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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα ν ζρεδηαζκφο ελφο πιάλνπ ή αιιηψο ελφο 

πιαηζίνπ απνηεινχζε θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ζσζηή δηάξζξσζε θαη 

νξγάλσζε είηε κηαο κηθξήο νκάδαο αλζξψπσλ ( π.ρ νηθνγέλεηα) είηε ελφο επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ ( π.ρ δήκνο). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζσζηήο νξγάλσζεο 

απνηεινχζαλ νη αξραίνη Έιιελεο νη νπνίνη δηαθξίζεθαλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ηνπο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο εθκεηαιιεπφκελνη ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο 

παξνπζηάδνληαλ γηα λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, θπξίσο έμσ απφ ηα φξηα 

ηεο πεξηνρήο ηνπο, κέζσ ησλ απνηθηψλ. Αλαδεηνχζαλ ζπλεπψο, λέεο κνξθέο 

θαηλνηνκηψλ πνπ ζα έθαλαλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο αληαγσληζηηθά.  

Έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί πξφζθιεζε θαη πξφθιεζε. Πξφζθιεζε πξνο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο λα επελδχζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαη 

πξφθιεζε γηα ηα ζηειέρε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο αμηνπνηψληαο ηνπο πφξνπο ηεο 

επηρείξεζεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ επηθέληξσζε ηνπο κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

δξάζεο θαη ηεξαξρψληαο ηα βήκαηα ζηξαηεγηθήο ζθέςεο θαη πινπνίεζεο. Δίλαη 

παξάιιεια κηα επθαηξία θαη φρη απιά κηα ηδέα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ 

νκαδηθή εξγαζία θαη λα πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ 

επηηπρία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ζπλάξηεζε ελφο αξηζκνχ θξηηεξίσλ πνπ 

αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο ε εθεθηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ, ε άξηζηε 

γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο δξάζεο, ε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά θ.α.   

θνπφο ηεο ελ ιφγσ πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ελφο πξνηχπνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ  πνπ νδήγεζαλ  ζηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ελφο νκίινπ κε ηελ επσλπκία Διιεληθά Πεηξέιαηα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ ην θχξην κέξνο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε.  

ην πξψην κέξνο απνθσδηθνπνηείηαη θαη νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ, παξνπζηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαη πεξηγξάθεηαη ε 

δνκή ηνπ. Δπίζεο ζα δνζνχλ νη θχξηεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή ζχληαμε ηνπ. 

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ην Business Plan ελφο Οκίινπ Πεηξειαηνεηδψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο κε ηελ κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Ννκνχ Αηηηθήο. Σέινο ε πηπρηαθή εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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SUMMARY 

From ancient times until today the design of a plan or else a framework constituted a 

catalyst for the proper structure and organization or a small group of people (e.g. 

family) or a broader community (e.g. municipality). A typical example of proper 

organization were the ancient Greeks who distinguished themselves for 

entrepreneurship in all sectors of the economy by taking advantage of the 

opportunities presented them to expand their activities, mainly outside the boundaries 

of their region through colonies. They sought therefore new types of innovations that 

would make the products and services competitively. 

    A business plan is an invitation and a challenge. Invitation to potential investors to 

invest in this business unit and a challenge for executives to achieve their objectives 

by exploiting the resources of the business, ensuring their only focus on specific areas 

of action and prioritizing the steps thinking and strategy implementation. It parallels 

an opportunity and not just a concept that can be used by teamwork and give the 

company a competitive advantage. The success of the business plan are linked to a 

number of criteria analyzed in this work, such as hesitation objectives, mastering 

environmental action, the position of the company in the market etc. 

    The purpose of this thesis is to present the elements of a standard business plan that 

led to the establishment, organization and operation of a group called Hellenic 

Petroleum. To achieve that objective, the main part is divided into three parts.  

    The first part is decoded and the concept of the business plan specified shows the 

usefulness and advantages and describes the structure. They will also provide the 

main directions for the proper and efficient syntax. 

   The second part includes the Business Plan of a Petroleum Group in Athens with a 

form of S.A company in the region of Attica. Finally, the thesis is completed with the 

presentation of the general conclusions. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα ήζεια πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ κε ζηήξημε 

ςπρνινγηθά, θαζψο θαη ηνλ αξξαβσληαζηηθφ κνπ, πνπ κνπ έδσζε δχλακε λα 

ζπλερίζσ αθάζεθηε ηελ έξεπλα πνπ δηεθπεξαίσζα. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηνλ θ. Παπαγξεγνξίνπ γηα ηελ νξζή θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, γηα ην πιηθφ πνπ κνπ πξνζέθεξε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηηο ζπκθνηηήηξηεο κνπ Αλδξηάλα 

Αξκχξα θαη Διέλε Αξκχξα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο ζηνλ δνκηθφ ραξαθηήξα 

ηεο έξεπλαο.  
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ΜΔΡΟ Α : ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΠΛΑΝΑ 

 

      Οη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη πάληα απφ ηελ ηζρχ ηεο 

ππνθείκελεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, αιιά είλαη πνιχ πην εχθνιν λα θαηαιήμνπκε ζε 

κηα απφθαζε, φηαλ ε ηδέα είλαη απιή θαη ζαθήο ζε έλα θαινγξακκέλν επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην. Ζ πεηζαξρία απαηηείηαη γηα λα εθθξάζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, 

ηελ ηαθηηθή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζε έλα έγγξαθν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απζηεξή 

αλάιπζε θαη κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηεο ζθέςεο. Αλ ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο δελ 

κπνξεί λα πεξηγξαθζεί κε ζαθήλεηα θαη πεηζηηθφηεηα ζε ραξηί, νη πηζαλφηεηεο ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ είλαη ειάρηζηεο. Όπσο  δχν επηρεηξήζεηο δελ είλαη πνηέ 

ίδηεο έηζη θαη δελ ππάξρνπλ δχν φκνηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα , αιιά κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ θαιά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ πάληα κηα ζεηξά απφ 

θνηλά ζέκαηα. Λέγεηαη κηα «ηζηνξία» θαη  εμεγείηαη πψο ε επηρείξεζε ζα επηηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο κε έλαλ ζπλεπή θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν. ηελ «ηζηνξία» ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνληαη νη αλάγθεο ηνπ πειάηε. Σν ζρέδην ζα πξνζδηνξίζεη ηελ αγνξά, ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηεο, ηνπο πειάηεο-ζηφρνπο θαη ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο. 

Θα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα αμηφπηζην ζχλνιν ησλ παξαδνρψλ θαη ζα πξέπεη λα 

εληνπίζνπλ ηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο είλαη πην επαίζζεηε. 

Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε, ηα 

πηζαλά κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θηλδχλσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζρέδην γηα ηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη 

απηφ πνπ θάλεη ηελ επηρείξεζε λα δηαθέξεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ: πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη πψο ζα δηαηεξεζεί καθξνπξφζεζκα. Θα πξέπεη 

λα πεξηγξάςεη ηελ εκπεηξία θαη ην ηζηνξηθφ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο, θαη, κέζα ζε 

κεγαιχηεξνπο νξγαληζκνχο, ην ζρέδην ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ 

ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ δήηεζε απφ ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο .  

Graham, F., & Zehle, S. (2004) Guide to Business Planning.  
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1.1 ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

 
“ Δάν τάσνειρ για αζηέπια, μποπεί να μην πιάζειρ ούηε ένα αλλά ούηε θα καηαλήξειρ με 

μια σούθηα λάζπη. ’’ Leo Burnett, founder of Leo Burnett Agency. 

 
 
 
«Έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ζπλήζσο ζηα ηξία, ζηα πέληε, ή ζηα δέθα ρξφληα. Έλα 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαηαξηίδεηαη απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο, ηδίσο εάλ ε επηρείξεζε 

έρεη πεξάζεη κέζα απφ κηα θαθή πεξίνδν ή αλ είρε κηα ζεκαληηθή αιιαγή πνιηηηθήο. 

Γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο είλαη έλα απαξαίηεην έγγξαθν γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ ή 

δαλείσλ. Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεί , φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο 

ηεζεηκέλνπο ζηφρνπο  , παξέρνληαο ηηο κεληαίεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ παξαγσγή, 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπιάρηζηνλ ηα δχν πξψηα ρξφληα, κεηψλνληαο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα επφκελα ρξφληα: πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάςεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

θαη ηελ ηαθηηθή πνπ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Αλακελφκελνη ινγαξηαζκνί θεξδψλ θαη δεκηψλ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζε ηξηκεληαία βάζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα, θαη ζε 

εηήζηα βάζε ζηε ζπλέρεηα. Γηα έλαλ φκηιν εηαηξεηψλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζπρλά 

απνθαιείηαη έλα εηαηξηθφ ζρέδην» Oxford Dictionary of Business. 
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1.2  ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΥΔΓΙΟΤ 

 
 

Κάζε επηρείξεζε ζα επσθειεζεί απφ ηελ πξνεηνηκαζία ελφο πξνζερηηθά έγγξαθνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Τπάξρνπλ δχν θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ θαηάξηηζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα 

φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα δηεζλή επέθηαζε. 

 

1. Υξεζηκεχεη ζαλ νδεγφο γηα ηελ επηρείξεζε 

 

Ο πην ζεκαληηθφο ιφγνο γηα λα θαηαξηίζεηο έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη γηα λα 

αλαπηχμεηο έλαλ νδεγφ  ηνλ νπνίνλ ε επηρείξεζε ζα αθνινπζεί θαζφιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ηεο. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί πξνζρέδην ηεο επηρείξεζεο 

θαη εθηειεί ηηο αιιαγέο πνπ ζα ηελ θάλνπλ πην θεξδνθφξα. Θα παξέρεη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ παξειζφληνο θαη ηηο ηξέρνπζεο ελέξγεηεο 

ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα ρξφληα . Φπζηθά, νη λένη 

επηρεηξεκαηηθνί ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ θάπνην ηζηνξηθφ θαη έηζη ζα ζηεξίμνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπο ζηα ζρέδηα ηνπο κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά 

ηελ ηξέρνπζα έξεπλα ηνπ θιάδνπ . Γηα λα είλαη αμηφινγν ην πιάλν  ζα πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλν. 

 

2. Χο ηεθκεξίσζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

 

Έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη κηα απαίηεζε αλ γίλεηαη ιφγνο γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

Αλ αλαδεηνχληαη θεθάιαηα, ην επηρεηξεκαηηθά ζρέδην δίλεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία πσο ε 

επηζπκεηή επέλδπζε ή ην δάλεην ζα πεξαηψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο θαη ζα 

απμήζεη ηα θέξδε ηεο. Κάζε δαλεηζηήο ζέιεη λα μέξεη πσο ζα δηαηεξεζνχλ νη 

ηακεηαθέο ξνέο θαη πσο ζα απνπιεξσζεί ην δάλεην ( κε ηνπο ηφθνπο) ζε κηα έγθαηξε 

βάζε. Κάζε επελδπηήο, επίζεο, ζέιεη λα μέξεη πψο ε επέλδπζε ηνπ ζα βειηηψζεη ηελ 

ζπλνιηθή θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα θηάζεη ζηελ επηζπκεηή 

επηζηξνθή θέξδνπο  απφ ηελ επέλδπζε. Πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο πσο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα θαη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη αληίγξαθα 

αζθαιείαο κε ζηνηρεία πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο φπσο εθηηκήζεηο, πξφηππα 

βηνκεραλίαο, δειηία ηηκψλ θιπ. Οη δαλεηζηέο θαη νη επελδπηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε 



11 

 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη θπζηνινγηθά γηα δηάθνξεο βηνκεραλίεο , έηζη 

ψζηε λα είλαη ζίγνπξνη φηη νη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ γίλεη είλαη ινγηθέο. 

 

3. Γξάζε ζε μέλεο αγνξέο 

 

Αλ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ζε δηεζλέο επίπεδν, έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην παξέρεη έλα 

πξφηππν κέζν αμηνιφγεζεο ησλ δπλεηηθψλ ζηελ επηρείξεζε ζαο ζε κηα μέλε αγνξά. 

Κακία επηρείξεζε ζηελ ζεκεξηλή επνρή δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα παξαβιέςεη ηελ 

δπλακηθφηεηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνπ έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ κεηαθνξά. Ζ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζα δείμεη  

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αληαγσληζηεί ζε απηή ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Pinson, L. (2008) Anatomy of a Business Plan, The Step-by-

Step Guide to Building a Business and Securing Your Company's Future-Out Of Your 

Mind . . . And Into The Mark. 
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 1.3 ΓΟΜΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ανάλυςθ των 

ενδιαφερόμενων μελϊν 

Πραμα , αποςτολι και 

ςτόχοι 

Ρεριβαλλοντικι 

ανάλυςθ 
Ανάλυςθ τθσ εταιρίασ 

Βιομθχανία και ανάλυςθ 

ανταγωνιςτϊν 
Ρροϊόν και ανάλυςθ 

χαρτοφυλακίου 

SWOT ανάλυςθ Ραραγωγι των ςτρατθγικϊν 

επιλογϊν 

Ανάλυςθ αγοράσ και 

ςτρατθγικισ 

Ρρόβλεψθ αγοράσ  

Σχζδιο δράςθσ 

Επιχειρθματικό μοντζλο 

Αξιολόγθςθ και επιλογι ςτρατθγικισ 

Εξζταςθ κεμάτων χρθματοδότθςθσ 

Ραρουςίαςθ ανάλυςθσ του ρίςκου 

Ραρουςίαςθ και αποδοχι του 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

Εκτζλεςθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου 
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Αλάιπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ 

 

 

 
Σα ελδηαθεξφκελα κέιε είλαη απηά ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ( ή εθείλνη πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ) ηελ επηρείξεζε. ηα κέιε απηά πεξηιακβάλνληαη νη 

κέηνρνη, νη δαλεηζηέο, νη πειάηεο , νη πξνκεζεπηέο αθφκε θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα. 

 

Μηα αλάιπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ δελ πξέπεη λα είλαη κηα καθξά δηαδηθαζία 

αιιά ζα πξέπεη λα ηαπηνπνηήζεη ηηο αξρηθέο θαη πηζαλέο αληηθαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κειψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηελ επηξξνή ηνπο. 

 

Με ιίγα ιφγηα ινηπφλ ,ηα ελδηαθεξφκελα κέιε πηζαλφηαηα ζα έρνπλ ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα , ζπλεπψο απαηηείηαη λα ηεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηα ζπκθέξνληα 

πνπ έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία θαη νη αληηθάζεηο λα ιπζνχλ κέζα απφ κηα ζεηξά 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Παξαθάησ ηίζεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα : 

 

 

 
Πίλαθαο 1: Αλάιπζε ελδηαθεξόκελσλ κειώλ 

 

 

Πεγή: Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 

Δλδηαθεξόκελα κέιε Πξνζδνθία & ηόρνη Γύλακε & 

Δπηξξνή 

Κνηλά ζεκεία 

 & 

 Αληηζέζεηο 

Μέηνρνη Αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

κεηνρψλ 

Γηνξηζκφ Δπηηξνπήο Αληίζεζε : 

Γηαπξαγκάηεπζε κε ην 

πξνζσπηθφ 

Managers Δπηηπρία ζην βηνγξαθηθφ, 

κηζζφο , Δξγαζηαθή 

Ηθαλνπνίεζε 

Παίξλνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο 

απνθάζεηο ,έρνπλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

Δπζπγξακκίδνληαη κε 

ηνπο κεηφρνπο φηαλ ε 

αληακνηβή ζπλδέεηαη 

κε ην θέξδνο ή ηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο. 

Πξνκεζεπηέο Μαθξνπξφζεζκεο 

παξαγγειίεο, πιεξσκή 

Σηκή, πνηφηεηα Φάρλνπλ ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ελ 

αληηζέζεη ησλ πειαηψλ 

Κνηλσλία Πεξηβάιινλ, Σνπηθφ 

αληίθηππν, ηνπηθέο 

εξγαζίεο 

Δκκεζφηεηα, 

ηνπηθφο ζρεδηαζκφο, 

άπνςε αξρεγψλ 

Γηαπξαγκάηεπζε κε 

κεηφρνπο 
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Όξακα, Απνζηνιή θαη ηφρνη 

 

 

 

Οη λέεο επηρεηξήζεηο μεθηλάλε κε κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα, ή φξακα θαη ηφηε πξέπεη λα 

εμεγήζνπλ πψο ην φξακα ζα γίλεη πξάμε. Οη επηρεηξήζεηο επίζεο , πξέπεη λα παξέρνπλ 

ζαθείο ζηφρνπο βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηηπρία κπνξεί λα κεηξεζεί. Οη πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ζέζεη νξάκαηα, απνζηνιέο θαη ζηφρνπο είηε ξεηά είηε ζησπεξά. 

Μηα ζηξαηεγηθή επαλεμέηαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επαλαμηνιφγεζε ηνπο, 

πξάγκαηη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο επαλεμέηαζεο κπνξεί λα είλαη ε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ηεο εηαηξίαο. 

 

Όξακα :  Σν φξακα δίλεη ηελ επξεία θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ν νξγαληζκφο νδεχεη 

(φπσο γηα παξάδεηγκα, έλαο πξνκεζεπηήο catering κπνξεί λα αλαθέξεη ην φξακα ηνπ  

σο γηα λα γίλεη «ν θνξπθαίνο  πάξνρνο νξγαληθψλ γεπκάησλ ζε εξγαδνκέλνπο  ζε 

γξαθεία ζηελ Αζήλα»). 

 

Απνζηνιή: Ζ απνζηνιή εμεγεί πσο ην φξακα κπνξεί λα επηηεπρζεί. Αλαθέξεη ζηνπο 

επελδπηέο, ζηνπο managers, ζην πξνζσπηθφ  θαη ζηνπο πειάηεο ηη πξφθεηηαη λα θάλεη ( 

φπσο γηα παξάδεηγκα, έλαο πξνκεζεπηήο  catering  κπνξεί λα απνθαζίζεη λα επηηχρεη 

ηνλ ζηφρν ηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα ζχζηεκα δηαλνκήο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία 

εθπιήξσζε παξαγγειηψλ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν θξέζθα πξντφληα θαη ζπζηαηηθά 

πςειήο πνηφηεηαο θαζψο επίζεο πξνσζψληαο ηελ εηαηξία ηνπ απφ ζηελφ ζε ζηελφ). 

