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ AΜΕΟΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ; 

Οι άμεςοι ανταγωνιςτζσ τθσ επιχείρθςθσ είναι όλεσ οι οινοπαραγωγικζσ μονάδεσ που 

λειτουργοφν ςε παρόμοιεσ αγροτικζσ ορεινζσ περιοχζσ ςτθν Ελλάδα, αλλά και οι 

πλθςίον αυτισ ςε κοντινά χωριά και πόλεισ τθσ Κριτθσ. Στθν Κριτθ λοιπόν οι άμεςοι 

ανταγωνιςτζσ είναι 58 ενεργοί και  17 υποψιφιοι οινοπαραγωγοί. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ; 

Θ αγορά ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι ζχει κατακερματιςτεί ςτο 1/60 κατά μζςο όρο 

για τθν κάκε επιχείρθςθ οινοπαραγωγισ. 

ΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ; 

Σε κάκε περίπτωςθ μποροφμε να ανιχνεφςουμε τισ απαιτιςεισ των πελατϊν κακϊσ 

και τα ενδιαφζροντα τουσ. Ροιεσ είναι οι δραςτθριότθτεσ που τουσ ενδιαφζρουν 

περιςςότερο, ποιεσ τιμζσ βρίςκουν περιςςότερο ελκυςτικζσ, τι προϊόντα κζλουν να 

καταναλϊνουν, ςε ποια ποικιλία αυτά κα πρζπει να υφίςτανται. Γνωρίηοντασ και 

εφαρμόηοντασ όλα αυτά είναι δεδομζνο ότι κα προςελκυκεί μεγάλο ποςοςτό τθσ 

πελατείασ και επομζνωσ κα αποκτθκεί ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 
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3.3. Ανάλυςη εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΘ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣΘΣΩΝ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΙΚΟΣΕΡΟΙ ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α; 

1. Ακίνθτο 

2. Εγκαταςτάςεισ πρόςκετεσ καλλιζργειασ και λοιπϊν δραςτθριοτιτων 

3. Ρρόςκετθ εγκατάςταςθ για χριςθ ταβζρνασ 

3. Σφςτθμα διανομισ προϊόντων ςτο ςπίτι με οχιματα τθσ επιχείρθςθσ 

4. Ρροϊόντα ωσ βάςθ δοκιμισ 

 

ΠΟΙΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΚΑΝΟΣΘΣΕ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α; 

1. Ιδθ υφιςτάμενο πελατολόγιο από προθγοφμενθ επιχείρθςθ ενόσ εκ των εταίρων 

2. Ραροχι πακζτων προςφορϊν ςε δυνθτικοφσ πελάτεσ 

3. Συμμετοχι δυνθτικϊν πελατϊν κατά τθν κζλθςθ τουσ ςε επιπλζον δραςτθριότθτεσ 

4. Ραροχι ενθμερωτικοφ υλικοφ ςε δυνθτικοφσ πελάτεσ 

 

ΠΟΙΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α; 

1. Απαραίτθτθ τεχνογνωςία των υπευκφνων 

2. Απαραίτθτθ τεχνογνωςία των υπαλλιλων 

3. Δυνατότθτα ανάπτυξθσ ςταδιακά οριςμζνων ςειρϊν προϊόντων προςωπικισ 

παραγωγισ 

4. Δυνατότθτα παράδοςθσ ςτο ςπίτι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ προςζλευςθσ των 

πελατϊν 

5. Ρροςζλκυςθ των πελατϊν με προςφορζσ και δϊρα 
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3.4. Ανάλυςη SWOT 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ (S) ΑΔΥΝΑΜΛΕΣ (W) 

1. Καλι οργάνωςθ 

2. Τεχνογνωςία 

3. Συνεχισ εκπαίδευςθ 

4. Αναβάκμιςθ ποιότθτασ προϊόντων 

5. Αναβάκμιςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

5. Σχετικά περιοριςμζνοσ ανταγωνιςμόσ  

1. Ρεριοριςμζνθ φιμθ 

2. Πχι καλι ενθμζρωςθ των κατοίκων 

ςχετικά με τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα 

3. Μεγάλθ ανάγκθ για απόπειρεσ 

marketing και προβολι  

 

ΕΥΚΑΛΛΕΣ (O) ΑΡΕΛΛΕΣ (T) 

1. Δυνατότθτα απόκτθςθσ μεγάλου 

μεριδίου τθσ αγοράσ  

2.Σταδιακι διάχυςθ τθσ ςυγκριμζνθσ 

υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό και ςτο 

εξωτερικό 

3. Δυνατότθτεσ εξαγωγισ ςε περίπτωςθ 

παραςκευισ προϊόντων 

4.   Δυνατότθτεσ προβολισ τθσ 

επιχείρθςθσ ςε διεκνείσ εκκζςεισ 

τουριςμοφ και αγροτουριςμοφ 

1. Σε περίπτωςθ επιτυχίασ τθσ 

επιχείρθςθσ ςταδιακι είςοδοσ ςτθν 

αγορά, νζων ανταγωνιςτϊν 

2. Ανταγωνιςμόσ από επιχειριςεισ μζςω 

internet 

3. Ρικανότθτα μθ αποδοχισ τθσ 

επιχείρθςθσ από τουσ δυνθτικοφσ 

καταναλωτζσ, λόγω τθσ ζλλειψθσ 

ενθμζρωςθσ 
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3.5. Ανάλυςη ανταγωνιςτϊν 