 

ηόρνη:  Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ζέζεη κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο βάζεη ησλ νπνίσλ ε 

επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο λα κπνξεί λα κεηξεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα είλαη:  

 

 πγθεθξηκέλνη 

 Μεηξήζηκνη 

 Δθηθηνί κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 ρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν ηνπ νξάκαηνο 

 Γέζκεπζε ρξφλν.  Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 
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Πεξηβαιινληηθή αλάιπζε 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε πνιιέο δπλάκεηο επί ησλ νπνίσλ έρνπλ πεξηνξηζκέλν 

έιεγρν: θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, είλαη παξαδείγκαηα κεξηθψλ 

απφ απηψλ. Ζ πεξηβαιινληηθή αλάιπζε εμεηάδεη ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα πξνβιέςεη 

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη «καθξν*», φπσο ην επίπεδν ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ηα επηηφθηα θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ή «κηθξν**», φπσο 

ηνπο ηνπηθνχο θφξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη πιεκκχξεο ή ε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

δξφκνπ ή ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε. Γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ε ηθαλφηεηα 

έγθεηηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζήκεξα έρνπλ επίπησζε ζηελ 

επηρείξεζε ή κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ ζην κέιινλ, θαη λα θαηαλνήζεη ηη είλαη πηζαλφ 

λα είλαη ν αληίθηππνο. Απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεζαη πέξα απφ ην ζεκεξηλφ 

πιαίζην αλαθνξάο ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη φιεο ηηο κειινληηθέο επηξξνέο απφ 

ηελ επηρείξεζε. 

 

*καθξν : καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο φπσο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, δεκφζηνο 

ηνκέαο, ζχλνιν εξγαδνκέλσλ θαη ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε 

**κηθξν : κηθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο αζρνινχληαη κε επηκέξνπο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο φπσο έλαο παξαγσγφο, θαηαλαισηήο, επελδπηήο θαη εμεηάδεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 

 

 

 Ζ ηαρχηεηα πεξηβαιινληηθήο αιιαγήο 

 

Ζ ηαρχηεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο αιιαγήο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Τπάξρνπλ 3 επίπεδα πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ : ζηαζεξφ 

επίπεδν, δπλακηθφ επίπεδν θαη ηαξαρψδεο επίπεδν, ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

ηηο ζηαζεξέο αγνξέο, έλα ζαθέο θαζνξηζκέλν ζηξαηεγηθφ πιάλν κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί απφ ηελ αξρή , αιιά ζε έληνλεο ηαξαρψδεηο αγνξέο , νη ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα κεησζεί ε αβεβαηφηεηα ζηε 

πνξεία. 
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 ηαζεξό επίπεδν 

 

Τπάξρεη ιίγε ή θαη θαζφινπ αιιαγή ζην πεξηβάιινλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή θαη αλ 

γίλεη είλαη αξγή , εμαθξηβψλεηαη εχθνια θαη είλαη αλακελφκελε . Οη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ , πειαηψλ, δηαλνκέσλ θαη θαηαζθεπαζηψλ είλαη θαιά 

θαζηεξσκέλεο θαη είλαη απίζαλν λα αιιάμνπλ. Σέηνηα κνξθή ζηαζεξφηεηαο 

ζπλαληάκε ζε ψξηκεο αγνξέο, φπσο είλαη ε επεμεξγαζία ηξνθίκσλ θαη νη νδηθέο 

κεηαθνξέο.  

 

 Γπλακηθό επίπεδν 

 

ε απηφ ην επίπεδν ππάξρεη αιιαγή αιιά ν ξπζκφο ηνπ είλαη κέηξηνο. Κάπνηεο 

απφ ηηο αιιαγέο είλαη πξνβιέςηκεο άιιεο δελ είλαη. Μπνξεί λα ππάξρνπλ 

λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη 

απνρψξεζε επηρεηξήζεσλ. Σα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ ζα είλαη ζε ρακειφ επίπεδν αιιά νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο . Οη δπλακηθέο 

αγνξέο ζπρλά πξνθχπηνπλ φηαλ κηα εμαηξεηηθά νξγαλσκέλε αγνξά έρεη 

απειεπζεξσζεί. 

 

 

 Υαώδεο επίπεδν 

 

Οη ραψδεηο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηεξάζηηεο απξφβιεπηεο θαη ξαγδαίεο 

αιιαγέο. Τπάξρνπλ πνιινί λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά θαη πεηξακαηηζκνί ζε λέα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια . Οη ζρέζεηο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ, δηαλνκέσλ 

θαη θαηαζθεπαζηψλ ζπλερψο αιιάδνπλ. Οη αγνξέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

ζπλήζσο απφ πςειά επίπεδα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  Graham, F.  (2004)  Guide 

to Business Planning. 
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Αλάιπζε ηεο εηαηξίαο 

 

Ο ζθνπφο αλάιπζεο κηαο εηαηξίαο είλαη λα ηαπηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο ηεο θαη λα 

αλαθαιχςεη πψο απηνί νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απφθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη 

αλαπηχζζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο  κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν είλαη πηζαλφ λα 

επηηεπρζεί κεγαιχηεξε απφδνζε εξγαζηαθνχ θεθαιαίνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Τπάξρνπλ ηξείο πηπρέο ζηελ αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο: 

 

 Οη πόξνη απφ κφλνη ηνπο. Απηνί απφ κφλνη ηνπο κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο νη αληαγσληζηέο κπνξεί λα κελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζηνπο ίδηνπο πφξνπο θαη κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνί λα 

αληηγξάςνπλ ή λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο πφξνπο πνπ απαζρνιεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Απηφ είλαη ην θεληξηθφ δφγκα ηνπ πφξνπ πνπ 

βαζίδεηαη ελφςεη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη αλαιχεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία φπσο ε vrio αλάιπζε *. Ζ αλάιπζε ηεο 

επηρείξεζεο ινηπφλ πξέπεη λα απαληήζεη ζην εξψηεκα «Ση είλαη απηφ πνπ 

έρνπκε εκείο θαη νη αληαγσληζηέο δελ κπνξνχλ λα αληηγξάςνπλ»; 

 

 Ζ δηακόξθσζε ησλ πφξσλ . Ζ δηακφξθσζε ησλ πφξσλ κπνξεί επίζεο λα 

δψζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε επηρείξεζε πνπ δηακνξθψλεη φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηνπο πφξνπο ηεο . Απηή ε άπνςε είλαη θεληξηθή γηα ηελ 

αιπζίδα αμίαο θαη γηα ην ζχζηεκα αμηψλ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

 Ο έιεγρνο ησλ πφξσλ. πκπεξηιακβάλνληαο επηρεηξεζηαθνχο ( πιηθνχο θαη 

άπινπο), αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

πφξσλ είλαη  λα πξνζδηνξίζεη απηνχο ηνπ πφξνπο θαη λα ειέγμεη ην πφζν 

απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ην πφζν ζεκαληηθά έρνπλ αλαπηπρζεί. 

 

* vrio αλάιπζε: Δίλαη ε αλάιπζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Jay Barney 

θαηεγνξηνπνηεί ηνπο πφξνπο ζε κηκήζηκνπο, πνιχηηκνπο θαη ζπάληνπο θαη επίζεο 

αλαιχεηαη αλ ε Δπηρείξεζε εθκεηαιιεχεηαη ζσζηά απηνχο ηνπο πφξνπο. Graham, F. 

(2004)  Guide to Business Planning. 
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Βηνκεραλία θαη Αλάιπζε αληαγσληζηψλ 

 

Γηα λα αλαπηχμεηο κηα ερεξή ζηξαηεγηθή γηα κηα ππάξρνπζα ή κηα θαηλνχξηα εηαηξία 

είλαη αλαγθαίν λα θαηαλνεζεί ε βηνκεραλία ζηελ νπνία ππφθεηηαη ε επηρείξεζε  θαη 

ηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο εληφο ηεο βηνκεραλίαο. Οη εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

απαληεζνχλ είλαη νη εμήο: 

 

 Πνηφ είλαη ην παξφλ κέγεζνο θαη πνηά είλαη ε θεληξηθή ηάζε ηεο βηνκεραλίαο; 

 Πνηέο είλαη νη θχξηεο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο; 

 Πνηνί είλαη νη αληαγσληζηέο θαη πνηέο νη ζρεηηθέο ηνπο δπλάκεηο; 

 Πσο πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε ζηξαηεγηθή γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο ηεο 

βηνκεραλίαο; 

 

Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη λα καδέςεηο θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηνκέα πνπ 

πξφθεηηαη λα ελεξγήζεηο , ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ζρεηηθέο κεηξήζεηο φπσο: 

 

 ε αμία ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ ρξφλσλ. 

 Δηήζηα κνλάδα ή φγθνο πσιήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ. 

 Σάζε ηηκψλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα 

 έλα κέηξν ηθαλφηεηαο θαη κηα πηζαλή ηθαλή ρξήζε. 

 

Οη αληαγσληζηέο πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη απφ ην φλνκα θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη 

νη αγνξέο πνπ κνηξάδνληαη πξέπεη λα απαξηζκεζνχλ. Απηφ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε 

ην κέηξν ηεο ζπγθέληξσζεο σο αλ «ε θνξπθή ηνπ 20% ησλ αληαγσληζηψλ ππεξεηνχλ 

ην 80% ηεο αγνξάο». 

 

'Όζνλ αθνξά  ηελ Αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ, απνηειεί θεληξηθή δχλακε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο. πλεπψο, είλαη αλαγθαίν 

λα αλαιπζεί ε αληαγσληζηηθή επηρείξεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαιχεηαη θαη ε δηθηά 

ζαο. Σα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ηνπ αληαγσληζηή είλαη: 

 

 Σσξηλή ζηξαηεγηθή ή ζέζε 

 δπλάκεηο 
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 αδπλακίεο 

 επθαηξίεο 

 απεηιέο 

 πηζαλέο αιιαγέο ζηελ ζηξαηεγηθή 

 αληίδξαζε ζηηο αιιαγέο ηεο δηθήο ζαο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

 νηθνλνκηθή δχλακε 

 επηρεηξεζηαθή δχλακε. 

 

αθψο ε αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ είλαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξήο απφ ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε, αιιά νπνηαδήπνηε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα επηδείμεη 

πξνζνρή θαη θαηαλφεζε ζηνλ αληαγσληζκφ. Αθφκα , θαη αλ δελ είζαη ζε επηρείξεζε 

απηή ε αλάιπζε βνεζά εζέλα θαη ηνπο επελδπηέο ζνπ ηνπ κειινληηθνχο ζνπ 

αληίπαινπο. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ άκεζσλ αληαγσληζηψλ πξέπεη λα αξρίζεη κε κηα ιίζηα ησλ 

αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ην κεξίδην πνπ θαηέρνπλ ζηελ αγνξά. Απηφ επίζεο, 

πξνκεζεχεη έλα κέηξν βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο:  ηη πνζνζηφ εηαηξηψλ ππεξεηεί ηη 

πνζνζηφ αγνξάο. Απηή ε ζηξαηεγηθή δηαθέξεη αλάινγα αλ ε αγνξά είλαη πιήξσο 

θαηαθεξκαηηζκέλε ή αλ ππάξρνπλ δχν κε ηξείο θχξηνη ¨ παίθηεο¨. 

 

πλνπηηθά ινηπφλ, πξέπεη λα παξαηαζνχλ ηα πξνθίι ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

αληαγσληζηψλ. Ζ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή ή ζέζε ηνπ αληαγσληζηή πξέπεη λα αλαιπζεί 

εμεηάδνληαο ηελ δήισζε πνπ θηηάρλεη ε εηαηξία γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη ην πψο 

επηθνηλσλεί κε ηνπο πειάηεο. Ζ αληαγσληζηηθή ζέζε κπνξεί λα εμεηαζζεί απφ ην 

πεξηερφκελν ησλ γεληθψλ αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Porter ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζην εξψηεκα αλ ν αληαγσληζηήο ςάρλεη ην θφζηνο εγεζίαο. Απηή ε αλάιπζε ζα 

νδεγήζεη ζε θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ιχζεηο, 

αλνηρηή πξνο ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ηνπο ζε θηλήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζαο.  Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 
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SWOT Αλάιπζε 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ, ησλ αδπλακηψλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ  εμάγνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο πεξηβαιινληηθήο αλάιπζεο θαη 

ηεο αλάιπζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ swot αλάιπζε ζνπ επηηξέπεη λα θνηηάμεηο ηηο 

δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ζην πιαίζην ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ. 

 

Ο ζθνπφο ηεο swot αλάιπζεο είλαη λα θζάζεη ηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ ησλ πφξσλ 

ηεο εηαηξίαο κε ην πεξηβάιινλ έηζη ψζηε λα θεξδίζεη έλα επαξθέο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα απφ: 

 

 Υηίδνληαο ηηο δπλάκεηο ηεο επηρείξεζεο 

 Μεηψλνληαο ηηο αδπλακίεο ή πηνζεηψληαο κηα ζηξαηεγηθή πνπ απνθεχγεη ηηο 

αδπλακίεο 

 Δθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ , ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλάκεηο ηεο 

εηαηξίαο 

 Μείσζε ηεο έθζεζεο ζε απεηιέο ή αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ. 

 

Χζηφζν ε swot αλάιπζε απφ κφλε ηεο απνηειεί αξγφ θαη κάιινλ ππνθεηκεληθφ 

εξγαιείν. Παξάιιεια φκσο απνηειεί θαη πιενλέθηεκα δηφηη κπνξεί λα  δηεμαρζεί 

γξήγνξα. ε θάζε πεξίπησζε, ε SWOT αλάιπζε πξέπεη λα είλαη ζχληνκε θαη απιή, ε 

πνιππινθφηεηα θαη ε ππέξ αλάιπζε πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

SWOT αλάιπζε είλαη εχθνια θαηαλνεηή θαη κπνξεί λα θνηλνπνηεζεί θαη λα ρσξέζεη 

ζε κηα ζειίδα. Σέινο , ρξεζηκεχεη θαη σο εξγαιείν ζχληνκεο ζηξαηεγηθήο 

επηζθφπεζεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία  δεκηνπξγίαο ηεο SWOT αλάιπζεο είλαη πνιχηηκε δηφηη πεξηιακβάλεη 

ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ  κάλαηδεξο θαη ησλ αλζξψπσλ “θιεηδηά¨ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ 

δηεγείξεη ηελ ζθέςε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ δελ είλαη πνιχ δνκεκέλε ε πνιχ 

πεξηνξηζηηθή. Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 
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Παξαγσγή ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ 

 

 

Σν ζέκα γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πξνζεγγίδεηαη ζε ηξία βήκαηα: 

 

 ηελ βάζε γηα λα θζάζεηο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Michael Porter's 

generic strategies). 

 Δμεξεπλψληαο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο νδεγίεο 

 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηδίσμε κηαο 

ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο. 

 

Ζ βάζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πεξηιακβάλεη α) ην θφζηνο εγεζίαο, β) 

δηάθξηζε, γ) θφζηνο ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο θαη δ) δηάθξηζε ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο. 

 

α) Κόζηορ ηγεζίαρ 

 

Σν θφζηνο έρεη βαξχλνπζα ζηξαηεγηθή ζεκαζία. Απηφ είλαη απηνλφεην ζε πνιιά 

κνληέια ηνπ Matrix*. Ζ ζηξαηεγηθή εγεζία ηνπ θφζηνπο έρεη ψο ζηφρν λα κεηψζεη ην 

θφζηνο ηεο επηρείξεζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο. Απηφ ζα έρεη ψο απνηέιεζκα 

λα θεξδίζνπλ ηελ φζν δπλαηφλ θαιχηεξε απφδνζε ηεο επέλδπζεο. 

 

ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, ε θακπχιε εκπεηξίαο κε γλψκνλα 

ηελ κείσζε θφζηνπο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απφθηεζε ηεο εγεκνλίαο θφζηνπο . ηελ 

ζηξαηεγηθή εγεζία θφζηνπο φηαλ εξγάδεζαη καθξνπξφζεζκα , ν φγθνο εξγαζίαο είλαη 

ζπλήζσο ζεκαληηθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πξντφληα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε κηα 

επξεία αγνξά. Σα πξντφληα ζπλήζσο ηππνπνηνχληαη γηα λα ξίρλνπλ ηηο ηηκέο θαη λα 

απεπζχλνληαη ζε έλα επξχ θνηλφ. ε θιάδνπο φπνπ νη θιίκαθεο νηθνλνκίαο έρνπλ 

ζεκαζία, ην κεξίδην αγνξάο ζα απνηειέζεη βαζηθφ ζηφρν. Απφ ηελ άπνςε αχμεζεο 

κεξηδίνπ matrix  ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο είλαη κηα επηινγή πνπ επηθέξεη 

κεγάιε επηζηξνθή θέξδνπο απφ φηη είλαη νη δαπάλεο ( cash cow). 

 

Matrix: Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζεη ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ γηα έλα ραξηνθπιάθην πξντφλησλ. 
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Ζ πξαγκαηηθή εγεζία θφζηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν απφ κηα επηρείξεζε ηνπ 

θιάδνπ, Χζηφζν δεδνκέλνπ ηνπ λφκνπ ηεο κείσζεο ηεο επηζηξνθήο, αθνχ νη φγθνη 

πξντφλησλ ππεξβαίλνπλ νξηζκέλα επίπεδα ,νη δηαθνξέο θφζηνπο κεηαμχ ησλ εγεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζα είλαη κηθξέο. Με ιίγα ιφγηα , φηαλ επηηεπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν  δελ ζα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ πιενλεθηήκαηα απφ πιεπξάο θφζηνπο. Ζ 

επεθηαζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο επνκέλσο  απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα. 

 

β) Γιάκπιζη 

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο βαζίδεηαη ζε έλαλ εμνπιηζκφ ελφο πξντφληνο  ή κηαο 

ππεξεζίαο κε θάπνην αληηιεπηφ ή απηφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ κπνξεί λα 

αλαπαξαρζεί απφ ηνλ αληαγσληζηή. Αληηιεπηή δηαθνξνπνίεζε ινηπφλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί γηα παξάδεηγκα κέζσ ηνπ branding.Ζ πςειή πνηφηεηα επίζεο είλαη κηα 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο πνπ δηαθνξνπνηεί έλαλ κηθξφηεξν πξνκεζεπηή 

απφ έλαλ κεγαιχηεξν. Καη πάιη ε  ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο αμίαο. Έλα πνηνηηθφ πξντφλ 

κπνξεί λα ράζεη ηελ θήκε ηνπ εάλ ε παξάδνζε θαη ε εγθαηάζηαζε είλαη θαθήο 

πνηφηεηαο, ή αλ ε δηαλνκή γίλεηαη κφλν απφ θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε επηειείο 

πεξηνρέο. Γηα λα ππάξμεη αμία , ην θφζηνο δηαθνξνπνίεζεο πξέπεη απφ απηφ πνπ νη 

αγνξαζηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα ην δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ. 

 

 

γ) Δζηίαζη 

 

Ο ζηφρνο κηα ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο  είλαη λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο εηδηθήο εμεηδίθεπζεο, 

φπσο κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αγνξαζηψλ ζε απηφ ην ηκήκα 

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αληαγσληζηψλ. Δίλαη 

επίζεο γλσζηή θαη σο κηα ζηξαηεγηθή ζέζε. Ζ επηδίσμε κηαο εμεηδηθεπκέλεο 

ζηξαηεγηθήο αλέξρεηαη ζηελ επηινγή ελφο αληαγσληζηηθνχ πεδίνπ φπνπ ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα επηηεπρζεί. ηελ επηδίσμε απηήο ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα απηήλ ηελ εηδηθή νκάδα αγνξαζηψλ ε επηρείξεζε 

ζηνρεχεη λα γίλεη ν θαιχηεξνο πξνκεζεπηήο. Δληφο ηνπ επηιεγκέλνπ ηκήκαηνο ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα επηηχρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, είηε επεηδή είλαη ν εγέηεο 
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θφζηνπο είηε επεηδή πξνζθέξεη δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ. Δμνχ θαη νη δχν παξαιιαγέο 

ηεο ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο. Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 

 

 

Δλαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο 

 

Οη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα κηα επηρείξεζε είλαη λα αλαπηχμεη 

δξαζηεξηφηεηα( ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο), λα κείλεη ζηάζηκε ή λα απνζπξζεί. ε 

γεληθέο γξακκέο φκσο ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε. 

 

Ζ επηρείξεζε ινηπφλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο: 

 

 Γηείζδπζε αγνξάο – πψιεζε ησλ ίδησλ πξντφλησλ ζηε ίδηα αγνξά 

 Αλάπηπμε πξντφληνο – πψιεζε λέσλ πξντφλησλ ζε ήδε ππάξρνληεο πειάηεο 

 Αλάπηπμε αγνξάο – αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ γηα ηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα 

 Γηαπνηθίιηζε – πψιεζε λέσλ πξντφλησλ ζε  λέεο νκάδεο πειαηψλ. 

 

 

Με φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο , ην ζέκα ηεο κφριεπζεο ησλ βαζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ή ησλ πφξσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Σν πεδίν κφριεπζεο  είλαη 

πςειφηεξν γηα κηα ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο ζηελ αγνξά θαη ρακειφηεξν γηα κηα 

άζρεηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο. 

 

 

Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθαξκνγή 

 

Ο Johnson θαη ν Scholes εληνπίδνπλ ηξείο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη κηα ζηξαηεγηθή ηελ ζηηγκή πνπ έρεη επηιερζεί φπσο ε εζσηεξηθή 

αλάπηπμε, ε εμαγνξά , θαη ε απφ θνηλνχ αλάπηπμε. Πεξηγξάθνπλ δειαδή ηελ επηινγή 

ησλ κεζφδσλ σο ζπκβηβαζκφ κεηαμχ θφζηνπο, ηαρχηεηαο θαη θηλδχλνπ ή ξίζθνπ. 

 

 Ζ εζσηεξηθή αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ή ησλ αγνξψλ απαηηεί πεξηζζφηεξν 

ρξφλν αιιά παξάιιεια ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε πιήξε έιεγρν  

θαη αλαπηχζζεη κηα ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε. ε φξνπο πξντφληνο αλάπηπμεο, 
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εηαηξίεο φπσο ε SONY  έρνπλ ρηίζεη  κηα θήκε γηα ηελ γηα ηελ εζσηεξηθή 

έξεπλα θαη αλάπηπμε( r&d), κεηαηξέπνληαο έηζη ηελ επηρείξεζε ζε εγέηε 

ηερλνινγίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο αχμεζαλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζην εμσηεξηθφ , έηζη παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα κηθξφ 

γξαθείν πσιήζεσλ έγηλε κηα απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα. 

 

 Οη εμαγνξέο κπνξεί λα είλαη κηα ζχληνκε δηαδξνκή γηα ην πξντφλ θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε αγνξάο. Καζηεξσκέλεο εηαηξίεο ζπρλά εμαγνξάδνπλ κηθξφηεξεο 

εηαηξίεο γηα λα θεξδίζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ηα λέα πξντφληα. Δπίζεο, φηαλ ε επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπ πξντφληνο επηηεπρζεί, νη βηνκεραλίεο ζπρλά θηάλνπλ ζε παγίσζε. Απηή 

είλαη κηα επθαηξία γηα ηελ αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο  κέζσ ηεο εμαγνξάο ησλ 

αληαγσληζηψλ. Οη εμσηεξηθέο εμαγνξέο απνηεινχλ κηα θαιά νξγαλσκέλε 

επηινγή γηα ηελ ζεκειίσζε κηαο μέλεο παξνπζίαο. 

 

 Ζ θνηλή αλάπηπμε είλαη κηα ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή αλάπηπμεο κε ηελ νπνία νη 

θίλδπλνη θαη ηα νθέιε είλαη θνηλά κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ. Οη κνξθέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ θνηλνπξαμίεο, ρνξήγεζε αδεηψλ , franchising, θαη ρξήζε 

παξαγφλησλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο , ε απφ θνηλνχ αλάπηπμε είλαη ε 

θαηαιιειφηεξε κνξθή αλάπηπμεο ηεο εμαγσγηθήο αγνξάο επεηδή ε ηνπηθνί 

λφκνη απαγνξεχνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηηο μέλεο επελδχζεηο. ε πεξίπησζε πνπ 

κηα κηθξή επηρείξεζε έρεη έλα δίπισκα επξεζηηερλίαο, αιιά δελ κπνξεί λα ηελ 

εθκεηαιιεπηεί πιήξσο , ε αδεηνδφηεζε απνηειεί ηελ θαιχηεξε κέζνδν γηα ην 

πξντφλ θαη αλάπηπμε αγνξάο. Ζ αδεηνδφηεζε επίζεο απνηειεί θαη έλαλ άξηζην 

ηξφπν απνηξνπήο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηα ππνθαηάζηαηα , επεηδή νη πηζαλνί 

αληαγσληζηέο ζα βξίζθνπλ θζελφηεξε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο 

απφ ην λα αλαπηχμνπλ ππνθαηάζηαην ηερλνινγίαο.  Graham, F. (2004) Guide 

to Business Planning. 
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Αλάιπζε αγνξάο θαη ζηξαηεγηθήο 

 

Μηα θεληξηθή πηπρή θάζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε ζηξαηεγηθή marketing. Γηα 

λα αλαπηχμεηο κηα ζηξαηεγηθή marketing, ε αγνξά θαη ε νη πηζαλνί πειάηεο πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ. 

 

Σν marketing δηαθέξεη απφ ηελ πψιεζε ιφγσ ηεο εζηίαζεο, θαζψο ην κάξθεηηλγθ έρεη 

πεξηζζφηεξν σο ζηφρν ηνλ πειάηε απφ φηη ην πξντφλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ πξέπεη λα αλαιπζνχλ κε ζθνπφ ηελ θαηάηκεζε ηεο αγνξάο ζε απηή ηελ 

βάζε. Απφ εθεί απνξξέεη θαη ε ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ  κε ηκήκα ησλ 

εηδηθψλ ηνπ marketing mix . Απηφ ηνπνζεηεί ηα πξντφληα ζηελ αγνξά κε βάζε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αγνξαζηή, ηηο ζηάζεηο ηνπ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 

Ζ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ε ζηξαηεγηθή είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ 

marketing ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Σν ζρέδην marketing 

πεξηιακβάλεη ηηο πνηνηηθέο πηπρέο, ηελ πνζνηηθνπνίεζε , ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο 

θαη ησλ πσιήζεσλ. Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 

 

Πξφβιεςε αγνξάο 

Γηα ηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο , νη πξνβιέςεηο ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην είλαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε βάζε. 

Μηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλήζσο κηθξφηεξν ρξφλν. ηελ πεξίπησζε κηαο 

πθηζηάκελεο επηρείξεζεο , ζπρλά ε βξαρππξφζεζκε πξφβιεςε ή πξνυπνινγηζκφο 

είλαη επίζεο κέξνο ηεο ηαθηηθήο άζθεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Μηα 

πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ηεο αγνξάο πνπ ζπλήζσο θαιχπηεη κηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε 

ησλ ηξηψλ θαη φρη πεξηζζφηεξε ησλ δέθα εηψλ. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεινο ζην πιαίζην ηεο ζρεδηαδφκελεο επέλδπζεο: γηα παξάδεηγκα, κέρξη 

ην ζεκείν φπνπ ε επηρείξεζε δελ απαηηεί θακία ρξεκαηνδφηεζε ή λα επηζηξέςεη ηα 

ρξήκαηα . Δπηρεηξήζεηο πςειήο έληαζεο θεθαιαίνπ κπνξεί λα έρνπλ επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα άλσ ησλ 25 εηψλ. 



26 

 

Σελ ζηηγκή ηεο πξφβιεςεο αγνξάο δελ κπνξείο λα γλσξίδεηο πφζν αθξηβήο ζα είλαη, 

αιιά νη απαηηήζεηο ηεο δηεμαγσγήο ηεο πξφβιεςεο πξέπεη λα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 Όιεο νη παξαδνρέο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα  

πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλνο. 

 Τπάξρεη ππνζηεξηθηηθή έξεπλα αγνξάο. 

 Ζ πξφβιεςε είλαη αμηφπηζηε θαη ειέγρεηαη επιφγσο 

 Γελ ππάξρνπλ αληηθάζεηο κε ηα γεληθψο απνδεθηά κνληέια ηεο αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 Ζ πξφβιεςε ππνζηεξίδεη ηνλ ζηφρν ν νπνίνο πξέπεη λα επηηεπρζεί. Graham, F. 

(2004) Guide to Business Planning. 

 

ρέδην δξάζεο 

Γηα λα εμεγήζεηο πσο ζα αζθήζεη ε επηρείξεζε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο απαηηείηαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην . Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ . Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεία απφ ην ζρέδην marketing, γηα ηελ 

θιηκάθσζε ησλ ελεξγεηψλ  ψζηε λα πξνζθέξνπλ  φηη νξίδεηαη ζην ζρέδην marketing 

θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φια ηα ζηάδηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

αιπζίδαο πξσηαξρηθήο αμίαο, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο νξγαλνγξάκκαηνο. Οη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη 

έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, θαη κηζζνδνζίαο θαη 

ζπλαθψλ εμφδσλ θαη επίζεο, αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ. 

ην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ , ην ζρέδην δξάζεο είλαη έλα κνληέιν 

ππνινγηζηηθνχ θχιινπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ιεηηνπξγηθψλ 

θαη θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο 

ρψξνπο γξαθείσλ, εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα. Σν ζρέδην δξάζεο είλαη ν θχξηνο 

παξάγνληαο θφζηνπο, ελψ ην ζρέδην marketing είλαη ν νδεγφο ησλ εζφδσλ. 

Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πσιήζεσλ θαη νξηζκέλεο δαπάλεο marketing. 

πκπεξαζκαηηθά, ην ζρέδην δξάζεο εμεγεί πσο ε επηρείξεζε είλαη δνκεκέλε, πνηνί 
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πφξνη απαηηνχληαη θαη πσο νη πφξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ . Δμεγεί πσο δαπαλνχληαη ηα ρξήκαηα ησλ επελδπηψλ. ε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο , παξέρεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη φια 

ηα ζηνηρεία θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ σο εηζξνέο  ζην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν. 

Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 

Δπηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεο ζηνηρείν θάζε 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Παξάιιεια, έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζνπ επηηξέπεη λα 

θαηαλνήζεηο θαιχηεξα ηα νηθνλνκηθά θαη ηνπο νδεγνχο ηεο επηρείξεζεο θαη βνεζά 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζνχλ 

πνζνηηθά, ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο, θαζψο θαη ε θεθαιαηαθή ππνρξέσζε. 

Αλ είλαη αξθεηά ιεπηνκεξέο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη εξγαιείν δηαρείξηζεο 

επηρείξεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αμηφινγνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ είλαη :  

 Να κελ έρεη ππνινγηζηηθά θαη ηερληθά ιάζε. 

 Να είλαη ζπλεπέο κε ηηο παξαδνρέο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αγνξά , ηελ 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ ηαθηηθή πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί. 

 Ηθαλφ λα παξάγεη ηα απαξαίηεηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ. 

 Πιήξεο , απφ άπνςε θαηαγξαθήο φισλ ησλ ζρεηηθψλ εζφδσλ, ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ δαπαλψλ θαζψο θαη ηπρφλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηφθσλ θαη ησλ θχξησλ 

πιεξσκψλ  γηα ην ρξένο ή γηα ηα κεξίζκαηα απφ κεηνρέο. 

 Να θαιχπηεη ην θαηάιιειν ρξνληθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ , αιιά θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε έηνπο λα είλαη θαηαλεκεκέλν , είηε πξφθεηηαη 

εβδνκαδηαίσο, κεληαίσο , ηξηκεληαίσο, είηε ζε εηήζηα βάζε. 

 Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί εχθνια ζε επαηζζεζίεο θαη λα ππάξρνπλ ζελάξηα γηα 

λα ειέγρεηαη πφζν ηζρπξφ είλαη ην ζρέδην ζε πεξίπησζε απξνζδφθεησλ 

αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ. 

 Να είλαη δηακνξθσκέλν ζην θαηάιιειν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. Graham, F. 

(2004) Guide to Business Planning. 
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Αμηνιφγεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ινηπφλ είλαη πεξηζζφηεξν ηέρλε παξά επηζηήκε . Καλέλα 

πνζφ αλάιπζεο πξνζδηνξίδεη θαηεγνξεκαηηθά πνηα ζηξαηεγηθή επηινγή ζα επηιερζεί , 

ζπλεπψο ε επηινγή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη ην έλζηηθην. 

Σα πνηνηηθά θξηηήξηα ινηπφλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ είλαη ε 

ζπλνρή , ε εγθπξφηεηα, ε ζθνπηκφηεηα, ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο θαη ε επειημία. 

 πλνρή : Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κε ηελ επίηεπμε 

ηνπ νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο. Οπνηαδήπνηε 

επηινγή πνπ δελ είλαη ζπλεπήο, κπνξεί λα εμαιεηθζεί. Χζηφζν, αλ φιεο νη 

επηινγέο δελ είλαη ζπλεπείο , είηε εμεηάδνληαη νη ιάζνο επηινγέο , είηε ην 

φξακα ε απνζηνιή θαη νη ζηφρνη δελ είλαη εθηθηνί. 

 Δγθπξόηεηα : Οη ππνζέζεηο πίζσ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πξέπεη λα 

είλαη έγθπξεο. Απηέο νη ππνζέζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην κειινληηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηνλ αληαγσληζκφ , ηνπο πειάηεο  θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ην πψο ζα αληηδξάζνπλ ζε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Μηα 

ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ αθνξά ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ, αιιά δελ αλαγλσξίδεη 

ηελ πηζαλφηεηα φηη νη αληαγσληζηέο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη έγθπξε. 

 θνπηκόηεηα : Μηα ζηξαηεγηθή, κπνξεί ζεσξεηηθά λα είλαη ηθαλή λα παξέρεη 

ην φξακα ηεο επηρείξεζεο, ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο , αιιά θαη 

ζηελ πξάμε πξέπεη λα είλαη εθηθηή. Με άιια ιφγηα ε επηρείξεζε πξέπεη  λα 

δηαζέηεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ηνπο πφξνπο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ηελ 

εκπεηξία , ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζεη. 

 Δπηρεηξεκαηηθόο θίλδπλνο : Ζ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

θίλδπλν, θαη φιεο νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο επηθέξνπλ θάπνηα κνξθή ξίζθνπ. 

Πξέπεη επίζεο , λα πεξηιακβάλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ελδερνκέλνπ θηλδχλνπ. Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζην λα 

πξνζδηνξίζεη αλ  ν ππνιεηπφκελνο θίλδπλνο κηαο ζηξαηεγηθήο επηινγήο είλαη 

ζε αλάινγν επίπεδν κε ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε.   

Δπειημία :  ε κηα επνρή φπνπ ππάξρνπλ ξαγδαίεο αιιαγέο , νη ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα 

είλαη επέιηθηεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά αζρέησο ησλ αιιαγκέλσλ ζπλζεθψλ. Αλ 
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ππάξρεη πνιπηέιεηα επηινγήο ζηξαηεγηθήο αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ απηφ απνηειεί 

βαζηθφ πιενλέθηεκα.  Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 

 

Δμέηαζε ζεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο  

Έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ κέγηζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ρξεηαζηεί απηή ε ρξεκαηνδφηεζε πξηλ λα εμεηαζηεί ην 

γεγνλφο πνηφο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο . 

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα 

θάλνπκε κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ ρξένπο. 

 Υξεκαηνδόηεζε ρξένπο : Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο κπνξεί λα ιεθζεί 

απφ δηάθνξεο πεγέο, αιιά ζπρλά παξέρνληαη απφ κία ηξάπεδα. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο απαηηεί κηα επηρείξεζε λα πιεξψζεη κε βάζε  κηα 

ζπκθσλεκέλε, κε θαλνληθή ρξέσζε ηφθσλ, αλαιφγσο ηνπ πνζνχ πνπ 

δαλείζηεθε θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Ζ επηρείξεζε ίζσο επίζεο λα πξέπεη 

λα πιεξψζεη ην αξρηθφ πνζφ πνπ δαλείζηεθε , ην νπνίν κεξηθέο θνξέο 

αλαθέξεηαη σο θχξην απνπιεξσκήο. Οη δαπάλεο ησλ ηφθσλ πξέπεη λα 

πιεξψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο. Δάλ δελ 

πιεξσζνχλ , ν δαλεηζηήο κπνξεί λα ζέζεη ηελ επηρείξεζε ππφ εθθαζάξηζε . Οη 

πιεξσκέο ησλ ηφθσλ κπνξνχλ λα ρξεσζνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ θεξδψλ θαη 

δεκηψλ θαη έηζη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ θνξνινγηθή ππνρξέσζε κηα 

επηρείξεζεο. Γεδνκέλνπ φηη νη δαλεηζηέο κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ ηα ρξήκαηα 

ηνπο κέζσ ηεο πψιεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο, 

ην ρξένο ζεσξείηαη ιηγφηεξν επηθίλδπλν απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ, νπφηε ππάξρεη έλα ρακειφηεξν θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ. 

Υξεκαηνδόηεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ : Οη κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο ( πνπ κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη απφ ηδηψηεο κέρξη θαη ηδξχκαηα) παξέρνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Σα ίδηα θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ ηπρφλ δηαηεξεκέλα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο. Οη κεηνρέο ελ αληηζέζεη ηνπ ρξένπο, απνηεινχλ ηδηνθηεζία κηαο 

επηρείξεζεο, θαη παξέρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ κεξίζκαηνο ηνπ θέξδνπο, ην νπνίν 

θαηαβάιιεηαη θαλνληθά κέζσ ησλ κεξηζκάησλ . ε αληίζεζε κε ηνπο ηφθνπο, ηα 



30 

 

κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη κεηά απφ θφξνπο θαη είλαη ιηγφηεξε απνηειεζκαηηθή 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο απφ φηη απηή ηνπ ρξένπο. Οη κέηνρνη κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο κφλν φηαλ φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο γηα ηελ επηρείξεζε, 

φπσο ε πιεξσκή ησλ ηφθσλ έρεη εθπιεξσζεί. ε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο, νη κέηνρνη 

έρνπλ κφλν κηα απαίηεζε ζε φηη έρεη απνκείλεη αθνχ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί φινη νη 

πηζησηέο. Έηζη νη πάξνρνη ιακβάλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ φηη  νη ππφινηπνη 

πάξνρνη ρξεκαηνδφηεζεο.  Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 

Παξνπζίαζε αλάιπζεο ηνπ ξίζθνπ 

Ζ θαηλνηνκία θαη ε αλάπηπμε επηρείξεζεο είλαη εγγελψο επηθίλδπλεο. Ο θίλδπλνο 

ινηπφλ κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο θαη δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε 

αιιά νη δηαζηάζεηο  ηνπ θηλδχλνπ είλαη ίδηεο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Σν επίπεδν ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ή έξγνπ ζα εμαξηεζεί απφ 

ηα εμήο : 

 Ζ αμία ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ην έξγν. 