 

ΡΟΛΑ ΕΛΝΑΛ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΛΑ / ΑΔΥΝΑΜΛΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΩΝ; 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΛΑ ΑΔΥΝΑΜΛΕΣ 

1.Ζχουν αναπτφξει ιδθ πελατολόγιο 

2.Ζχουν ιδθ ανιχνεφςει τισ ανάγκεσ 

των πελατϊν 

3.Ζχουν ιδθ αναπτυχκεί ςε αγορζσ 

του εξωτερικοφ 

4.Ραρζχουν ιδθ προςφορζσ 

ελκυςτικζσ προσ τουσ πελάτεσ 

1.Επαναπαφονται ςτο πελατολόγιο τουσ και 

δεν αναηθτοφν καλφτερουσ τρόπουσ 

εξυπθρζτθςθσ 

2. Δεν διακζτουν ευρεία γκάμα προϊόντων 

και υπθρεςιϊν 

3. Αν κάποιο προϊόν ι υπθρεςία δεν καλφψει 

τον πελάτθ δεν γίνεται προςπάκεια για 

προϊκθςθ άλλου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΨΣΕ ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α 

Το όραμα τθσ επιχείρθςθσ είναι να παρζχει ςτουσ πελάτεσ προϊόντα και υπθρεςίεσ 

υψθλισ ποιότθτασ, ςε μια γκάμα που δεν υπάρχει ςε καμία αντίςτοιχθ επιχείρθςθ. 

Στόχοσ μασ είναι όχι μόνο να προωκιςουμε προϊόντα για βελτίωςθ του κζρδουσ τθσ 

επιχείρθςθσ αλλά και να παρζχουμε υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ κακϊσ και 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου πλθκυςμοφ ωσ προσ τον βιολογικό 

οίνο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΨΑΣΕ ΣΘΝ ΒΑΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α 

Θ βαςικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι θ προϊκθςθ και πϊλθςθ προϊόντων 

οινοπαραγωγισ με βάςθ τθν οργανικότθτα τουσ.  

ΣΙ ΠΡΟΒΛΘΜΑ / ΑΝΑΓΚΘ / ΕΠΙΘΤΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΣΕ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ; 

Τθν ανάγκθ για κατανάλωςθ βιολογικϊν προϊόντων και για απόλαυςθ ποιοτικοφ 

Κρθτικοφ οίνου. 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

Θ επιχείρθςθ ςτοχεφει: 

- ςτθν προςζλκυςθ πελατϊν 

- ςτο ςωςτό marketing 

- ςτθν πϊλθςθ όλων των κατθγοριϊν προϊόντων που παρζχει 

- ςτθν ςωςτι παροχι υπθρεςιϊν 

- ςτθν ανίχνευςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ και ςτθν προϊκθςθ νζων κατθγοριϊν 

προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 

3.6. Επιλογή ςτρατηγικήσ 

 

ΠΟΙΑ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΘΕΙ Θ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α; 

Στόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ απόκτθςθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ, παρά το 

γεγονόσ ότι ο ανταγωνιςμόσ είναι ιδιαίτερα διευρυμζνοσ. Ραρόλα αυτά θ επιχείρθςθ 

κα χτίςει τθν ςτρατθγικι τθσ με παράγοντα αρχικά τθν διατιρθςθ τθσ υψθλισ 

ποιότθτασ των προϊόντων και του ςυγκριτικά χαμθλοφ κόςτουσ, ςε αναλογία πάντα με 

τθν ποιότθτα.  Με τθν ςτρατθγικι αυτι θ επιχείρθςθ κα διαφοροποιθκεί από τισ 

ανταγωνίςτριεσ τθσ, που μπορεί να ζχουν φυςικι ι παράλλθλα και «εικονικι» μορφι. 
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3.7. Νομικζσ απαιτήςεισ 

 

ΠΡΕΠΕΙ Θ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α  ΝΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΘΕΙ Ε ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ; 

Θ επιχείρθςθ πρζπει να καταχωριςκεί ςτο Εμπορικό επιμελθτιριο τθσ περιοχισ και 

ςτθν  Ζνωςθ Οινοπαραγωγϊν Αμπελουργϊν τθσ περιοχισ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΑΡΞΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α 

- Άδειασ λειτουργίασ:  Για ςυνεταιριςμό οινοπαραγωγισ 

- Ρεριβαλλοντικοί:  Για τθν χριςθ του οικιματοσ άδεια ενεργειακοφ 

επιμελθτι 

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ; 

Θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ κα είναι “CretanBioWines” Ο.Ε. 

 

3.8. Σο νομικό πλαίςιο 

 

ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΣΕ  ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΑΡΞΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α; 

Θ νομικι μορφι που επιλζξαμε για τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ ομόρρυκμοσ 

εταιρεία (Ο.Ε.) 

ΑΝΑΛΤΣΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΘ ΣΘ ΑΠΟΦΑΘ. 

Εξ οριςμοφ γιατί «ανικει ςε δυο ι περιςςότερουσ εταίρουσ που ο κακζνασ 

ςυνειςφζρει με μερίδιο, που μπορεί να είναι άνιςο ςτο ςυνολικό κεφάλαιο τθσ 

εταιρείασ, αλλά ζχουν όλοι απεριόριςτθ ευκφνθ για τισ υποχρεϊςεισ.» 



ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΚΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ- ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ: ΛΔΥΣΘ 

ΚΑΚΕΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΣΛΟΥ 

 

 

Σελίδα 73 από 93 
 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΤΝ ΣΘΝ ΕΤΘΤΝΘ; 

1. Βαγιωνάκθ Μαρία 

2. Λαηάκθ Μαρία 

 

ΚΟΠΕΤΕΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΤΜΦΩΝΘΣΙΚΟ; 

Ναι κα πραγματοποιθκεί εταιρικό ςυμφωνθτικό. 

ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΑ ΡΤΘΜΙΕΣΕ ΣΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΤΜΦΩΝΘΣΙΚΟ; 

 Ναι Πχι 

Ονομαςία τθσ επιχείρθςθσ  Χ 

Τόποσ εγκακίδρυςθσ  Χ 

Διάρκεια του ςυμβολαίου Χ  

Σκοποφσ και ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ Χ  

Μετοχζσ / οφζλθ / ηθμίεσ Χ  

Λιξθ / ςυνταξιοδότθςθ Χ  

Οικονομικζσ ςυμφωνίεσ ςχετικζσ με τθν Χ  
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ςυνταξιοδότθςθ εταίρου 

Συνζχιςθ μετά τθν ςυνταξιοδότθςθ / αποχϊρθςθ 

εταίρου 

 Χ 

Συνκικεσ ανταγωνιςμοφ / ςυναγωνιςμοφ  Χ 

Θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 
Χ  

Τακτοποίθςθ / ρφκμιςθ διαφωνιϊν 
Χ  

 

 

3.9. χεδιαςμόσ Marketing 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗΕΙ Θ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Α; ΔΙΑΣΤΠΩΣΕ ΣΟΝ ΠΤΡΘΝΑ / 

ΟΤΙΑ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ Α ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. 

Θ εικόνα που κα παρουςιάηει θ επιχείρθςθ κα είναι ιδιαίτερα κετικι. Θ ουςία του 

ςχεδίου marketing ςτθρίηεται όχι μόνο ςτθν ενθμζρωςθ, αλλά και ςτον κακοριςμό 

θμερϊν δωρεάν δοκιμισ προϊόντων, είτε ςτο εςωτερικό τθσ μονάδασ οινοπαραγωγισ, 

είτε και με ελαφριάσ καταςκευισ προςωρινά περίπτερα που κα ςτζκονται ςτο κζντρο 

τθσ πόλθσ, ιδίωσ ςε πάρκα και πολυςφχναςτουσ δρόμουσ ϊςτε να δοκιμαςτοφν τα 

προϊόντα αλλά και να προβλθκεί θ επιχείρθςθ ςτον οποιονδιποτε. Ραράλλθλα κα 

δίνεται ενθμερωτικι μπροςοφρα που κα καλεί τον κόςμο προσ ενθμζρωςθ και πολλζσ 

φορζσ κα παρζχει ζκπτωςθ. 
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3.9.1. Σιμολογιακή Πολίτικη 

 

ΠΟΙΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΙΜΕ ΣΩΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ Α; 

Οι τιμζσ των ανταγωνιςτϊν μασ αυτι τθν ςτιγμι βρίςκονται ςτο 100%, λόγω ζλλειψθσ 

μεγάλου ανταγωνιςμοφ. Θ ελάχιςτθ τιμι ξεκινά ςτα 5 ευρϊ ανά φιάλθ και κυμαίνεται 

ανάλογα με το προϊόν. 

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ; 

Ο προβλεπόμενοσ κατάλογοσ κα κινθκεί εξετάηοντασ τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν 

ςτθν υπόλοιπθ αγορά. Οι τιμζσ μασ κα κινθκοφν περίπου ςτο -10% από τισ τιμζσ ςτουσ 

υφιςτάμενουσ οινοπαραγωγικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. 

 

ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΠΙΘΑΝΟΣΘΣΕ ΕΚΠΣΩΕΩΝ; 

Οι πικανότθτεσ των εκπτϊςεων υφίςτανται. Συγκεκριμζνα μια φορά το μινα ςε κάκε 

προωκθτικι ενζργεια κα παρζχεται ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κουπονιϊν ιδίωσ μζςω 

διαδικτφου που κα παρζχει δωρεάν δοκιμι προϊόντων ι και προςφορζσ για αγορζσ 

προϊόντων με ζκπτωςθ είτε για αγορά δεφτερου προϊόντοσ ςτθν μιςι τιμι. 