 Σν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ αληηπξνζσπεχνληαη απφ 

ηνπο ελ ιφγσ πφξνπο. 

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν νη πφξνη ζα είλαη αθηεξσκέλνη ζην έξγν. 

 Ο εγγελήο θίλδπλνο ηνπ έξγνπ. 

 Σν θφζηνο  ηεο εμφδνπ απφ ην έξγν. 

 

Πνιινί πηζαλνί θίλδπλνη κπνξεί  λα πξνζδηνξηζζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο 

γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπο. Θα ππάξρνπλ επίζεο απξφβιεπηνη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο κηα 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη, νπνηεδήπνηε θαη  αλ 

πξνθχςνπλ. Ζ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απξφβιεπησλ 

θηλδχλσλ ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηελ θχζε ηεο εθδήισζεο θηλδχλνπ. Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη , φηη σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ , φηαλ ζπκβαίλνπλ απξφβιεπηα γεγνλφηα , 

νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηνλ ρξφλν θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο . 
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Οη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη  κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο :  

 Λεηηνπξγηθνί 

 Βηνκεραληθνί 

 Οηθνλνκηθνί 

 Πνιηηηθνί 

 

Λεηηνπξγηθνί:  Οη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη είλαη εζσηεξηθνί ζηελ επηρείξεζε θαη 

αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα επηηχρεη ζηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Απηνί 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο :  

  Σν βαζηθφ πξνζσπηθφ παξαηηείηαη ή πξνζιακβάλεηαη απφ αληαγσληζηή. 

 Απξφβιεπηα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Σα κεραλήκαηα ππνιεηηνπξγνχλ ή είλαη αζπκβίβαζηα κε ηηο πξψηεο χιεο. 

 Καηαζηξνθή απνζεκάησλ. 

 Ππξθαγηά, θινπή, πιεκκχξεο. 

 Πξνβιήκαηα ζηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ ηερλνινγίαο. 

 Απμεκέλε δήηεζε πξντφληνο, ηφζν ψζηε ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί 

 Οη ελέξγεηεο κε αμηφπηζησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε ζε κεγάια πξνβιήκαηα. 

 

Βηνκεραληθνί: Πξφθεηηαη γηα θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ εμσηεξηθέο εμειίμεηο 

ζηνλ θιάδν θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε.  Οη θίλδπλνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα : 

 Σελ εηζαγσγή λέαο εηαηξίαο ζηελ αγνξά. 

 Ο βαζηθφο πξνκεζεπηήο θιείλεη θαη εκπνδίδεη ηελ παξνρή ησλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο πξψησλ πιψλ. 

 Ζ δήηεζε ηνπ πξντφληνο δελ πινπνηείηαη. 

 Έλαο αληαγσληζηήο θφβεη επηζεηηθά ηηο ηηκέο. 
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 Μηα λέα αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θάλεη ηα πθηζηάκελα πξντφληα 

παξσρεκέλα. 

 Γχν αληαγσληζηέο ζπγρσλεχνληαη παξέρνληαο ηνπο έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα θφζηνπο.  Graham, F. (2004) Guide to Business Planning. 

Οηθνλνκηθνί : Πηζαλνί νηθνλνκηθνί θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  

 Μηα θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ εκπνδίδεη έλα θξίζηκν δήηεκα πνπ έρεη 

λα θάλεη κε ηα ίδηα θεθάιαηα ή θάπνηα ζπγρψλεπζε κε αληαγσληζηή. 

 Σα επηηφθηα απμάλνληαη δξακαηηθά , απμάλνληαο ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ησλ 

ρξεψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή ππνηίκεζε, ε νπνία απμάλεη ην θφζηνο ησλ πξψησλ 

πιψλ πνπ αγνξάδνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

  

Πνιηηηθνί :  Οη θίλδπλνη απηνί δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν θπβεξλεηηθνχο θηλδχλνπο , 

αιιά πξνθχπηνπλ θαη απφ ηηο δξάζεηο ησλ ζπλδηθάησλ, ινκπηζηψλ  θαη αθηηβηζηψλ. 

Οη θίλδπλνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : 

 Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε κηα ρψξα εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ 

πειαηψλ ή ησλ πξψησλ πιψλ . 

 Μεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ή ε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ 

κεηαβάιιεηαη. 

 Μεηαβνιή ησλ επηρνξεγήζεσλ , ησλ δαλείσλ θαη ησλ επηδνηήζεσλ . 

 Σα ζπλδηθάηα νξγαλψλνπλ ζπιινγηθή δξάζε, εκπνδίδνληαο ηελ παξαγσγή 

απφ ηελ ζπλέρηζε. 

 Ζ πίεζε απφ νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ απαηηεί αιιαγή ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ επηρείξεζε ππνθέξεη απφ καδηθφ βαλδαιηζκφ απφ απεξγάηεο. 

Παξνπζίαζε θαη απνδνρή επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

Πξηλ απφ ηελ ζχληαμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα έρεη εληνπηζηεί ην 

δπλεηηθφ αθξναηήξην. Δθφζνλ εληνπηζηεί , ν ζηφρνο  είλαη  λα παξζεί ε ππνζηήξημε 

φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη ζπλάδειθνη, αλψηεξα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, επελδπηέο , δαλεηζηέο. 
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Καζ’ φιε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ζρεηηθά κέιε ηεο νκάδαο 

θαη δηεπζχλνληεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ . Απηφ επεθηείλεη ηελ αίζζεζε ηδηνθηεζίαο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο  ζηελ 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ. Ζ έγθαηξε αληαιιαγή ησλ βαζηθψλ 

παξαδνρψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ δεκηνπξγεί ηα ζρφιηα θαη ηηο αληηξξήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ. Ο θάζε 

άλζξσπνο κέζα ζηελ εηαηξία βέβαηα έρεη θάπνην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ιφγσ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, ζα εκπνδίζεη ηα πξνζσπηθά ηνπο έξγα. Ζ ζπλεξγαηηθή 

πξνζέγγηζε φκσο, ε εκπεηξία θαη ε γλψζε θάπνησλ αηφκσλ πνιχ πηζαλφλ λα 

μεπεξάζνπλ ηέηνηνπ κνξθήο αληηξξήζεηο. 

Ζ αίζζεζε ηδηνθηεζίαο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ζα βνεζήζεη κε επηηπρία επίζεο ζηε 

πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Οη άλζξσπνη ζα είλαη πην πξφζπκνη θαη έηνηκνη  λα θάλνπλ 

έλα βήκα παξαπέξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην ζρέδην έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα 

επηηπρία, αλ αηζζάλνληαη φηη απνηεινχλ κέξνο ηνπ απφ ηελ ίδξπζε ηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ζηφρνο είλαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

απφ ηξάπεδεο ή απφ θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηερφλησλ, δελ ζα είλαη δπλαηή ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Χζηφζν, βνεζά λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε κε εθείλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ζα επηδησρζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη λα ηνπο δψζεη κηα γεληθή πεξηγξαθή ζην πφζν ξεαιηζηηθφο ζα 

είλαη ν ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ φηαλ ζα είλαη έηνηκν. 

Μηα γξήγνξε επαθή κε ηνπο επελδπηέο ζα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο: Γηα 

παξάδεηγκα κηα πηζαλή απνζηξνθή πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή αληίξξεζε 

ζρεηηθά κε ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο. Δπίζεο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο 

λα ξπζκίζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο έηζη ψζηε λα ζπλεδξηάζνπλ κηα θνξά φηαλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην νινθιεξσζεί. ε κηα αξρηθή γξήγνξε ζπλάληεζε επίζεο  είλαη 

δπλαηφ λα κεηξεζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ φζνλ αθνξά ηελ κνξθή θαη ην 

επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, έηζη ψζηε φηαλ ην νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

παξνπζηαζηεί , ζα έρνπλ εμαζθαιίζεη φηη νη πξνζδνθίεο ηνπο εθπιεξψλνληαη. Οη 

επελδπηέο ηφηε ζα είλαη πην δεθηηθνί. 

Σέινο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο επεηδή ην θνηλφ ζα είλαη απαηηεηηθφ θαη 

ην θάζε κέινο ζα ζέιεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ζπλνςίζηεθαλ θάπνηα 
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βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαηά ηελ παξνπζίαζε 

ηα νπνία είλαη ηα εμήο :  

 χληνκε εηζαγσγή, ζπλήζσο παξκέλε απφ ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή. 

 ηφρνη επηρείξεζεο 

 Γηαηί πξέπεη λα γίλεη; Σν ζθεπηηθφ γηα ην ππφινηπν ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο  

 ηξαηεγηθή θαη πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 Πηπρέο ηνπ κείγκα marketing 

 Καηάηκεζε θαη ζηφρεπζε αγνξάο 

 Εήηεζε θαη πξφγλσζε κεξηδίνπ αγνξάο 

 Πεξίγξακκα ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ 

 πλνπηηθφο ηζνινγηζκφο θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο 

 Βαζηθνί δείθηεο 

 Απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε 

 Ζ αμία  

 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 

 

Δθηέιεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ινηπφλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη 

έλα νξγαλφγξακκα θαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη γηα λα ππνινγηζηεί ε απαζρφιεζε θαη νη ζρεηηθέο 

δαπάλεο , νη νπνίεο ζπρλά επζχλνληαη γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ. 

Σν ιεπηνκεξέο νξγαλφγξακκα ζην ζρέδην πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο 

πεξηγξαθέο εξγαζίαο θαη λα εληνπίζεη ηνπο θαηφρνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη 

ηεξαξρηθέο ζρέζεηο , θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξάδνζε 

ελαληίνλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ εληνπίδνληαη. Οη 

πεξηγξαθέο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο δηεπθξηλίδεη ζηνπο αλζξψπνπο πσο πξέπεη λα 

γίλνληαη ηα πξάγκαηα . Graham, Z. (2004) Guide to Business Planning. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ 

 

 Με βάζε ηνλ Tom Peters θαη ηνλ Robert Waterman,ε επηηπρία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ινηπφλ κηαο εμαηξεηηθήο επηρείξεζεο είλαη ηα εμήο :  

 

 πξνθαηάιεςε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 απφ ην πφζν θνληά είλαη κηα επηρείξεζε ζηνπο πειάηεο ηεο. 

 απηνλνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο. 

 γλψκνλαο ε αμία 

 απιή κνξθή. 

 

Σψξα , φζνλ αθνξά ηα βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο γηα έλα 

πεηπρεκέλν επηρεηξεζηαθφ πιάλν είλαη ηα εμήο : 

 

 Να δηαηίζεηαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο : Ο ρξφλνο πνπ πξέπεη δειαδή λα 

αθηεξσζεί ζηνλ εγεηηθφ ρξφλν θαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδίνπ. Ζ δηαδηθαζία 

ηνπ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα μεθηλήζεη πνιχ πην πξηλ απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη παξάιιεια ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδίνπ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα αληιεζνχλ ζα πξέπεη θαη απηέο λα γίλνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 

 Δπηζεκνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο : Έλα πεηπρεκέλν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν 

ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε. Πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εκεξήζηα 

δηάηαμε , ηα ζέκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν πξνγξακκαηηζκφο, λα είλαη 

νινθιεξσκέλνο εληφο ηνπ δεηεζέληνο ρξφλνπ , λα αλαθέξεηαη πψο ζα 

ζπληαρζνχλ ηα ζέκαηα θαη απφ πνηνπο ,πνηνο ζα θάλεη ηελ ηειηθή επεμεξγαζία 

θ.ιπ. 

 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο απαξαίηεηεο βάζεο δεδνκέλσλ : Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ πξέπεη λα βξεζνχλ ζε εχινγν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα, πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ , λα είλαη 

επηζπκεηά απφ άπνςε θφζηνπο θαη πνηφηεηαο θαη λα είλαη ρξήζηκα. 

 Αλάιπζε πιεξνθνξηώλ  

 Να ζπδεηηνύληαη νη πηζαλόηεηεο : ε απηφ ην ζηάδην ινηπφλ ην θιεηδί είλαη ε 

ζπδήηεζε. Χο γλσζηφλ ν ζπλδπαζκφο γλψζεσλ δχν αηφκσλ είλαη πνιχ 

θαιχηεξνο θαη εχζηνρνο ζε ζρέζε κε ην λα δξα κφλν φ έλαο. Ζ ζπδήηεζε 

ζπλεπψο πξέπεη λα είλαη επνηθνδνκεηηθή , λα επαλεμεηάδνληαη φια απηά πνπ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, λα εμεξεπλψληαη ηδέεο  θαη πξαθηηθφηεηα κε γλψκνλα 

ηελ ξεαιηζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Απαηηείηαη επίζεο δεκηνπξγηθφηεηα , 

ηα άηνκα λα είλαη αλνηρηφκπαια θαη ηέινο απνθαζηζηηθφηεηα , λα κελ 

ππάξρνπλ δειαδή επηθπιάμεηο πνπ ζην ηέινο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα. 

 Σειεηνπνίεζε θαη ζπκθσλία γηα ην ζρέδην : Μεηά απφ ηα ζηάδηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ θαη θπξίσο κεηά ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο πξέπεη λα 

εμαρζεί έλα απνηέιεζκα. Σν λα πάξεηο θάπνηα απφθαζε κεξηθέο θνξέο 

ζπλεπάγεηαη απφ κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε ε νπνία ζα δεζκεχεη ηα άηνκα γηα 

ηελ πεξαηηέξσ πνξεία. 

 Δπηθνηλσλία : Σν ζρέδην πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζε φια ηα άηνκα πνπ 

επεξεάδνπλ ην επίηεπγκα . ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν 

εθδίδεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο φπνπ ζηελ κηα έθδνζε αλαθέξνληαη 

ιεηηνπξγηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηελ άιιε αλαθέξνληαη βαζηθά δεηήκαηα θαη 

ζπλνςίδεηαη ε πνξεία. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη 

ν ξεαιηζκφο θαη ε πξαθηηθφηεηα. 

 Δθηέιεζε.  Forsyth, P. (2002) Business Planning .Capstone Publishing. 
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2.1 ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΛΑΘΗ ΤΝΣΑΞΗ ΔΝΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο , ππάξρνπλ ιάζε πνπ είλαη θνηλά ζε 

πνιινχο κάλαηδεξο. Σα βαζηθφηεξα ιάζε είλαη ηα εμήο :  

 

 Έιιεηςε ζπκκεηνρήο : Απαηηείηαη επηθπιαθηηθφηεηα γηα ηα άηνκα πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ . ηνηρεία φπσο  

αθπξσκέλα meetings , κε νινθιήξσζε ζρεδίσλ θαη ρακέλεο πξνζεζκίεο 

απνηεινχλ ζήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο. 

 Έιιεηςε δέζκεπζεο : Γέζκεπζε είλαη ηη ζα ζπκβεί εθφζνλ νινθιεξσζνχλ ηα 

ζρέδηα. Απαηηείηαη πξνζνρή γηα άηνκα πνπ γίλνληαη αξλεηηθά ή επηθξηηηθά γηα 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ πξνζαξκνγέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο εηαηξίαο. 

 Έιιεηςε ιεπηνκέξεηαο ή παξσρεκέλεο ιεπηνκέξεηεο : Σα ζρέδηα ηα νπνία 

είλαη πάξα πνιχ πξφρεηξα κπνξεί λα ζηεξνχληαη βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο ππννκάδαο. Οη ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ κεηξήζεηο θαη λνχκεξα πςεινχ επηπέδνπ , αθφκα θαη αλ ηα 

ζρέδηα ηεο ππννκάδαο αλακέλεηαη λα πξνζζέζνπλ εμεηδίθεπζε ζην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. ρέδηα πνπ βπζίδνληαη ζε γξαθήκαηα θαη βαξηέο 

ηερληθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ράζνπλ ηα βαζηθά κελχκαηα πνπ ζέινπλ λα 

πεξάζνπλ. 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο ή βιάβεο επηθνηλσλίαο :   Αθνχ νινθιεξσζνχλ ηα 

πιάλα , ν ξπζκφο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ επηθνηλσληψλ πέθηεη. 

 Με ξεαιηζηηθέο πξνβιέςεηο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα : Πξνβιέςεηο θαη 

πξνζεζκίεο πνπ είλαη αλέθηθηεο ή απίζαλεο . Οη ζσζηά ηεζηκέλνη ζηφρνη είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηελ νδήγεζε κηα επηρείξεζεο ζηελ επηηπρίαο. 

 Έιιεηςε από ππνζηεξηθηηθά ιεηηνπξγηθά ζρέδηα : Λεηηνπξγηθά ζρέδηα πνπ 

δελ θηάλνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο θαηάζηαζε , κε κεηξήζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

παξαθνινχζεζεο ,αθήλνπλ κεγάια θελά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο.  
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 Έιιεηςε επηρεηξεζηαθώλ ζρνιίσλ : Απαηηείηαη δηεμαγσγή ζρνιίσλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε ηξηκεληαία βάζε θαζψο θαη αηνκηθά ιεηηνπξγηθά κεληαία 

ζρφιηα. 

 Αξγή αληαπόθξηζε ζηα πξνβιήκαηα : Γελ έρεη λα θάλεη κε ηελ ζχγθξηζε 

κηα κηθξήο κε κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο αιιά γηα ηελ αξγή αληαπφθξηζε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ επειημία ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ δεηεκάησλ. 

 Αγλόεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ ζεκάησλ : Όηαλ αγλννχληαη απηά ηα ζεκάδηα 

ηφηε πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ιπζνχλ γξήγνξα θαη κε ιηγφηεξε δπζθνιία 

μαθληθά γίλνληαη αδηαπέξαζηα. Capezio, P. (2009) Manager’s Guide to 

Business Planning. 
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ΜΔΡΟ Β : ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΟΤ 

Με βάζε ινηπφλ ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη πνπ αλαπηχρζεθε πην πάλσ , ζα 

παξαηεξήζνπκε ζπγθξηηηθά πνηα είλαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν Όκηινο ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ θαη πνπ 

ηνλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα επηθείκελε θαη ζηαζεξή πνξεία επηηπρίαο. 

Αξρηθά ινηπφλ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ην επελδπηηθφ θνηλφ ηνπ νκίινπ είλαη 

πνηθίιν, δειαδή πεξηιακβάλεη ηφζν ηξάπεδεο φζν θαη ηδηψηεο (λνκηθά ή θπζηθά 

πξφζσπα), πξάγκα ην νπνίν δίλεη ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ζηελ επηρείξεζε, 

ψζηε λα κπνξεί λα πξνρσξά αθάζεθηε. 