 

 

3.9.2. Προϊθηςη 

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΜΘΝΤΜΑ ΠΟΤ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΕΙ Θ ΔΙΑΦΘΜΙΘ ΓΙΑ ΣΘΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ; 

Το μινυμα που κζλουμε να περάςει είναι φυςικά θ εντφπωςθ ότι ςτθν επιχείρθςθ 

μασ παρζχονται ποιοτικά βιολογικά προϊόντα που κα βελτιϊςουν και τθν ποιότθτα 

τθσ υγείασ αλλά και τθσ ηωισ των καταναλωτϊν.  

 

ΠΟΙΟ ΜΕΟ (ΠΟΙΑ ΜΕΑ) ΔΙΑΦΘΜΙΘ ΕΠΙΛΕΓΟΤΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΣΙ; ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΚΟΣΟΤ 

Το βζβαιο μζςο που κα επιλεγεί για τθν διαφιμιςθ είναι τα Social Media. Ο λόγοσ 

είναι γιατί πρακτικά υπάρχει τεράςτια αφξθςθ του πλθκυςμοφ που τα χρθςιμοποιεί 
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κατά τα τελευταία χρόνια και πολλζσ πλζον επιχείρθςθσ, από μικρότερεσ ζωσ και 

πολυεκνικζσ εταιρείεσ διαφθμίηονται επιτυχϊσ μζςω των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ και μάλιςτα προωκϊντασ διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ που προςελκφουν 

ολοζνα και περιςςότερο κοινό προσ αυτζσ. Επίςθσ είναι ζνα εντελϊσ ανζξοδο μζςο 

διαφιμιςθσ που κα βοθκιςει αρκετά ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ πορείασ τθσ επιχείρθςθσ.  

Ζπειτα κα προτιμιςουμε να διαφθμιςτοφμε μζςω του τφπου τθσ πόλθσ που γενικά 

διαβάηεται από αρκετά μεγάλο κομμάτι του πλθκυςμοφ, ειδικότερα τουσ ενιλικεσ και 

τουσ μεγαλφτερουσ θλικιακά ανκρϊπουσ. Με τον τρόπο αυτό κα προςεγγίςουμε τόςο 

τουσ νζουσ όςο και τουσ μεγαλφτερουσ ςε θλικία.  

 

ΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΦΘΜΙΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ – ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ 

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ; 

Τθν δθμιουργία του διαφθμιςτικοφ υλικοφ κα αναλάβουν και τα δφο ςτελζχθ τθσ 

επιχείρθςθσ.  

 

ΠΩ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΟΤΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΣΙΜΘΟΤΜΕ ΣΘΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ 

ΣΩΝ ΔΙΑΦΘΜΙΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ; 

Για τα Social Media: Μζςω ειδικοφ κωδικοφ που κα δίνεται ςε κάκε μζλοσ τθσ ςελίδασ 

ςτισ προωκθτικζσ ενζργειεσ και κα παρζχει προςφορζσ. 

Για τον τφπο: Μζςω του κουπονιοφ που κα παρζχει ζκπτωςθ 

 

3.9.3. Διανομή 

 

ΠΩ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΘΑ ΦΣΑΕΙ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ - ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΘ; 

Το προϊόν κα φτάνει ςτουσ πελάτεσ είτε με τθν δικι τουσ προςζλευςθ ςτο κατάςτθμα, 

είτε με τθν προϊκθςθ μζςω διαφόρων εταιρειϊν ταχυμεταφορϊν για άτομα που 

βρίςκονται εκτόσ τθσ πόλθσ (ςε κοντινζσ περιοχζσ αρχικά, αλλά και ςε πιο μακρινζσ 

περιοχζσ αργότερα, με τον ςχεδιαςμό ιςτοςελίδασ – E-shop για το κατάςτθμα) και με 

διανομείσ για άτομα που βρίςκονται εντόσ τθσ πόλθσ, αλλά για τουσ λόγουσ τουσ δεν 

δφνανται να προςζλκουν ςτο κατάςτθμα για να παραλάβουν τα προϊόντα τουσ. 
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ΣΟΠΟΘΕΙΑ 

Θ επιχείρθςθ εδρεφει ςτο Θράκλειο Κριτθσ. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΔΘΓΘΑΝ Ε ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΘΕΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ; 

Οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν επιλογι αυτισ τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ, είναι πρϊτα θ 

πολφ πλεονεκτικι κζςθ που βρίςκεται ςε ζνα από τα πιο ανζγγιχτα χωριά τθσ 

περιοχισ του Θρακλείου Κριτθσ, θ κατοχι ςυγκεκριμζνου χϊρου εγκαταςτάςεων από 

τον ζναν εκ των δφο εταίρων, και ο μεγάλοσ χϊροσ που κα ςτεγάςει τισ 

δραςτθριότθτεσ μασ. 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

Ο χϊροσ τθσ μονάδασ είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ 38 ςτρζμματα που κα διατθρεί 