Παξάιιεια δίλεη έκθαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαη ζηνπο πειάηεο ηεο, 

βάδνληαο ηνλ παξάγνληα άλζξσπν ζε πξψηε κνίξα. Οη αμίεο απηέο κε ιίγα ιφγηα πνπ 

ζέηεη απνηεινχλ θιεηδί ηεο επηηπρία ηεο επηρείξεζεο, δηφηη δίλνληαο βάζε θαη 

πξνζνρή ζην δπλακηθφ ηεο απηφκαηα ε παξαγσγηθφηεηα ηεο βαίλεη ζε πςειά 

πνζνζηά θαη παξάιιεια φηαλ βξίζθεηαη θαη θνληά ζηνλ θαηαλαισηή , θαηαλνεί 

απφιπηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη δξα αλάινγα. Καη ηα δχν απηά ζηνηρεία απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο επηηπρεκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ αλαθέξζεθε θαη πην 

πάλσ. 

Σέινο, ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί δπλακηθά ,ζηαζεξά θαη πξνλνεηηθά, ιακβάλνληαο 

ππφςε φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο πνιηηηθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο , πνπ ηπραίλεη λα 

είλαη αζηαζείο (νηθνλνκηθή θξίζε θαη επξσπατθή δηαηαξαρή), έρνληαο ζαλ 

απνηέιεζκα ζε θαηξνχο χθεζεο λα αλαπηχζζεηαη. 
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1.1 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Ο φκηινο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ έρεη σο φξακα ηελ πξσηνπνξία , 

ελζσκαηψλνληαο ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηελ βηψζηκε αλάπηπμε. 

Έρνπλ σο απνζηνιή ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνζθνξά θνξπθαίσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο , εμππεξεηψληαο ηνπο πειάηεο ηνπο ηφζν ζηελ 

ειιεληθή φζν θαη ζηελ δηεζλή αγνξά κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία. 

Ζ θάζε επηρείξεζε έρεη ηηο δηθέο ηηο αμίεο θαη ηδαληθά , ν Όκηινο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

πεηξέιαηα ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ζπλδπάδεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ηελ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ζηαζεξφηεηα ηεο επηηπρίαο, επηηπρία ε νπνία 

δεζκεχεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο νη νπνίεο είλαη νη εμήο :  

 Θέηνπλ ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ αζθάιεηα. 

 Πξνζθέξνπλ αμία ζηνλ πειάηε, βξίζθνληαη θνληά ηνπο. 

 Λεηηνπξγνχλ κε ππεπζπλφηεηα πξνο ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 Καιιηεξγνχλ ην αίζζεκα ηεο ζπλαδειθηθήο νκφλνηαο  κέζσ ηνπ ζεβαζκνχ 

θαη πξνάγνληαο ηελ αμηνθξαηία, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ θαηλνηνκία, ηελ 

ζπλερή βειηίσζε, θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηα απνηειέζκαηα. 

 Δπελδχνπλ γηα βηψζηκε αλάπηπμε. 

 Δληζρχνπλ ζπλερψο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. 

 Δθαξκφδνπλ πςειά πξφηππα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 Γεκηνπξγνχλ αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο θαη εζηηάδνπλ ζηελ ζπλερή 

βειηίσζε  ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ρξεκαηνξνψλ ηνπο. 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ δίλνπλ βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. Με ιίγα ιφγηαο, δίλνπλ βάζε ζηελ αθεξαηφηεηα, 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ, ζηελ δέζκεπζε ζηελ επζπθξηζία , πξσηνβνπιία θαη ζηελ 

εμσζηξέθεηα.(www.helpe.gr)  
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1.2  ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΛΠΔ  

Οη ζηφρνη ηνπ νκίινπ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ έρνπλ ζαλ βάζε ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε . Ζ καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο  

ζηεξίδεηαη ζηνπο έμη παξαθάησ βαζηθνχο άμνλεο , έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ ηζρπξνπνίεζε ηνπ νκίινπ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο ΝΑ Δπξψπεο. 

 Αλαβάζκηζε & ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο δηχιηζεο θαη 

εκπνξίαο. 

 Δπέθηαζε ηεο Γηεζλνχο Δκπνξίαο θαη πξνψζεζε ηεο θαζεηνπνίεζεο. 

 Γηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ Υαξηνθπιαθίνπ Πεηξνρεκηθψλ θαη Έξεπλαο 

& Παξαγσγήο, γηα αμία θαη αλάπηπμε . 

 Αλάπηπμε ζε Ζιεθηξηζκφ, Φπζηθφ Αέξην, ΑΠΔ θαη δηεξεχλεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 Βειηηζηνπνίεζε νξγαλσηηθψλ δνκψλ. 

 πλερήο αλάπηπμε ηνπ Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ. 

 

Με απηή ηελ ζηξαηεγηθή ν Όκηινο ζα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ , ζα εθπιεξψζεη ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ ξφιν θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε.  

Απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πξνθχπηνπλ θαη νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηα εμήο 

πεδία :  

 Οηθνλνκία : Πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ζηελ εγρψξηα αγνξά θαζψο θαη ζηελ 

ΝΑ Δπξψπε. 

 Κνηλσλία : Κνηλσληθά ππεχζπλε εηαηξία ζηεξηδφκελε ζηελ ζπλεξγαζία κε 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 

 Δξγαδόκελνη : Γηαηήξεζε πςειήο ζέζεο πξνηίκεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ. 

 Πεξηβάιινλ : Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ 

κεηξήζεσλ, δεηθηψλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Έθζεζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

ΔΛΠΔ (2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 Σα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ηδξχζεθαλ ην 1998 θαη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

θνξπθαίνπο Οκίινπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, κε 

δξαζηεξηφηεηεο ζε 7 ρψξεο. 

 Οη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ (LSE: HLPD). Σν 2014, ν Κχθινο Δξγαζηψλ ηνπ 

Οκίινπ αλήιζε ζε €9,5 δηζ. θαη ηα πγθξίζηκα Κέξδε EBITDA ζε €417 εθ. Μέηνρνη 

είλαη ε Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) θαη ην Σακείν 

Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (35,5%), ελψ ην ππφινηπν 

ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκν πνζνζηφ αλήθεη ζε ζεζκηθνχο (13,9%) θαη ηδηψηεο 

(8,1%) επελδπηέο. Ο ηνκέαο δηχιηζεο απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα, 

αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ 75% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ.  

Ο Όκηινο δηαζέηεη ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα δηπιηζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

(Αζπξφππξγνο, Διεπζίλα, Θεζζαινλίθε), κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 340 kbpd, 

θαηέρνληαο κεξίδην πεξίπνπ 65% ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ 

εκπνξίνπ πεηξειαηνεηδψλ. Σελ πεληαεηία 2007-2012 πινπνίεζε έλα επελδπηηθφ 

πξφγξακκα χςνπο €3 δηο πεξίπνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εληάζζεηαη θαη ε 

νινθιήξσζε ηεο κεγαιχηεξεο ηδησηηθήο βηνκεραληθήο επέλδπζεο ζηελ Διιάδα, πνπ 

αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο. Σν 2013 

ήηαλ ε πξψηε πιήξεο ρξνληά εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ 

δηπιηζηεξίνπ ηεο Διεπζίλαο, ην νπνίν αθνχ νινθιήξσζε επηηπρψο ηε δηαδηθαζία 

αξηζηνπνίεζεο, είρε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ. Καηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ εγρψξηα εκπνξία, κέζσ ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηνπ ΔΚΟ θαη Διιεληθά Καχζηκα (πξψελ BP Hellas). Οη δπν εηαηξείεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα ιηαληθή εκπνξία κέζσ δηθηχνπ πεξίπνπ 1.800 

πξαηεξίσλ, θαζψο θαη ζηηο πσιήζεηο πγξαεξίνπ, βηνκεραληθψλ, αεξνπνξηθψλ, 

λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ.  

Δπηπιένλ, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Γηαζέηεη ην κνλαδηθφ δηπιηζηήξην ηεο π.Γ.Γ.Μ. ζηα θφπηα θαη κέζσ ελφο δηθηχνπ 

287 πξαηεξίσλ ζπλνιηθά, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εκπνξία θαπζίκσλ ζε 

Κχπξν, Βνπιγαξία, εξβία θαη Μαπξνβνχλην. Καηέρεη επίζεο δηθαηψκαηα έξεπλαο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα, ην Μαπξνβνχλην θαη ηελ Αίγππην. ηελ Διιάδα, 
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ζπκκεηέρεη σο δηαρεηξηζηήο (operator) ζε δηεζλή θνηλνπξαμία πεηξειατθψλ εηαηξηψλ 

(ζπκκεηνρή 33%), πνπ δηαζέηεη δηθαηψκαηα έξεπλαο θαη παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γπηηθνχ Παηξατθνχ θφιπνπ θαη έρεη μεθηλήζεη ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Μίζζσζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 Γηαζέηεη παξάιιεια, ην κνλαδηθφ θαζεηνπνηεκέλν ζπγθξφηεκα παξαγσγήο 

πεηξνρεκηθψλ ζηελ Διιάδα, κε θχξηα πξντφληα ην πνιππξνππιέλην θαη παξάγσγά 

ηνπ, ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα Basel. Σν κεξίδην ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο ππεξβαίλεη ην 50% ελψ νη εμαγσγέο, θπξίσο ζηελ Σνπξθία, ηελ 

Ηηαιία θαη ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν, αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 50%-60% 

ησλ πσιήζεσλ. Γξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο, ζηνπο ηνκείο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. Μέζσ ηεο ELPEDISON, θνηλνπξαμία κε ηελ ηηαιηθή EDISON, ήδε 

ιεηηνπξγεί δχν κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Θίζβε 

Βνησηίαο, ζπλνιηθήο ηζρχνο 810 MW. Δπηπιένλ, ηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, κε 

ραξηνθπιάθην άλσ ησλ 200 MW ζε δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο.  

Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη θαηά 35% ζηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. (ΓΔΠΑ), πνπ 

απνηειεί ηνλ θχξην εηζαγσγέα θαη πάξνρν θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα. Ζ ΓΔΠΑ 

θαηέρεη ην 100% ηνπ ΓΔΦΑ, ηδηνθηήηε θαη δηαρεηξηζηή ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ην 51% ησλ ηνπηθψλ εηαηξεηψλ δηαλνκήο θαη παξνρήο 

αεξίνπ (ΔΠΑ). O ΓΔΦΑ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία πψιεζεο ζηελ εηαηξεία SOCAR 

ηνπ Αδεξκπατηδάλ, θαζψο ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2013 ππεγξάθε ζπκθσλία πψιεζεο 

ησλ κεηνρψλ (Share Purchase Agreement) χςνπο €400εθ. γηα ην 66% ησλ κεηνρψλ, 

ελψ ε νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ελέξγεηαο θαη αληαγσληζκνχ ζε Διιάδα θαη Δπξσπατθή 

Έλσζε.(www.helpe.gr) 

 

 

 

 

 



44 

 

2.1 ΜΔΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

 

Οη κέηνρνη πνπ ( θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα , 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο είλαη: 

 Διιεληθφ Γεκφζην 35,5 % 

 Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A 42,6 % 

 Θεζκηθνί Δπελδπηέο 15,3 % 

 Δπξχ επελδπηηθφ θνηλφ 6,6 % 

 

Οη κεηνρέο ηνπ Οκίινπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αζελψλ θαη 

Λνλδίλνπ , κε ηελ κνξθή Γηεζλψλ Απνζεηεξίσλ Δγγξάθσλ ( GDRs). Σν κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 666.284.703,30 δηαηξνχκελν ζε 305.635.185 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,18 ε θαζεκία . Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ κεηνρή ηνπο, είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ 

θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Όιεο νη 

κεηνρέο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη θάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη  

φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο θαη ην Καηαζηαηηθφ 

ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ επζχλε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ 

πνπ θαηέρνπλ. 

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Γεληθή Καηεγνξία ( Κχξηα Αγνξά), 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  Έθζεζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ΔΛΠΔ (2010). 

 

2.2 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

 

 Διιεληθό Γεκόζην : ” Όινη νη θξαηηθνί θνξείο πνπ αλεμάξηεηα απφ ην 

θαζεζηψο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ή κηθηνχ δηθαίνπ πνπ ηνπο δηέπεη.” ( 

www.prevedourou.gr) 

http://www.prevedourou.gr/
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 Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A :  Ηδξχζεθε ην 1990 θαη 

εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν. Λεηηνπξγεί σο ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Γηάλλε 

Λάηζε. (www.wikipedia.gr) 

 Θεζκηθνί Δπελδπηέο : είλαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ δηαζέζηκα ηεξάζηηα πνζά 

ρξεκάησλ θαη επελδχνπλ ζε επηρεηξήζεηο. Θεζκηθνί επελδπηέο κπνξεί λα είλαη 

ηξάπεδεο, εηαηξίεο αζθαιεηψλ, ηακεία ζπληάμεσλ, ηακεία εμαζθάιηζεο, θαη 

εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. (www.wikipedia.gr) 

 Δπξύ επελδπηηθό θνηλό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.gr/
http://www.wikipedia.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ 

ΔΛΠΔ  

 

3.1 ΔΠΙΛΟΓΗ ΥΧΡΟΤ 

Ο φκηινο δηαζέηεη ηξία δηπιηζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα , ζηνλ 

Αζπξφππξγν ζηελ Διεπζίλα θαη ζηελ Θεζζαινλίθε ,ζην εμσηεξηθφ ζηα θφπηα θαη 

ηα Κεληξηθά Γξαθεία ζην Μαξνχζη Αηηηθήο. Σν δηπιηζηήξην Αζπξνπχξγνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ην 1958, είλαη ηχπνπ FCC θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

ζπλζεηφηεηα. Δίλαη έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα δηπιηζηήξηα ζηελ Δπξψπε θαζψο έρεη 

ππνζηεί κία ζεηξά αλαβαζκίζεσλ, νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 1986: έξγν κεηαηξνπήο ππνιεηκκάησλ κε ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ FCC, 

mild hydrocracker, visbreaker θαη CCR, 

 1999: αχμεζε ηεο δηπιηζηηθήο δπλακηθφηεηαο ζηα 148 kbpd θαη 

 2004: ζεκαληηθή αλαβάζκηζε κε εθηεηακέλεο βειηηψζεηο ησλ κνλάδσλ 

κεηαηξνπήο. 

Σν δηπιηζηήξην δηαζέηεη ζεκαληηθφ αξηζκφ θπξίσλ κνλάδσλ απφζηαμεο θαη 

κεηαγελέζηεξσλ κνλάδσλ κεηαηξνπήο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: κνλάδα 

θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο (FCC), κνλάδα απφζηαμεο ππφ θελφ (vacum distillation 

unit), κνλάδα πδξνγνλνππξφιπζεο (mild hydrocracker) θαη κνλάδα ημσδφιπζεο 

(visbreaker) γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνιεηκκάησλ αηκνζθαηξηθήο απφζηαμεο. Έρεη 

ζεκαληηθή δπλακηθφηεηα παξαγσγήο βελδίλεο κέζσ ησλ κνλάδσλ ηζνκεξηζκνχ θαη 

αλακφξθσζεο (CCR). 

Δίλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο ηειεπηαίεο πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη παξάγεη πξντφληα πεηξειαίνπ ζχκθσλα κε ηηο 

απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γηαζέηεη ζεκαληηθή επειημία σο πξνο ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή 

ησλ πξντφλησλ, θαηά ζπλέπεηα ε παξαγσγή βελδίλεο ή ληίδει κπνξεί λα 

κεγηζηνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Σν δηπιηζηήξην πεξηιακβάλεη 

κεγάιν ηδησηηθφ ιηκάλη θαη δίθηπν αγσγψλ αξγνχ πνπ ην ζπλδέεη κε ηελ εγθαηάζηαζε 

εθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο αξγνχ ζηελ Πάρε Μεγάξσλ, θαζψο θαη αγσγφ γηα 
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ηειηθά θαη εκηηειή πξντφληα πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηπιηζηήξην ηεο Διεπζίλαο. 

Δπηπιένλ, έρεη ηελ θχξηα επζχλε παξνρήο αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ζην Γηεζλή 

Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». Καηά ην 2013, ην δηπιηζηήξην 

Αζπξνπχξγνπ πέηπρε εμαηξεηηθή επίδνζε κεραληθήο δηαζεζηκφηεηαο (99,3%), κε 

ηδηαίηεξα ρακειφ αξηζκφ σξψλ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ. Καηά ην 2014 

νινθιεξψζεθε ε ζχλδεζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. Σν έξγν 

απηφ αλακέλεηαη λα απνδψζεη ζεκαληηθά θέξδε, θαζψο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ππνθαηάζηαζεο ηνπ καδνχη ηδηνθαηαλάισζεο κε θπζηθφ αέξην, φηαλ ε ηηκή ηνπ 

βξίζθεηαη ζε πην αληαγσληζηηθά επίπεδα. Δπίζεο, πεξηβαιινληηθά νθέιε πξνθχπηνπλ 

θαη απφ ηε κείσζε εθπνκπψλ CO2, ιφγσ ηεο ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ, σο θαζαξφηεξν 

θαχζηκν. 

Σν δηπιηζηήξην Διεπζίλαο έρεη εκεξήζηα δπλακηθφηεηα δηχιηζεο 100 ρηι. βαξέιηα θαη 

πξφζθαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαβάζκηζή ηνπ, έλα έξγν χςνπο €1,4 δηζ. Ζ 

αλαβάζκηζε πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηξηψλ θχξησλ κνλάδσλ, ηεο κνλάδαο 

πδξνγνλνππξφιπζεο πςειήο πίεζεο (hydrocracker) δπλακηθφηεηαο 39.000 

βαξειηψλ/εκέξα, ηεο κνλάδαο ζεξκηθήο ππξφιπζεο (flexicocker) δπλακηθφηεηαο 

20.000 βαξειηψλ/εκέξα θαη ηεο κνλάδαο απφζηαμεο ππφ θελφ. 

ηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ Όκηιν απνηεινχλ, ηφζν ε κεγάιε απνζεθεπηηθή 

δπλακηθφηεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ, χςνπο 3,3 εθαη.m3 ζε αξγφ θαη πξντφληα πεηξειαίνπ 

φζν θαη ε εθνδηαζηηθή ππνδνκή ηνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ 

εμαγσγψλ. Ζ ηειεπηαία πεξηιακβάλεη κεγάιεο ηδησηηθέο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ζηαζκφ θφξησζεο βπηηνθφξσλ. Σν δηπιηζηήξην ζπλδέεηαη κέζσ αγσγψλ κε ην 

ηεξκαηηθφ ζηελ Πάρε θαη κε ην δηπιηζηήξην ηνπ Αζπξνπχξγνπ. 

Ζ αλαβάζκηζε έρεη εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Οκίινπ θαζψο 

έρεη απμεζεί ε παξαγσγή κεζαίσλ θιαζκάησλ ζε αληηθαηάζηαζε καδνχη πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν, κεγηζηνπνηψληαο ηε ρξήζε αξγψλ πςεινχ ζείνπ γηα ηελ 

παξαγσγή ληίδει (ULSD). 