περίπου 2000 κλιματα. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

2014 2015 

αϋ3μ βϋ3μ γϋ3μ δϋ3μ αϋ3μ βϋ3μ γϋ3μ δϋ3μ 

1. Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ χϊρου                 

3. Κτιριακζσ κ.ά. ειδικζσ εγκαταςτάςεισ                 

4. 
Ραραγγελία - προκαταβολζσ 

εξοπλιςμοφ                 

5. 
Εγκατάςταςθ - εξόφλθςθ 

εξοπλιςμοφ                 

6. Δοκιμζσ και ζναρξθ λειτουργίασ                 

                    

ΙΙ. Αναςχεδιαςμόσ  - Κδρυςη μονάδασ                 

                    

ΙΙΙ.    ISO 9000                 
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3.10. Διαδικαςίεσ Λήψησ Αποφάςεων 

 

Οι αποφάςεισ ςχετικά με την παραγωγή, τη διαχείριςη πελατϊν, το marketing, 

τουσ ςτόχουσ τησ επιχείρηςησ και γενικότερα οτιδήποτε αφορά τον 

προγραμματιςμό και τη λειτουργία τησ επιχείρηςησ λαμβάνονται: 

Από τον επιχειρθματία ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ. Χ 

Κατόπιν ςυηθτιςεωσ με τουσ ςυνεργάτεσ ο επιχειρθματίασ 

λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ. 

Χ 

Από το αρμόδιο διοικθτικό ςυμβοφλιο και θ Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων. 

 

Κατόπιν ειςθγιςεωσ εξειδικευμζνων εξωτερικϊν ςυμβοφλων με 

τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ. 

 

Άλλοι τρόποι: 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤ ΛΟΓΟΤ ΘΕΛΕΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΔΙΚΘ Α ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ (ΚΙΝΘΣΡΑ) 

Επικυμοφμε να κάνουμε τθν δικι μασ επιχείρθςθ, διότι κεωροφμε πωσ διακζτουμε 

όλθ τθν απαραίτθτθ γνϊςθ για να ςτθρίξουμε ζναν τζτοιο ςκοπό και λόγω τθσ 

ανεργίασ και ςτουσ δφο μασ, κα κζλαμε να ενεργοποιθκοφμε και πάλι και να 

εφαρμόςουμε τισ γνϊςεισ μασ ςε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφζρον και με αρκετά μεγάλεσ 

πικανότθτεσ επιτυχίασ. Ζπειτα ζχοντασ ανιχνεφςει τον ανταγωνιςμό από παρόμοιεσ 

επιχειριςεισ ςτθν ίδια περιοχι αλλά και λόγω τθσ κατοχισ τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ 

(εγκαταςτάςεων) αλλά και των γεωργικϊν γνϊςεων και των δφο αιτοφντων ατόμων, 

κεωρείται κατάλλθλθ επιλογι για τθν ςφςταςθ δικισ μασ επιχείρθςθσ. 
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ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΙ Α ΣΟΧΟΙ ΜΕ 5 ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

1. Καινοτομία 

2. Ροιότθτα 

3. Συνζπεια 

4. Οικονομία 

5. Ενθμζρωςθ 

 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΑΣΕ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ Α ΙΚΑΝΟΣΘΣΕ 

Κατάλογοσ δυνατϊν και αδφνατων ςημείων  Δυνατά Αδφνατα 

Αφοςίωςθ ςτθν εργαςία ςασ Χ  

Επιχειρθματικό πνεφμα  Χ  

Επιμονι  Χ 

Επιμζλεια / Μεκοδικότθτα Χ  

Κοινωνικζσ ςχζςεισ Χ  

Επαγγελματικζσ ικανότθτεσ Χ  

Εμπειρία ςτον τομζα Χ  



ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΚΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ- ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ: ΛΔΥΣΘ 

ΚΑΚΕΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΣΛΟΥ 

 

 

Σελίδα 81 από 93 
 

Συνεργαςία με άλλουσ  Χ 

Οργάνωςθ Χ  

Διοίκθςθ Χ  

Διαχείριςθ Χ  

Επινοθτικότθτα Χ  

Λκανότθτα να παίρνεισ κινδφνουσ  Χ 

Ρρακτικό πνεφμα Χ  

 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΤΝ 

1. Ζνταξθ περιςςότερων επιχειριςεων ςτθν αγορά 

2. Απειλι από επιχειριςεισ που ενεργοφν μζςω διαδικτφου 

3. Εςωτερικά προβλιματα επικοινωνίασ ςτθν επιχείρθςθ 

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΣΡΟΠΟ ΘΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕΣΕ ΣΑ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ; 

1. Με τθν ςυνεχι προςφορά εκπτϊςεων και με τθν επιμονι ςτθν καλι ποιότθτα και 

τισ δοκιμζσ 

2. Με τον ςχεδιαςμό ιςτοςελίδασ e-shop ςτο διαδίκτυο και για τθν επιχείρθςθ  

3. Με τθν ανάπτυξθ δεςμϊν μεταξφ των εργαηομζνων για μεγαλφτερο πνεφμα 

ομόνοιασ. 
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3.11. Χρηματοδότηςη Σου Επιχειρηματικοφ χεδίου 