Ζ παξαπάλσ επέλδπζε έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο, 

θαζψο κεηψζεθαλ φιεο νη εθπνκπέο ξχπσλ. πγθεθξηκέλα, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ (SO2) κεηψζεθαλ θαηά 70,2%, νη εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (“NOx”) θαηά 

11,6% θαη νη εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ (PMS) θαηά 84,2%. 
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Σέινο, κεηά ηελ αλαβάζκηζε, ην δηπιηζηήξην έρεη απμήζεη ηελ επειημία ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνκήζεηα αξγνχ πεηξειαίνπ, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη 100% 

αξγφ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν, βαξέα πξντφληα αξγνχ, θαζψο θαη 

εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα ζηηο κνλάδεο κεηαηξνπήο (hydrocracker complex). 

Σν αλαβαζκηζκέλν δηπιηζηήξην Διεπζίλαο μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα 

ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012 θαη εληφο ηνπ 2013 νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία 

αξηζηνπνίεζεο φισλ ησλ κνλάδσλ. Καηά ην Β’ εμάκελν ην δηπιηζηήξην ιεηηνχξγεζε 

ζρεδφλ ζην 100% ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπ, ελψ πνιιέο κνλάδεο μεπέξαζαλ ηηο αξρηθέο 

πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ. 

Ζ απφδνζε κεζαίσλ θιαζκάησλ (ληίδει, ηδεη) μεπέξαζε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζέγγηζε ην 75%, δηακνξθψλνληαο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

Οκίινπ πεξίπνπ ζην 52%. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιιε ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ 

δηπιηζηεξίσλ ηνπ Οκίινπ, κε ην πνζνζηφ παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο λα δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδα απφ ηα πιένλ πςειά ζηνλ 

Δπξσπατθφ θιάδν δηχιηζεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

παξαγσγηθήο καο βάζεο, κεηά ηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηεο πεληαεηίαο 2007-2012. 

Δπηπιένλ, νη εμαγσγέο ησλ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη, 

εληζρχνληαο έηζη ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Οκίινπ. Καηά ην 2014 ην δηπιηζηήξην 

βειηίσζε ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηνπ κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

βειηίσζεο ησλ κνλάδσλ, πεηπραίλνληαο ηνλ κέγηζην βαζκφ απαζρφιεζεο, κε 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ, ελψ παξάιιεια βειηίσζε 

ζεκείσζε θαη ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηνπ δηπιηζηεξίνπ. 

Σν δηπιηζηήξην Θεζζαινλίθεο είλαη ηερλνινγίαο hydroskimming. Έρεη απνζεθεπηηθή 

δπλακηθφηεηα 1,4 εθαη.m3. Δίλαη ην κνλαδηθφ δηπιηζηήξην ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη 

πξνκεζεχεη ηφζν ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Σν 2011 νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ην πξφγξακκα αλαβάζκηζήο ηνπ, ην νπνίν 

αθνξνχζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: (α) ηελ αλαλέσζε ησλ κνλάδσλ απφζηαμεο, (β) ηελ 

αχμεζε ηεο απνζεθεπηηθήο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επειημίαο ζηελ 

ηξνθνδνζία αξγνχ θαη (γ) ηελ πξνζζήθε κηαο κνλάδαο θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο 
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(CCR,15 ρηι. βαξέιηα αλά εκέξα) θαζψο θαη κηαο κνλάδαο απνζείσζεο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο βελδίλεο θαη ληίδει. 

Σν δηπιηζηήξην Θεζζαινλίθεο ζπλδέεηαη κέζσ αγσγνχ κε ην δηπιηζηήξην ηνπ Οκίινπ 

ζηα θφπηα, ην κνλαδηθφ δηπιηζηήξην ζηελ π.Γ.Γ.Μ. 

Σν 2013 ζην αλαβαζκηζκέλν δηπιηζηήξην Θεζζαινλίθεο ζπλερίζηεθε ε ιεηηνπξγία κε 

δηχιηζε αξγψλ πςεινχ πεξηζσξίνπ δηχιηζεο, ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πξφζζεηνπ 

(ΜΣΒΔ) γηα ηελ παξαγσγή βελδηλψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε θαηαλάισζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ. Σν δηπιηζηήξην, κε ηε λέα κνλάδα Καηαιπηηθήο Αλακφξθσζεο (CCR), 

θαηεξγάζηεθε επηπιένλ ηεο ίδηαο παξαγσγήο λάθζαο, ηε δηαζέζηκε λάθζα απφ ην 

δηπιηζηήξην Διεπζίλαο, απμάλνληαο ην ζπλνιηθφ πεξηζψξην ησλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ 

Οκίινπ. Δπηπιένλ, κεηά απφ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζε 

αγσγνχο θαη αηκνπαγίδεο πέηπρε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο. 

Σα εγρψξηα δηπιηζηήξηα ηνπ Οκίινπ ιεηηνπξγνχλ σο εληαίν ζχζηεκα (hub). Καηά 

ζπλέπεηα, νη κεληαίεο αγνξέο αξγνχ, ν ζρεδηαζκφο γηα ηε κεληαία παξαγσγή θαη νη 

πξνβιέςεηο πσιήζεσλ γίλνληαη γηα φιν ην ζχζηεκα, επηηπγράλνληαο ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο δηχιηζεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαζψο θαη ηελ εγρψξηα δήηεζε. εκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα απνηειεί ε δπλαηφηεηα θαηεξγαζίαο ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

(SRAR,VGO) θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ κίγκαηνο θαη ησλ επηπέδσλ θαηεξγαζίαο αξγνχ, 

αλάινγα κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά δεδνκέλα. ( www.helpe.gr)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helpe.gr/
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3.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
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3.3  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ:  Σν Γ είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν 

ηεο εηαηξείαο θαη θαηά θχξην ιφγν δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ 

πνιηηηθή αλάπηπμήο ηεο θαη επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο. Ζ ζχλζεζε θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ θαζνξίδνληαη 

απφ ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. Πξψηηζηε ππνρξέσζε θαη 

θαζήθνλ ησλ κειψλ ηνπ Γ είλαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξείαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ 

εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ην Γ κπνξεί λα εθρσξεί κέξνο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα, θαζψο 

θαη ηε δηαρείξηζε, δηνίθεζε ή δηεχζπλζε ησλ ππνζέζεσλ ή ηελ εθπξνζψπεζε 

ηεο εηαηξείαο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, ζην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα κέιε (εθηειεζηηθά θαη κε), ζηνπο Γηεπζπληέο ή ζε ππαιιήινπο 

ηεο εηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ Γ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ 

αλαηεζεί απφ ην Γ αξκνδηφηεηέο ηνπ, απαγνξεχεηαη λα επηδηψθνπλ ίδηα 

ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ Γ 

θαη θάζε ηξίηνο, ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηέο ηνπ, νθείινπλ 

έγθαηξα λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ ηα ίδηα ζπκθέξνληα 

ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία 

εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ 

ζπκθεξφλησλ κε απηψλ ηεο εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξ. 42 (ε), παξ. 5 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, πνπ 

αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σν Γ ελδεηθηηθά, εγθξίλεη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ: 

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην (Δ) ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 Σν Δηήζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαη Πξνυπνινγηζκφ (ΔΠΠ) ηεο εηαηξείαο 

θαη ηνπ  Οκίινπ. 

 Κάζε αλαγθαία αιιαγή ζηα Δ θαη ΔΠΠ. 

 Σελ εηήζηα έθζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε 

απηήλ επηρεηξήζεηο ηνπ άξ. 42(ε), παξ. 5 ηνπ Κ.Ν.2190/20. 
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 Σνλ εηήζην απνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 Σελ ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε εηαηξεία ή θνηλνπξαμία, ηελ εμαγνξά εηαηξείαο 

θαη ηελ ίδξπζε ή θαηάξγεζε εγθαηαζηάζεσλ, χςνπο γηα θάζε πεξίπησζε άλσ 

ηνπ € 1 εθ. 

 Σηο ζπκθσλίεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμίεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο 

πδξνγνλαλζξάθσλ. 

 Σελ νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ. 

 Σνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

 Σε βαζηθή νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 

 Σηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ κέρξη θαη ην επίπεδν ηνπ Γηεπζπληή Η θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

 Σν δηνξηζκφ/ αλάθιεζε θαη ηηο απνδνρέο ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ, ησλ 

Γηεπζπληψλ Η θαη ηνπ επηθεθαιή ηεο Γηεχζπλζεο Η Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Οκίινπ. 

 Σελ Δπηρεηξεζηαθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (ΔΔ). 

 Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο. 

 Σηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο. 

 Ό,ηη άιιν πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο εηαηξείαο.  

 ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.: Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ πξνΐζηαηαη θαη δηεπζχλεη ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ θαη ελεξγεί θάζε πξάμε αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν, ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο. 

 ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΜΗΛΟΤ: Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη ην 

αλψηεξν εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο εηαηξείαο. Πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο εηαηξείαο θαη δηεπζχλεη ην έξγν ηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ Γ, πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο θαη 

ππνβάιιεη ζην Γ ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο. ( www.helpe.gr)  
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 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΜΗΛΟΤ: Βαζηθή απνζηνιή ηεο 

είλαη λα πξνγξακκαηίδεη, λα ζπληνλίδεη θαη λα εθαξκφδεη βέιηηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, κέζσ δηεμαγσγήο 

ηαθηηθψλ, έθηαθησλ θαη εηδηθψλ ειέγρσλ, ηα πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ 

αμηνπνηνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχλλνκε, νκαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. ( www.helpe.gr)  

 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ: Αζρνιείηαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ (Π.Γ.Γ.Μ, Αιβαλία, Βνπιγαξία, Κχπξν, 

εξβία) γηα ηα πξαηήξηα ηεο θαη ηα δηπιηζηήξηα ηεο. 

 ELPET BALKANIKI: Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΔΛ.Π.ΔΣ. - 

ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ., ΑΝΧΝΤΜO ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗOΤ, ΔΜΠOΡΗΑ 

ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ΔΛ.Π.ΔΣ. - ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ. 

ζπζηάζεθε ην 1999. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ. Οη 

ζθνπνί ηεο εηαηξίαο είλαη: 

 Ζ ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη εηαηξεία ή άιινο 

θνξέαο, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ θνπίσλ θαη ε νπνία ζα 

έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αγσγνχ αξγνχ πεηξειαίνπ 

απφ ηε Θεζζαινλίθε κέρξη ηα θφπηα. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ηνπ δηπιηζηεξίνπ OΚΣΑ ησλ θνπίσλ ζην 

πιαίζην ηεο ηδησηηθνπνίεζήο ηεο, ε δεκηνπξγία λέσλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη 

γεληθφηεξα θέληξσλ δηαλνκήο πξντφλησλ πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζηελ πΓΓΜ. 

 Ζ άζθεζε πάζεο θχζεσο εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο θαη ελ γέλεη επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά, πψιεζε, εηζαγσγή, εμαγσγή, 

δηάζεζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ είηε ζηελ Διιάδα είηε ζηελ πΓΓΜ, θαζψο θαη 

παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηα 

αλσηέξσ. 

 Ζ άζθεζε πάζεο θχζεσο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή 

θαη δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πΓΓΜ αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

ησλ Βαιθαλίσλ. 

 Ζ κειέηε, επίβιεςε θαη εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

φπσο ε έξεπλα, ν ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε παξνρή 

http://www.helpe.gr/
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ηερλνγλσζίαο, πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ είηε ζηελ 

Διιάδα είηε γεληθφηεξα ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ. 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζε δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζέκαηα, ζε 

ζέκαηα εκπνξίαο ζηελ Διιάδα ή γεληθφηεξα ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ. 

 Ζ ελ γέλεη επελδπηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ 

Βαιθαλίσλ, ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηνπο παξαπάλσ.( www.helpe.gr). 

 INTERNATIONAL MARKETING: Αζρνιείηαη κε ην κάξθεηηλγθ ζην 

εμσηεξηθφ θαη ηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο ζην εμσηεξηθφ. 

  ΔΓΥΧΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ( ΔΚΟ ΑΒΔΔ & ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ):  ε ΔΚΟ 

ΑΒΔΔ είλαη εκπνξηθή εηαηξία ηνπ νκίινπ. Ο βαζηθφο ηεο άμνλαο ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο πνπ αζθεί , αιιά θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηεο ππεπζπλφηεηαο είλαη ε πξνζήισζε ζηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ κείσζε θηλδχλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία , ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζηελ αζθαιή εξγαζία θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ είλαη θαη απηή εκπνξηθή εηαηξία ηνπ νκίινπ. Ζ 

εμαγνξά ηνπ δηθηχνπ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ 

ζέζε ηνπ Οκίινπ ζηελ αγνξά ιηαληθήο εκπνξίαο ζηελ Διιάδα. ηφρνο είλαη ε 

πινπνίεζε φισλ ησλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ δχν εηαηξηψλ ιηαληθήο θαη ησλ 

δηπιηζηεξίσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ πξαηεξίσλ κε πεξαηηέξσ 

ελδπλάκσζε ζηελ Διιεληθή αγνξά.  

 ΑΠΡΟΦΟ: Ζ ΑΠΡΟΦΟ είλαη ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ θαη απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε ειιεληθή εηαηξεία παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ (engineering) 

θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηε Ν.Α. 

Δπξψπε. Λεηηνπξγεί ζχκθσλα κε δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα θαη πξαθηηθέο 

θαη είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008,  ΔΛΟΣ1429:2008, ISO 14001 

θαη OHSAS 18001.Καηά ην 2014 απαζρνινχζε  πξνζσπηθφ 195 αηφκσλ 

πςειήο εμεηδίθεπζεο. Ζ ΑΠΡΟΦΟΣ  υποςτθρίηει επενδφςεισ κατεξοχιν ζηνλ 

ηνκέα ηεο Γηχιηζεο θαη ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, παξέρνληαο επξχ θάζκα 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο έξγνπ θαη ζρεηηθψλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ελψ επεθηείλεη ζπλερψο ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζηνρεχνληαο λένπο πειάηεο εθηφο ηνπ Οκίινπ θαη εθηφο 
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Διιάδνο. Καηά ην 2014 παξείρε ηηο  ππεξεζίεο ηεο ζε 120 έξγα, ηα 

ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 Μειέηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο ζε κνλάδεο παξαγσγήο ηνπ δηπιηζηεξίνπ 

Αζπξνπχξγνπ. 

 Λεπηνκεξήο ρεδηαζκφο γηα βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο 

Flexicoker θαη ηελ εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζην δηπιηζηήξην Διεπζίλαο 

 Δπίβιεςε Καηαζθεπήο Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ Αγ. Θενδψξσλ – Γ.Δ.Ζ. 

Μεγαιφπνιεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΓΔΦΑ 

 Έιεγρνο Λεπηνκεξνχο Μειέηεο θαη Δπίβιεςε Καηαζθεπήο γηα ηελ 3ε 

δεμακελή Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (LNG) ζηε λήζν Ρεβπζνχζα γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΓΔΦΑ 

 Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηπηψζεσλ θαη Τπεξεζίεο 

ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηε Β’ θάζε ηεο κειέηεο ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ 

 Μειέηεο αλαβάζκηζεο δηπιηζηεξίνπ Riejka (ΗΝΑ) ζηελ Κξναηία 

 Μειέηε θνπηκφηεηαο γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο Μάιηαο κε ην Δπξσπατθφ 

δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ 

 Παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ θαη Δπίβιεςεο Καηαζθεπήο 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εηαηξεία VTTV ζηελ Κχπξν ( www.helpe.gr). 

 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΟΜΗΛΟΤ: Απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηεπζχλζεηο ηνπ νκίινπ ,αζρνιείηαη κε ηα 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ. 

 Γ/ΝΖ ΔΡΔΤΝΑ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ: Καηά ην 

2014, νη δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ θιάδνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ σο δηαρεηξηζηή κε πνζνζηφ 

33,3% (Operator) ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα ζηε χκβαζε Μίζζσζεο 

γηα ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ θφιπνπ, αιιά θαη ζηελ Αίγππην, 

κέζσ ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο θνηλνπξαμίεο ζηηο πεξηνρέο West Obayed (Γ. 

Έξεκνο) θαη Mesaha (Άλσ Αίγππηνο) κε πνζνζηφ 30% αλά πεξηνρή. ηελ 

πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ Κφιπνπ, ην πξφγξακκα ειάρηζησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 

πξψηε ηξηεηή εξεπλεηηθή θάζε ζπκπεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

θαηαγξαθή ζεηζκηθψλ 3D έθηαζεο 800 η.ρικ. θαη 2D πεξηθεξεηαθψλ 

γξακκψλ, κήθνπο 300 ρικ. Σν ηέηαξην ηξίκελν 2014 μεθίλεζαλ νη αξρηθέο 
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γεσινγηθέο κειέηεο ζηελ πεξηνρή. Παξάιιεια, ε ΔΛΠΔ ΑΔ ζπλέρηζε ηελ 

κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο πεξηνρέο ηεο 

Γ. Διιάδαο, πξνεηνηκαδφκελε γα ηελ πηζαλή ππνβνιή πξνζθνξψλ ζε δηεζλείο 

δηαγσληζκνχο πνπ έρεη πξνθεξχμεη ην ΤΠΔΚΑ. ε απηφ ην πιαίζην, ε 

Δηαηξεία θαηέζεζε πξνζθνξέο γηα ηηο ππφ παξαρψξεζε πεξηνρέο ηεο Άξηαο – 

Πξέβεδαο  θαη ηεο ΒΓ Πεινπνλλήζνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. 

ην West Obayed, ηνλ Οθηψβξην 2014 ε θνηλνπξαμία (ΔΛΠΔ 30%, VEGAS 

70%) εθηέιεζε ηελ ηειεπηαία ππνρξεσηηθή εξεπλεηηθή γεψηξεζε, πνπ δελ 

απέδσζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Μεηά απφ ηελ άξλεζε ηεο θξαηηθήο εηαηξίαο 

EGPC γηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο θαη εθηέιεζεο 

επηπιένλ γεσηξήζεσλ, ε θνηλνπξαμία απνθάζηζε νκφθσλα ηελ επηζηξνθή ηεο 

πεξηνρήο (5 Γεθεκβξίνπ 2014). ηελ πεξηνρή Mesaha, ε θνηλνπξαμία 

(Petroceltic, HELPE, KEC θαη Beach Petroleum) νκφθσλα απνθάζηζε ηελ 

επηζηξνθή ηεο πεξηνρήο ζηελ θξαηηθή εηαηξία GANOPE κεηά απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο  εξεπλεηηθήο γεψηξεζεο Mesaha 1x ρσξίο ππνιεηπφκελεο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 

 ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. (ΔΛ.ΠΔ. Αλαλεψζηκεο) 

ηδξχζεθε ην 2006 θαη είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΔΛ.ΠΔ. θνπφο ηεο 

εηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Ζ 

ΔΛΠΔ Αλαλεψζηκεο έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ αηνιηθά, θσηνβνιηατθά θαη βηνκάδα ζηα επφκελα 

ρξφληα, δηαθνξνπνηψληαο ην ελεξγεηαθφ ραξηνθπιάθην θαη ζπκβάιινληαο 

ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ 

Οκίινπ. Ζ κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ζα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 

250.000 ηφλνπο εηεζίσο, αληηζηαζκίδνληαο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

εθπνκπψλ CO2 πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηχιηζεο θαη 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ θπζηθφ αέξην (www.helpe.gr). 

 ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΜΗΛΟΤ  

 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΝΟΣΟΤ: Πξφθεηηαη γηα ηηο 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζπξνπχξγνπ θαη ηεο Διεπζίλαο. 

 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ : H εγθαηάζηαζε 

Θεζζαινλίθεο βξίζθεηαη ζηνλ Γελδξνπφηακν, ζε ηδηφθηεηε έθηαζε 70 
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ζηξεκκάησλ θαη δηαζπλδέεηαη κέζσ αγσγψλ κε ηηο Βηνκεραληθέο 

Δγθαηαζηάζεηο ησλ ΔΛΠΔ Καινρσξίνπ Θεζζαινλίθεο.  Ο ζπλνιηθφο, 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο αλέξρεηαη ζηα 144.000m
3
πεξίπνπ θαη ε εκεξήζηα 

δπλακηθφηεηα δηαθίλεζεο κέζσ βπηηνθφξσλ, κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 

5.000m
3
 θαπζίκσλ κε νθηάσξε ιεηηνπξγία.. 

 DIAXON: Ζ εηαηξία DIAXON ΑΒΔΔ, κε έδξα ηελ Κνκνηελή, ηδξχζεθε ην 

1999 σο ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΠΔ κε αληηθείκελν παξαγσγήο ηα θίικ 

πνιππξνππιελίνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ βηνκεραλία 

ζπζθεπαζίαο. 

 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ : Ζ ΔΛ.ΠΔ. θαηέρεη ην 35% ησλ 

κεηνρψλ ηνπ Οκίινπ ΓΔΠΑ, πνπ απνηειεί ηνλ θχξην εηζαγσγέα θαη πάξνρν 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα. Σν ππφινηπν 65% ηεο ΓΔΠΑ αλήθεη ζην 

Σακείν Αμηνπνίεζεο ηεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ). 

 ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ο Όκηινο ήηαλ ν 

πξψηνο αλεμάξηεηνο παξαγσγφο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο- ηδξχνληαο ην 2003 

ηελ 100% ζπγαηξηθή ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΔ (T-POWER), 

κέζσ ηεο νπνίαο ιεηηνχξγεζε ην 2005 εξγνζηάζην δπλακηθφηεηαο 390 MW 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θπζηθνχ αεξίνπ (CCGT), ζηηο Βηνκεραληθέο 

Δγθαηαζηάζεηο Θεζζαινλίθεο. Σν 2008, ε ΔΛ.ΠΔ. θαη ε Edison, ν δεχηεξνο 

κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Ηηαιίαο, ππέγξαςαλ 

ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ ζπκκαρία έρεη ιάβεη ηε κνξθή ηεο θνηλνπξαμίαο ELPEDISON, 

ζηελ νπνία αλήθνπλ ε ELPEDISON POWER θαη ε ELPEDISON ENERGY. 

Ζ ELPEDISON POWER είλαη ζήκεξα ν δεχηεξνο ζε κέγεζνο αλεμάξηεηνο 

παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ 810 MW ηερλνινγίαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν Φπζηθφ Αέξην 

(κνλάδα 390 MW ζηε Θεζζαινλίθε θαη κνλάδα 420 MW ζηε Θίζβε 

Βνησηίαο). Ζ ELPEDISON ENERGY είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ελαιιαθηηθνχο αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πσιήζεηο 

400 GWh (2014) ζε πειάηεο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, ζεκεηψλνληαο 

ηδηαίηεξα ηαρεία αλάπηπμε(www.helpe.gr). 

 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ: Ζ 

δηεχζπλζε απηή αζρνιείηαη κε ηηο εηαηξίεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 
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ΚΑΤΗΜΑ θαη ειέγρεη πάλσ απφ 1700 πξαηήξηα θαζψο θαη ηα δηπιηζηήξηα 

ηνπ Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Θεζζαινλίθεο. 

 Γ/ΝΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ &ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΟΥΖΜΗΚΧΝ: ηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ είλαη ν κνλαδηθφο παξαγσγφο πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

Διιάδα, κε κεξίδην αγνξάο πνπ ππεξβαίλεη ην 50%. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

παξαγσγήο πεηξνρεκηθψλ είλαη θαζεηνπνηεκέλε κε ηνλ θιάδν δηχιηζεο. Ο 

Όκηινο έρεη ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ νη δηεζλείο 

πσιήζεηο ζε επηιεγκέλεο αγνξέο ηεο Μεζνγείνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 60-

65% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Σα βαζηθά πξντφληα είλαη πνιππξνππιέλην, 

θηικ πνιππξνππιελίνπ (BOPP), δηαιχηεο θαη αλφξγαλα ρεκηθά. Ζ παξαγσγή 

πνιππξνππιελίνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηεο Basel. Σν θαζεηνπνηεκέλν 

ζπγθξφηεκα παξαγσγήο πξνππιελίνπ, πνιππξνππιελίνπ θαη BOPP είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο επηηξέπεη 

ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνδνκψλ, ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θαη ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ, αιιά θαη ησλ θνηλψλ παξνρψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ. 

 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ: Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε 

δηαζπλνξηαθψλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηηπγράλνληαη κε δχν ηδηφθηεηα 

δεμακελφπινηα: Σν πγξαεξηνθφξν «ΜΔΛΗΝΑ», ην νπνίν κεηαθέξεη 

πξνππιέλην θαη LPG θαη Σν «ΔΗΡΖΝΖ», δηπινχ ηνηρψκαηνο θαη ππζκέλα, γηα 

ηε κεηαθνξά ιεπθψλ πξντφλησλ θαη VGO(www.helpe.gr). 

 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΟΜΗΛΟΤ: Αζρνιείηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ γηα ηελ εμαγσγή νξζψλ απνηειεζκάησλ. 

 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΜΗΛΟΤ:  Αζρνιείηαη κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

,κε ηελ  κηζζνδνζία, αζθάιηζε, εθπαίδεπζε. 

 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΜΗΛΟΤ : Αζρνιείηαη 

κε φιεο ηηο λνκηθέο ππνζέζεηο ηνπ νκίινπ ( πκβάζεηο, λνκηθή πξνζηαζία). 

 Γ/ΝΖ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΟΜΗΛΟΤ. 

 Γ/ΝΖ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΒΗΧΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΜΗΛΟΤ . ( www.helpe.gr) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΔΓΙΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ-ΚΛΑΓΙΚΗ 

ΑΝΑΛΤΗ 

 

4.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε γεληθφηεξα θαη ε ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε 

εηδηθφηεξα έρνπλ επεξεάζεη θαηαιπηηθά ζηνλ θιάδν ηεο δηχιηζεο ζηελ Διιάδα, 

νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα. Ηδηαίηεξα, νη ζπλζήθεο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλήο αγνξά 

είλαη ηέηνηεο πνπ ν θιάδνο αληηκεησπίδεη πςειφ θφζηνο εθνδηαζκνχ  αξγνχ 

πεηξειαίνπ, ρακειά πεξηζψξηα δηχιηζεο, θαηαθφξπθε πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο 

θαη απμεκέλν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελέξγεηαο. 

Ζ ζηξνθή ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα έδσζε αλάζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ε νπνία ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ θηλδχλεπε. Ύζηεξα ινηπφλ απφ κηα πεξίνδν 

επελδχζεσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο δπλακηθφηεηαο θαηάθεξαλ λα 

επεθηαζνχλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ζε ρψξεο εθηφο 

Δπξσπατθήο δψλεο. 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο αιιά θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ 

θιάδνπ ηεο δηχιηζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζηελ ΔΔ, θαζψο θαη νη ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη αληηκέησπνο θαη ζηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα 

ζπλερίζεη λα εθηίζεηαη ν θιάδνο ηα επφκελα ρξφληα, έδσζαλ ην έλαπζκα ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο (fitness check) 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνλ θιάδν θαη εηδηθφηεξα ζηηο επηπηψζεηο ηνπ 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ ηεο ΔΔ. Ο έιεγρνο απηφο νινθιεξψζεθε 

ην επηέκβξην ηνπ 2014, ζπλνδεπφκελνο απφ πξνηάζεηο πνιηηηθήο θαη δξάζεηο ζηελ 

θαηεχζπλζε εμαζθάιηζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θιάδνπ 

ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία.  Danchev, S., & Μαληάηεο Γ. (2014) Ο κλάδορ διύλιζηρ 

Πεηπελαίος ζηην Δλλάδα. 
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4.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ  

Όπσο αλαιχζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ ηκήκα, ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ έρεη σο ζηφρν 

ηνλ πειάηε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην θέξδνο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ επηηπρία ινηπφλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κάξθεηηλγθ ζα εμαξηεζεί απφ : 

 Σελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε  

 Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ θαηά ηέηνην ηξφπν 

έηζη ψζηε ν πειάηεο λα βξεζεί θνληά κε ην πξντφλ. 

 Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ θαη αξκνδηνηήησλ κέζσ ελφο πιάλνπ κάξθεηηλγθ 

γηα λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηνί ζηφρνη. 

Καη νη ηξείο απηνί παξάγνληεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί θαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ 

επηηπρία θαη κία αδπλακία ηνπ απηφκαηα ζεκαίλεη ε κηθξφηεξε επηηπρία ή πηζαλή 

απνηπρία. Σν εμαηξεηηθά πνηνηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία είλαη δχζθνιν λα έρεη σο βάζε 

κηα αδχλακε νξγάλσζε θαη αληίζηνηρα ε εμαηξεηηθή νξγάλσζε δελ κπνξεί λα 

εμπςψζεη έλα θησρφ πξντφλ ή ππεξεζία. 

Ζ επηηπρία ινηπφλ ζπλνπηηθά θαζνξίδεηαη απφ ην κείγκα κάξθεηηλγθ , δειαδή 

επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξα ζηξαηεγηθά ζεκεία: 

 Σελ ηηκή 

 Σελ πξνψζεζε 

 Σελ δηαλνκή 

 Σν πξντφλ. 

Απηά ηα ηέζζεξα ζεκεία πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη Μάξθεηηλγθ. Harrison, J. & Thompson, D. & Flanagan, H. &   

Tonks, P., (1994) Beyond the Business Plan.  Journal of Management in Medicine. 
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4.3 ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ απφ έλα 

θαηαλαισηή. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ επηζηήκε ηνπ κάξθεηηλγθ ε ηηκή απνηειεί απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο επηινγήο θαη πφζν κάιινλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ 

νηθνλνκηθήο χθεζεο. Δμάιινπ, σο γλσζηφλ , ζχκθσλα θαη κε ηνλ λφκν ηεο δήηεζεο ν 

θαηαλαισηήο ςάρλεη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

Ζ ζσζηή ηηκνιφγεζε απνηειεί θαηαιπηηθφ παξάγνληα φρη κφλν γηα ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο , αιιά επεξεάδεη επίζεο άκεζα, ηελ κειινληηθή δήηεζε, ην κειινληηθφ 

θφζηνο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά. 

Οη ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ επεξεάδνληαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία νηθνλνκηθψλ 

θαη γεσπνιηηηθψλ γεγνλφησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ην θφζηνο 

εηζαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα απμήζεθε θαηαθφξπθα, ιφγσ ηεο εμίζνπ 

ζεκαληηθήο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ( Βιέπε παξαθάησ δηάγξακκα). Χζηφζν, ε 

παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε δξακαηηθή πηψζε ησλ δηεζλψλ 

ηηκψλ ην 2008 ιφγσ ηεο αλακελφκελεο εμαζζέληζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο. Ο 

πεξηνξηζκφο ηεο παξαγσγήο απφ ηα κέιε ηνπ OPEC ην 2010 ζπγθξάηεζε ηελ πηψζε 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο νη ηηκέο 

μεθίλεζαλ κηα λέα αλνδηθή πνξεία. Svetoslav, D. & Μαληάηεο, Γ. (2014)  Ο κλάδορ 

διύλιζηρ Πεηπελαίος ζηην Δλλάδα. 

Διάγραμμα 1 : Κόςτοσ ειςαγωγισ αργοφ πετρελαίου ςτθν Ελλάδα 1980-2012 

 

              1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Πεγή: Svetoslav, D. & Μαληάηεο, Γ. (2014)  Ο κλάδος διύλιζης Πεηρελαίοσ ζηην Ελλάδα. 
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4.4 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΧΘΗΔΧ  

Ζ ζηξαηεγηθή πξνσζήζεσο απνηειεί απφ ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα πνπ 

απαζρνινχλ κηα επηρείξεζε θαζψο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ επηηπρία ηεο ζηελ 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Απηφ γίλεηαη γηαηί καθξνρξφληα, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηλνηνκίεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη θαη ην κείδνλ 

ζέκα, πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλα θαη φρη λα ιεηηνπξγνχλ κφλν κε ηελ αληίδξαζε ηεο 

αγνξάο. Γηα απηφ ηνλ  ιφγν ε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ιεπηνκεξέο πιάλν ελεξγεηψλ ζρεδίνπ πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα πεξηέρεη θαη νδεγίεο γηα πνηεο αγνξέο πξέπεη λα απεπζπλζνχλ θαη 

ηη ηερλνινγηθά κέζα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ . 

Οη βαζηθνί ηξφπνη πξνσζήζεσο είλαη κέζσ : 

 Σειεφξαζεο 

 Ραδηνθψλνπ 

 Σειεθσληθήο πξνψζεζεο  

 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 

 Πξνζσπηθήο ζειίδα ζην δηαδίθηπν 

 Social media 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη δχν ηειεπηαίνη ηξφπνη είλαη παγθνζκίσο δηαδεδνκέλνη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα θαζψο έρεη κεγάιε επηηπρία 

ιφγσ ηεο πξσηνπνξηαθήο ηνπο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνπλ πην 

άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αιιά θαη αληίζηξνθα λα κπνξεί ν 

πειάηεο λα γλσξίδεη εμνινθιήξνπ ηελ εηαηξία πνπ εκπηζηεχεηαη. 

Ο φκηινο ινηπφλ ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηξφπνπο δίλνληαο 

ηδηαίηεξε βάζε ζηνπο ηειεπηαίνπο. Martensen, Α. & Dahlagaard, J. (1999) Strategy 

and Planning for innovation management, a business excellence approach . 

International Journal of Quality & Reliability Management. 
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4.5 ΓΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπ νκίινπ γίλεηαη κέζα απφ ηα πξαηήξηα ηνπ. Μεηξά 

πάλσ απφ 1700 πξαηήξηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 900 είλαη πξαηήξηα είλαη ΔΚΟ θαη 816 κε 

ην ζήκα ηεο BP ( λχλ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ). ην ζχλνιν αγνξάο δηαζέηεη 

πεξίπνπ 5500 πξαηήξηα, 15 εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο θαπζίκσλ, 23 

ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ ζηα θπξηφηεξα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, 2 

εκθηαισηήξηα πγξαεξίνπ ζε Βνξξά θαη Νφην θαη κία κνλάδα παξαγσγήο θαη 

ζπζθεπαζίαο ιηπαληηθψλ. Απηή ε εθηεηακέλε ππνδνκή εθνδηαζκνχ είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο εμαγνξάο θαη ηεο ελνπνίεζεο κηαο ζεηξάο εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ιηαληθή αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ 

ππάξρνπζα ππνδνκή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Όκηιν λα έρεη κία ζεκαληηθή 

παξνπζία, ηφζν ζηελ επεηξσηηθή ρψξα φζν θαη ζηε ιηαληθή αγνξά ησλ ειιεληθψλ 

λεζηψλ θαζψο θαη ζηηο γεσγξαθηθά δηάζπαξηεο εγθαηαζηάζεηο αεξνδξνκίσλ. 

Ζ εμαγνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΒΡ ζηελ Διιάδα επέηξεςε ζηνλ Όκηιν λα 

ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εγρψξηα ιηαληθή αγνξά, λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο 

ηνπ, αιιά θαη λα επσθειεζεί απφ ηηο ζπλέξγηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ δχν 

εηαηξεηψλ εκπνξίαο θαη ηνπ ηνκέα ηεο δηχιηζεο. 

Με θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, δηαηεξήζεθε 

ε εγεηηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ζηελ εγρψξηα ιηαληθή αγνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη 

απμήζεθαλ ηα κεξίδηα αγνξάο, κέζσ ηεο πξνζθνξάο αληαγσληζηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ. ην πιαίζην απηφ, νινθιεξψζεθαλ δπν επηηπρείο 

εηζαγσγέο λέσλ θαηλνηφκσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ηνπ ΔΚΟ Diesel Avio θαη 

ηνπ BP Ultimate Diesel. 

Έλαο επίζεο πνιχ ζεκαληηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ είλαη κέζσ ηεο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Ο φκηινο θαηέρεη δχν ηδηφθηεηα δεμακελφπινηα ,ην  

«ΔΗΡΖΝΖ» θαη ην «ΜΔΛΗΝΑ» . Σν ΜΔΛΗΝΑ κεηαθέξεη πξνππιέλην θαη LPG θαη ην 

ΔΗΡΖΝΖ ιεπθά πξντφληα θαη VGO. (www.helpe.gr)  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΥΔΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

5.1 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 ηφρνο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, δίλνληαο έκθαζε ζε 

απηφλ θαη δεκηνπξγψληαο αμία γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. ε απηφ ην πιαίζην ν 

Όκηινο, παξέρεη έλα ζχλνιν ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε πειάηεο 

θαη ζπλεξγάηεο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (πξαηήξηα, νδεγνί, θα.) 

ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη πνηθίιεο δξάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλεο θαηά πεξίπησζε, 

νξγαλψλνληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη 

πξνγξακκαηίδνληαη εθπαηδεχζεηο. 

Ο φκηινο ινηπφλ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε : 

 Βηνκεραλία: Ζ ειιεληθή βηνκεραλία θαη βηνηερλία ηξνθνδνηνχληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη κε πεηξειατθά θαχζηκα. Αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

εγθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ληήδει θίλεζεο, βηνκεραληθφ καδνχη θαη 

βηνκεραληθά πγξαέξηα (πξνπάλην, βνπηάλην θαη κίγκα) ελψ θαη, νη γεσξγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θάλνπλ ρξήζε φιν ην ρξφλν αγξνηηθνχ πεηξειαίνπ. Ζ ΓΔΖ 

βαζίδεηαη ζε αμηνζεκείσην πνζνζηφ ζην πεηξέιαην, ηφζν ζηηο δχν κεγάιεο 

κνλάδεο ηνπ Λαπξίνπ θαη ηνπ Αιηβεξίνπ , πνπ θαηαλαιψλνπλ καδνχη, φζν θαη 

ζηηο κηθξφηεξεο κνλάδεο ησλ λεζηψλ (Κξήηε, Γσδεθάλεζα, Αηγαηνπειαγίηηθα 

λεζηά) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καδνχη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ληήδει.  