 Ζτοσ 1ο Ζτοσ 2ο Ζτοσ 3ο Ζτοσ 4ο ΤΝΟΛΟ % 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

80% 

1. Ρροςωπικά κεφάλαια 

τθσ Βαγιωνάκθ Μαρίασ 

5000 5000 5000 5000 
20000 

2. Ρροςωπικά κεφάλαια 

τθσ Λαηάκθ Μαρίασ 

5000 5000 5000 5000 
20000 

Β. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0 0 0 0 0 0% 

Γ. ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΕΙ      

20% 1. Επιχοριγθςθ Ο.Α.Ε.Δ. 

για ςφςταςθ νζασ 

επιχείρθςθσ 

0 5000 2500 2500 10000 

ΤΝΟΛΟ 10000 15000 12500 12500 50000 100% 

 

ΑΝΣΛΘΘ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ:  Τα ίδια κεφάλαια προζρχονται από προςωπικζσ κατακζςεισ των δφο 

ατόμων που κα ςυςτιςουν τθν επιχείρθςθ. Ζπειτα από το εταιρικό ςυμφωνθτικό κα 

προκφψει ότι το υπόλοιπο ποςό ζωσ και τα 40000 ευρϊ που κα πρζπει να 

δαπανθκοφν για τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςθσ, κα δοκεί εξ’ θμιςίασ από τον κάκε 

εταίρο ςε τζςςερισ ιςόποςεσ δόςεισ για τζςςερα ςυνεχι ζτθ, ιτοι: 20000 ευρϊ 

ζκαςτοσ. 
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ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ: Δεν κα υπάρχουν ξζνα κεφάλαια. 

ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΕΛΣ: Θ επιχοριγθςθ κα προζλκει από το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ., που 

υποςτθρίηει τθν ςφςταςθ νζασ επιχείρθςθσ από άτομο ζωσ 35 ετϊν με 10.000 ευρϊ. 

 

3.12. Προχπολογιςμόσ Γενικϊν Λειτουργικϊν Εξόδων 

 

τοιχεία Κόςτουσ Ζτοσ 1ο Ζτοσ 2ο Ζτοσ 3ο Ζτοσ 4ο 

1. Μιςκοδοςία 7000 7000 7000 7000 

2. Αμοιβζσ τρίτων (Δ.Ε.Θ., 

Ο.Τ.Ε. κ.λπ.) + κόςτοσ 

εγκατάςταςθσ - παροχισ 

7500 6000 6000 6000 

3. Ζξοδα προμθκευτϊν 2500 1000 500 200 

4. Φόροι - τζλθ 1000 1500 1500 1500 

5. Διάφορα ζξοδα 1000 1500 1600 1700 

φνολα 19000 17000 16600 16400 
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3.13. Προχπολογιςμόσ Ζναρξησ 

 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΟΑ 

1. Αγορά προϊόντων ζναρξθσ 9500 

2. Αγορά εγκαταςτάςεων ραφιϊν – τραπεηιϊν – 

εξοπλιςμοφ μονάδασ 
7500 

3. Αγορά κερμουδραυλικϊν εγκαταςτάςεων 6500 

4. Ζναρξθ καμπάνιασ marketing  1500 

5. Αγορά απαραίτθτου ςθματοδοτικοφ υλικοφ 

(ταμπζλα, λογότυπο) 
1000 

φνολο 26000 

 

3.14. Ανάλυςη Προβλεπομζνου Κφκλου Εργαςιϊν 

 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ Ζτοσ 1ο Ζτοσ 2ο Ζτοσ 3ο Ζτοσ 4ο 

Ρωλιςεισ προϊόντων 3700 4400 5800 7000 

Ρωλιςεισ υπθρεςιϊν 65 73 75 75 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ 3765 4473 5875 7075 
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ΠΕΡΙΓΡΑΨΣΕ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΜΕ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΚΤΨΟΤΝ ΣΑ ΕΟΔΑ 

Τοποκετοφμε μια μζςθ τιμι προϊόντοσ, λαμβάνοντασ από αυτά που ζχουν 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ πϊλθςθσ, τα 10€. 

Κφκλοσ εργαςιϊν Ζτοσ 1ο = 10 * 3700 = 37000 Ευρϊ 

Κφκλοσ εργαςιϊν Ζτοσ 2ο = 10 * 4400 = 44000 Ευρϊ 

Κφκλοσ εργαςιϊν Ζτοσ 3ο = 10 * 5800 = 58000 Ευρϊ 

Κφκλοσ εργαςιϊν Ζτοσ 4ο = 10 *74000 = 70000 Ευρϊ 

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΣΕ ΣΘΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Α ΑΝΑΦΟΡΑ 

Το πρϊτο ζτοσ μιασ και θ επιχείρθςθ δεν κα είναι ιδιαίτερα γνωςτι αλλά και κα 

ξεκινιςει τθν λειτουργία τθσ λίγουσ μινεσ πριν τθν λιξθ του χρόνου, τα προϊόντα που 

κα κατορκϊςει να πωλιςει κα είναι περιςςότερο περιοριςμζνα ςε ςχζςθ με τισ 

υπόλοιπεσ χρόνιεσ που και λόγω τθσ απόπειρασ marketing, κα υπάρχουν μεγαλφτερεσ 

οικονομικζσ ροζσ. Ασ ςθμειϊςουμε πωσ κατά το τζταρτο ζτοσ οι πωλιςεισ, είναι 

πικανό να είναι πιο αυξθμζνεσ, παρουςιάηονται όμωσ πιο μετριοπακείσ, κακϊσ 

υπολογίηεται ότι το ζτοσ εκείνο ι και το προθγοφμενο, λόγω τθσ ανίχνευςθσ από 

πολλοφσ τθσ τάςθσ τθσ αγοράσ, κα αρχίςουν τθν ζναρξθ τουσ και άλλεσ παραπλιςιεσ 

επιχειριςεισ που πικανόν να πλιξουν τθν επιχείρθςθ ωσ προσ το αγοραςτικό κοινό.  

Οι πωλιςεισ αυτζσ κα επιτευχκοφν και πικανόν να αυξθκοφν και με τθν πϊλθςθ μζςω 

διαδικτφου ςε πανελλαδικό επίπεδο. 



ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΚΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ- ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ: ΛΔΥΣΘ 

ΚΑΚΕΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΣΛΟΥ 

 

 

Σελίδα 86 από 93 
 

3.15. Προβλζψεισ Σαμειακϊν Ροϊν 

 

 Ζτοσ 1ο Ζτοσ 2ο Ζτοσ 3ο Ζτοσ 4ο 

ΔΑΠΑΝΕ 

Γενικά λειτουργικά ζξοδα 19000 17000 16600 16400 

Ρροχπολογιςμόσ ζναρξθσ 26000 0 0 0 

Χρεολφςια 0 0 0 0 

Φόροι 60 60 60 60 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (α) 45060 17060 16660 16460 

ΕΟΔΑ 

Λδία κεφάλαια 

 

10000 10000 10000 10000 

Ξζνα κεφάλαια 0 0 0 0 

Επιχορθγιςεισ 0 5000 2500 2500 

Ρωλιςεισ 

προϊόντων 

 

37000 44000 58000 70000 

Ρωλιςεισ 

υπθρεςιϊν 
32500 36500 37500 37500 
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ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ (β) 79500 95500 108000 120000 

ΣΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ (γ)  34400 78440 91340 103540 

 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΛΟΤ ΧΡΘΘ (δ) 34400 112840 204180 307720 

 
= γ1 = δ1 ± γ2 =δ2 ± γ3 

=δ3 ± 

γ4 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Ραρόλο που ςιμερα θ καλλιζργεια των αμπελιϊν γενικότερα βρίςκεται ςε φκίνουςα 

πορεία ςτθν περιοχι, φαίνεται να ζχει μεγάλο επιχειρθματικό ενδιαφζρον θ 

υλοποίθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ επζνδυςθσ που κα περιλαμβάνει επαναμπζλωςθ, 

παραγωγι, εμφιάλωςθ και προϊκθςθ του τοπικοφ οίνου. 

Σε όλθ τθν Ελλάδα υπάρχουν κατά τόπουσ οινοπαραγωγοί. Υπάρχουν όμωσ και 

μεγάλεσ επιχειριςεισ παραγωγισ και τυποποίθςθσ οίνου. Συνολικά ςε όλθ τθ χϊρα 

οινοποιοφνται 488.985 τόνοι μοφςτου. 

Στο Νομό υπάρχουν ποτοποιίεσ που αςχολοφνται κφρια με τθν παραγωγι και 

εμφιάλωςθ κραςιοφ, οφηου και άλλων οινοπνευματωδϊν ποτϊν όπωσ brandy και 

λικζρ. Καμιά από αυτζσ δεν αςχολείται με το κραςί και μόνο μερικοί μικροί 

παραγωγοί οινοποιοφν μερικζσ ποςότθτεσ. Ζχει ξεκινιςει τα τελευταία χρόνια μία 

προςπάκεια για ςυςτθματικι καλλιζργεια αμπελιϊν για τθν παραγωγι οίνου. Μζχρι 

ςιμερα παράγονται 82 τόνοι μοφςτου, τθ ςτιγμι που ςτον κάκε νομό από τουσ 

υπόλοιπουσ τθσ περιφζρειασ παράγονται εκατό φορζσ μεγαλφτερεσ 

ποςότθτεσ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ επιχείρθςθ ανικει ςτον κλάδο τροφίμων και ποτϊν, που γενικά ςθμαίνει υψθλζσ 

προδιαγραφζσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και υγιεινισ (HACCP, κ.λπ.) Θ 

ίδρυςθ του οινοποιείου είναι επιλζξιμθ για τον Αναπτυξιακό Νόμο, με τθν 

προχπόκεςθ ότι ςτθν περιοχι υπάρχουν αμπελϊνεσ αναγνωριςμζνοι από το 

Υπουργείο Γεωργίασ. Από τον Αναπτυξιακό Νόμο προβλζπεται επιχοριγθςθ 40 %, με 

τθν προχπόκεςθ ότι θ επζνδυςθ υπερβαίνει τα 75.000 €. Επιπλζον, θ ίδρυςθ του 

οινοποιείου, με τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ αμπελϊνων, είναι επιλζξιμθ ςτα Μζτρα 2.1 

και 7.12 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Υπουργείου Γεωργίασ με ποςοςτό 

επιχοριγθςθσ 65 %. Ειδικά ςτο μζτρο 7.12, ο μζγιςτοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 

είναι 440.000 €.Θ δθμιουργία αμπελϊνων μπορεί, με προχποκζςεισ, να ενταχκεί ςτον 

Αναπτυξιακό Νόμο με ποςοςτό επιχοριγθςθσ 40% (εφόςον αφοροφν αναδιάρκρωςθ 
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παλαιϊν καλλιεργειϊν), ι ςτο Μζτρο 1.1 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του 

Υπουργείου Γεωργίασ με ποςοςτό επιχοριγθςθσ 60 % (εφόςον θ επζνδυςθ γίνεται 

από αγρότεσ). Στθν περίπτωςθ, που ζνασ νζοσ αγρότθσ, θλικίασ μζχρι 40 ετϊν, ξεκινά 

παρόμοια δραςτθριότθτα, μπορεί να ενταχκεί ςτα Ρρογράμματα Νζων Αγροτϊν 

(Μζτρο 3.1 του Ρρογράμματοσ του Υπουργείου Γεωργίασ), όπου μπορεί να ηθτιςει 

πριμοδότθςθ και επιδότθςθ επιτοκίου για τθν κάλυψθ των δαπανϊν πρϊτθσ 

εγκατάςταςθσ.Εφόςον οι αμπελϊνεσ καλλιεργθκοφν βιολογικά, προβλζπεται 

επιδότθςθ από το Υπουργείο Γεωργίασ με περίπου 70 € ανά ςτρζμμα 

ετθςίωσ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ). 

Θ προτεινόμενθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα αναμζνεται: 

• Να καλφψει ζνα μεγάλο κενό που παρατθρείται ςτθν αγορά με τθν ζλλειψθ τοπικοφ 

εμφιαλωμζνου κραςιοφ με ςφγχρονα, υψθλοφ επιπζδου χαρακτθριςτικά. 

• Να αποτελζςει αναπτυξιακι κρυαλλίδα για τθν περιοχι και αφορμι για 

ςυμπλθρωματικζσ επενδφςεισ και δραςτθριότθτεσ υποςτθρικτικζσ ςτθν επζνδυςθ. 

• Να κινθτοποιιςει και να ξυπνιςει το ενδιαφζρον των ντόπιων καλλιεργθτϊν μζςα 

από τθ ςυνεργαςία με τθ νζα επιχείρθςθ και τθ διάχυςθ τθσ τεχνογνωςίασ. Από τθ 

διαδικαςία αυτι κα ωφελθκεί και θ ίδια θ επιχείρθςθ, μια και το προϊόν των 

υπόλοιπων αμπελοκαλλιεργθτϊν κα μπορεί να οινοποιείται και να εμφιαλϊνεται από 

τθν ίδια. 

Οι υποδομζσ(Ρεριοδικό Οινοπαραγωγι, 2009, Ακινα, Εκδόςεισ: Εφριποσ): 

• Ρρομικεια και καλλιζργεια (βιολογικι) με το κατάλλθλο άνοςο πολλαπλαςιαςτικό 

υλικό. 

• Ζργα υποδομισ ςτον αμπελϊνα (διαμορφϊςεισ εδάφουσ, άρδευςθ, φδρευςθ, 

περιφράξεισ, κλπ.) 



ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΚΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ- ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ: ΛΔΥΣΘ 

ΚΑΚΕΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΣΛΟΥ 

 

 

Σελίδα 90 από 93 
 

• Καταςκευι και εξοπλιςμόσ του οινοποιείου. 

Το προϊόν: 

Εμφιαλωμζνοσ τοπικόσ οίνοσ υψθλϊν χαρακτθριςτικϊν. 

Οι πελάτεσ: 

Τοπικι, υπόλοιπθ ελλθνικι και διεκνισ αγορά. 

Σφμφωνα με το επιχειρθματικό ςχζδιο που εκπονικθκε θ επζνδυςθ χαρακτθρίηεται 

μακροπρόκεςμου χαρακτιρα, με εξαιρετικζσ αποδόςεισ μετά τθν πρϊτθ εξαετία. Ο 

λόγοσ είναι προφανισ, αφοφ θ πρϊτθ τριετία είναι περίοδοσ που χρειάηεται για να 

γίνει θ καλλιζργεια του αμπελϊνα. Θ απόδοςθ των ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει το 

68% ςτθ δεκαετία. 
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