 ην δξφκν: Όια ηα είδε θαπζίκσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ειιεληθή αγνξά 

παξάγνληαη απφ ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζχκθσλα κε φιεο ηηο επξσπατθέο Οδεγίεο. Παξάγνληαη θαη 

θπθινθνξνχλ: Ακφιπβδε βελδίλε 95 Οθηαλίσλ (ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ 

πξφηππν ΔΝ-228), Ακφιπβδε βελδίλε 96 Οθηαλίσλ κε ππνθαηάζηαην 

κνιχβδνπ γηα ηα παιαηάο ηερλνινγίαο νρήκαηα, Ακφιπβδε βελδίλε 100 

Οθηαλίσλ κε κεδεληθφ ζείν, Νηήδει θίλεζεο (ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ 

πξφηππν ΔΝ-590), Τγξαέξην θίλεζεο (ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν 

ΔΝ-589). 
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 ηνλ αέξα:  Tα αεξνπνξηθά θαχζηκα, JA-1 θαη JP-8, παξάγνληαη ζηα ηξία 

δηπιηζηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο AFQRJOS θαη 

DEFENCE STANDARD 91-91 θαη ηξνθνδνηνχλ φια ηα αεξνδξφκηα ηεο 

ρψξαο. Δηδηθφηεξα ην Αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ηξνθνδνηείηαη 

απεπζείαο κε αγσγφ απφ ην Γηπιηζηήξην Αζπξνπχξγνπ. 

 ηελ ζάιαζζα: Καη απφ ηα ηξία δηπιηζηήξηα ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

δηαηίζεηαη κηα πιήξεο ζεηξά εηδηθψλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ, κε ζηφρν ηελ 

πιήξε εμππεξέηεζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε 

ρψξα. 

 ην ζπίηη:  Κάζε ρεηκψλα θαηαλαιψλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο ζε φιε ηε ρψξα. Δπηπιένλ ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

ηξνθνδνηεί ηα λνηθνθπξηά κε πγξαέξην (πξνπάλην, βνπηάλην & κείγκα).   

 Μεηαθνξέο(www.helpe.gr). 

 

5.2 ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 

Ο βαζηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ηνπ Οκίινπ έρεη ππάξμεη ην Ηξάλ άιια έγηλε παχζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ιφγσ ηνπ εκπάξγθν πνπ έζεζε ε Δπξσπατθή. Πιένλ, ε Ρσζία απνηειεί 

ηνλ βαζηθφηεξν πξνκεζεπηή ησλ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ θαη θαιχπηνπλ ην 

70% ηεο εγρψξηαο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ . 

Σν 2012 ήηαλ πνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε ζηηο εηζαγσγέο ησλ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ ελψ πεξηνξίζηεθαλ δξαζηηθά απηέο απφ ην Ηξάλ  απφ 32,4 % ζε 9,2% 

θαη νη πνζφηεηεο απηέο είραλ παξαδνζεί πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ ην εκπάξγθν ηεο Δ.Δ. 

Οη ακέζσο επφκελνη πξνκεζεπηέο ησλ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ είλαη ε Ληβχε, 

ην Καδαθζηάλ, θαη ε ανπδηθή Αξαβία κε ηηο εηζαγσγέο απφ ηηο δχν πξψηεο ρψξεο λα 

ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε.(www.helpe.gr) 

 

5.3 ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην θιεηδί ηηο επηηπρίαο ηνπ νκίινπ δηφηη ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ηελ απνζηνιή θαη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρν πξνζπαζνχλ : 

http://www.helpe.gr/
http://www.helpe.gr/
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 Να είλαη εξγνδφηεο πξψηεο επηινγήο, κε αλζξψπνπο πνπ απνηεινχλ ην 

θπξηφηεξν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Οκίινπ. 

 Να αλαπηχζζνπλ δηαξθψο ηνπο εξγαδνκέλνπο . Να βξίζθνληαη δίπια ηνπο θαη 

λα ππνζηεξίδνπλ έκπξαθηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε. 

 Να αληινχλ νη άλζξσπνί ηνπο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα 

αηζζάλνληαη ππεξήθαλνη πνπ εξγάδνληαη ζηνλ Όκηιν ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ. 

Οη δξάζεηο ηνπο αλαπηχζζνληαη ζηξαηεγηθά γχξσ απφ ηνπο εμήο άμνλεο: 

 Δλζάξξπλζε ηεο αξηζηείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κέζα απφ ηε δηαζθάιηζε 

ζπλζεθψλ αμηνθξαηίαο, αλαγλψξηζεο θαη αλάπηπμεο. 

 Πξνζέιθπζε, αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζχκθσλα 

κε  ηηο αξρέο θαη αμίεο καο, 

 Γηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα εκπλέεη 

αζθάιεηα θαη ζα παξέρεη θίλεηξα γηα δηάθξηζε. 

 Δπζπγξάκκηζε ησλ πξνζπαζεηψλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ επίηεπμε ηνπ 

νξάκαηνο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ Οκίινπ. 

 Καιιηέξγεηα κηαο εληαίαο νκηιηθήο θνπιηνχξαο, ζηεξηγκέλεο ζε θνηλέο αξρέο 

θαη αμίεο. 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε πνιηηηθέο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ εμσζηξέθεηα. 

 Δλίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο αθνζίσζεο θαη ηεο δηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

εηαηξηθέο δξάζεηο. 

 Αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ζπκβνιήο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. 

 Οπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Οκίινπ(www.helpe.gr). 

5.4 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ζ αζθάιεηα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ αμηψλ ηνπ νκίινπ γηα απηφ θαη ζέηεη 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο νη νπνίνπ έρνπλ σο βάζε ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα. 
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Με ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, 

εθαξκφδνληαη ηερληθέο θαη κέηξα πάλσ θαη πέξαλ ησλ επηβαιιφκελσλ απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο . 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ βαζίδεηαη ζε θαιά εθπαηδεπκέλν 

θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη ζηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ εξγαζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ εξγνιάβσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γξαπηέο νδεγίεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο (δηαθνπή ξεχκαηνο, απψιεηα βνεζεηηθψλ 

παξνρψλ αηκνχ, αέξα, θα) θαη εθπαηδεχνληαη πεξηνδηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Σέινο, γίλνληαη δηάθνξνη έιεγρνη απφ εμσηεξηθέο επηζεσξήζεηο φπσο: 

 Σα ηκήκαηα ησλ Γηεπζχλζεσλ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο θάζε εγθαηάζηαζεο. 

 Σε Γηεχζπλζε  Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ Οκίινπ. Σν αξκφδην ηκήκα ηεο 

Γηεχζπλζεο απηήο νξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε αιιεινεπηζεσξήζεηο (peer 

audits) κεηαμχ ησλ δηπιηζηεξίσλ ηεο εηαηξείαο θαη γεληθά επηζεσξεί πεξηνδηθά 

φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επξχηεξνπ Οκίινπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

κεηάδνζε ηεο εκπεηξίαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο εθαξκνγήο θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 Δηδηθέο επηηξνπέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Γηεπζπληέο θαη πξντζηακέλνπο ησλ ππνινίπσλ κνλάδσλ κηαο εγθαηάζηαζεο 

(αληαιιαγή επηζθέςεσλ). 

 Αλεμάξηεηνπο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαη έκπεηξνπο επηζεσξεηέο (third 

party), κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο εηαηξείαο ή απφ πξαγκαηνγλψκνλεο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηηο βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ Μεγάια Αηπρήκαηα,   

Δπηζεσξήζεηο Seveso  Έθζεζε βηψζηκεο αλάπηπμεο,(2009). 

 

 

 

 



68 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

6.1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 

Κεθάιαην θίλεζεο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. 

Με βάζε ηελ ελνπνηεκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο πξαθηφξεπζεο απαηηήζεσλ (factoring) γηα 

ηελ πην έγθαηξε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ζηελ Διιάδα.  

                                                                  

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο 

31/12/2015 31/12/2014 

Μείσζε/(Αχμεζε) 

Απνζεκάησλ 

(50.492) 369.439 

(Αχμεζε)/Μείσζε 

Απαηηήζεσλ 

(73.892) 17.416 

Αχμεζε/Μείσζε 

Τπνρξεψζεσλ 

106.249 541.979 

 (18.135) 928.834 

Πίνακασ 2 : Μεταβολζσ Κεφαλαίου κίνθςθσ ( Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ΕΛΠΕ). 

 

6.2 ΑΠΟΒΔΔΙ 

«Απφζβεζε νλνκάδεηαη ε κείσζε ηεο αμίαο ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ 

ηε θζνξά πνπ ππέζηε απηφ, είηε ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ (ρξνληθή θζνξά), είηε 

ιφγσ ηεο ρξήζεσο (ιεηηνπξγηθή θζνξά), είηε θαη φηαλ νθείιεηαη ζε επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο αλαθαιχςεηο θαη εθεπξέζεηο (ηερλνινγηθή απαμίσζε). Ζ απφζβεζε 

ζεσξείηαη κε ηακεηαθφ έμνδν γηαηί ην πνζφ ησλ εηζπξάμεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

απφζβεζε παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε θαη δελ εθηακηεχεηαη ππέξ θάπνηνπ ηξίηνπ, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο κηζζνχο, ηα εξγαηηθά, ηα ελνίθηα θηι» (www.euretirio.com). 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, γίλεηαη ιφγνο γηα απνζβέζεηο ζε ελζψκαηα πάγηα ( 

νηθφπεδα, θηίξηα, πινία, εμνπιηζκφο) αιιά θαη ζε αζψκαηα πάγηα ( άπιεο κνξθήο). 

Σα ελζψκαηα θαη αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ απνζβέλνληαη κε ηε 

κέζνδν ησλ ζπληειεζηψλ αλά κνλάδα παξαγσγήο. Οη ζπληειεζηέο αλά κνλάδα 
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παξαγσγήο βαζίδνληαη ζε απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα, ηα νπνία είλαη πεηξέιαην, αέξην 

θαη άιια νξπθηά απνζέκαηα ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο κε ηε ρξήζε ησλ ηξερνπζψλ κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο. Οη 

πνζφηεηεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζεσξνχληαη παξαρζείζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

κεηξεζνχλ κε φξγαλα κέηξεζεο ζην ζπκβαηηθφ ζεκείν κεηαβίβαζεο ζηνλ αγνξαζηή ή 

ζηα ζεκεία δηεμαγσγήο ηεο πψιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βαιβίδα εμφδνπ ηεο 

δεμακελήο απνζήθεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ θνηηάζκαηνο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο παγίσλ γηα ηα έηε 

2014-2015: 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο 

Οηθόπεδα Κηίξηα Μερ/θόο 

Δμνπιηζκόο 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

Έπηπια θαη 

Δμαξηήκαηα 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εμέιημε 

ύλνιν 

Τπόινηπν 1 

Ιαλνπαξίνπ 2014 

- 

 

350.911 1.753.644 49.470 124.087 - 2.278.112 

Απνζβέζεηο έηνπο - 30.646 139.250 4.443 7.901 - 182.240 

Πσιήζεηο/ 
Γηαγξαθέο 

- (1965) (1.150) (223) (208) - (3.546) 

πλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 

- (454) (180) - 4 - (630) 

Μεηαθνξέο θαη 

ινηπέο θηλήζεηο 

- (9) 934 2 - - 927 

Τπόινηπν 31 

Γεθεκβξίνπ 2014 

- 379.129 1.892.498 53.692 131.784 - 2.457.103 

πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο 

       

Τπόινηπν 1 

Ιαλνπαξίνπ 2015 

- 

 

379.129 1.892.498 53.692 131.784 - 2.457.103 

Απνζβέζεηο έηνπο - 30.381 138.174 4.058 7.256 - 179.869 

Πσιήζεηο/ 
Γηαγξαθέο 

- (499) (2.510) (706) (391) - (4.106) 

πλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 

- (79) (79) (2) (5) - (165) 

Μεηαθνξέο θαη 
ινηπέο θηλήζεηο 

- (17) (701) - (103) - (821) 

Τπόινηπν 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 

- 408.915 2.027.382 57.042 138.541 - 2.631.880 

 

Πίνακασ 3: Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ( πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ εθηόο αλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά) 
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Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο 

Τπεξαμία Γηθαηώκαηα 

κηζζώζεσλ 

ρσξώλ 

Λνγηζκηθό Γηθαηώκαηα 

θαη άδεηεο 

Λνηπά ύλνιν 

Τπόινηπν 1 

Ιαλνπαξίνπ 2014 

71.829 22.258 77.863 24.670 44.342 240.962 

Απνζβέζεηο έηνπο - 3.839 8.584 2.590 7.677 22.690 

Πσιήζεηο/Γηαγξαθέο - (94) - - (38) (132) 

πλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο θαη ινηπέο 

θηλήζεηο 

- 135 (730) - (13) (608) 

Τπόινηπν 

31Γεθεκβξίνπ 2014 

71.829 26.138 85.717 27.260 51.968 262.912 

πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο 

      

Τπόινηπν 1 

Ιαλνπαξίνπ 2015 

71.829 26.138 85.717 27.260 51.968 262.912 

Απνζβέζεηο έηνπο - 3.722 5.486 2.021 7802 19.031 

Πσιήζεηο/Γηαγξαθέο - (62) - - - (62) 

πλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο θαη ινηπέο 

θηλήζεηο 

- (779) (100) 779 (120) (220) 

Τπόινηπν 

31Γεθεκβξίνπ 2015 

71.829 29.019 91.103 30.060 59.650 281.661 

Πίνακασ 4: Αςώματεσ Ακινθτοποιιςεισ ( ποςά ςε χιλιάδεσ ευρώ εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

6.3 ΑΝΑΛΤΗ ΔΟΓΧΝ ΚΑΙ ΔΞΟΓΧΝ 

Σα έζνδα απφ ελνίθηα αθνξνχλ πξαηήξηα πνπ έρνπλ ελνηθηαζηεί ζε εκπφξνπο. ηα 

ινηπά έζνδα / (έμνδα) ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη έζνδα ή έμνδα πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ. ηα ινηπά θέξδε / (δεκηέο) 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θέξδε απφ πξάμεηο αλνηρηήο αγνξάο θαη αθπξψζεηο νκνινγηψλ. 

Ζ απνκείσζε επέλδπζεο ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε αθνξά ηελ Elpedison B.V. 

Λνηπά έζνδα/(έμνδα) θαη ινηπά θέξδε / (δεκηέο) 

 31/12/2015 31/12/2014 

Έζνδα απφ απνζβέζεηο 
επηρνξεγήζεσλ 

2.121 3.096 

Τπεξεζίεο πξνο ηξίηνπο 2.369 2.901 

Έζνδα απφ ελνίθηα 11.044 12.809 

Κέξδε / (δεκηέο ) απφ πψιεζε 
ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ - 

θαζαξά 

(614) 3.936 

Έζνδα αζθαιηζηηθψλ 
απνδεκηψζεσλ 

1.357 1.243 

Κφζηνο εζεινπζίαο εμφδνπ (1.448) (14.114) 

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) 340 574 

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ / (εμόδσλ) 15.169 10.445 

Απνκείσζε επέλδπζεο ζε 
ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 

(7.000) - 

Λνηπά θέξδε / (δεκηέο) 1.258 325 

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ / (εμόδσλ) 

- θαζαξά 
9.427 10.770 

Πίνακασ 5: Λοιπά  ζςοδα  /ζξοδα και λοιπά κζρδθ/ηθμιζσ 
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6.4 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 

«Λεηηνπξγηθά είλαη ηα έμνδα πνπ νθείινληαη ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. (π.ρ. θφζηνο πσιεζέλησλ, έμνδα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ελνίθηα, 

απνζβέζεηο, ρξεσζηηθνί ηφθνη, κηζζνί, εκεξνκίζζηα, κεζηηείεο, αλάισζε πιηθψλ 

θηι)». ( www. euretirio.com) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) /έζνδα - θαζαξά 

 31/12/2015 31/12/2014 

Έζνδα απφ ηφθνπο 8.797 8.841 

Έμνδα ηφθσλ θαη ινηπά 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

(209.842) (223.871) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / 

(έμνδα) - θαζαξά 

(201.045) (215.030) 

Πίνακασ 6: Χρθματοοικονομικά (ζξοδα)/ ζςοδα – κακαρά  

 

ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα εμήο: 

 Έξοδα πωλήζεων και λειηοςπγίαρ διάθεζηρ €55,7 εκ. (2014: €56,7 εκ.), 

 Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ €9,7 εκ. (2014: €14,3 εκ.) 

 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

 31/12/2015 31/12/2014 

Μηζζνδνζία 156.323 156.519 

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 38.100 42.653 

πληαμηνδνηηθφ θφζηνο 
πξνγξακκάησλ 

9.801 9.692 

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 16.282 27.531 

ύλνιν 220.506 236.395 

Πίνακασ 7: Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

 

Οη ινηπέο παξνρέο πεξηιακβάλνπλ παξνρέο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

κνξθήο, έμνδα κεηαθνξάο θαη δηαηξνθήο. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο, παξνρέο πξνο 

εξγαδφκελνπο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο εμφδνπ (VRS) πεξίπνπ €1 εθ. 

(2014: €14 εθ.), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα «Λνηπά έζνδα/ (έμνδα). 
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6.5 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΗ 

 

 

Κύξηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο Οκίινπ  

 
 2011 2012 2013 2014 

Πσιήζεηο 9.308 10.469 9.674 9.478 

πγθξίζηκα θέξδε 

EBITDA 

363 444 178 417 

Καζαξά θέξδε 114 86 -269 -365 

πγθξίζηκα Καζαξά 
θέξδε 

137 232 -117 5 

Πίνακασ 8: Κύξηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο Οκίινπ 

 

Κύξηα ηνηρεία Ιζνινγηζκνύ 

  

 2011 2012 2013 2014 

Απαζρνινχκελα 
Κεθάιαηα 

4.217 4.350 3.905 2.870 

Καζαξφο Γαλεηζκφο 1.687 1.855 1.689 1.140 

Γαλεηαθή 
Μφριεπζε 

41% 43% 43% 40% 

Πίνακασ 9: Κύξηα ηνηρεία Ιζνινγηζκνύ 

 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ κείσζε ζηα Καζαξά θέξδε θαη ζηα πγθξίζηκα θαζαξά θέξδε 

ηελ πεξίνδν 2013- 2014 , ιφγσ παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο αιιά θαη ιφγσ 

θξίζεο ζρέζεσλ κε ηνλ βαζηθφ πξνκεζεπηή ηνπ νκίινπ , ην Ηξάλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ δαλεηαθή κφριεπζε είλαη νπζηαζηηθά ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφριεπζε. Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε νξίδεηαη σο ε ρξεζηκνπνίεζε 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Έηζη ινηπφλ ν 

φξνο ζπζρεηίδεη ην ελεξγεηηθφ κε ην παζεηηθφ ηκήκα ζηνλ ηζνινγηζκφ. Γεληθά ε 

χπαξμε μέλνπ θεθαιαίνπ θέξλεη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο, παξ' φια απηά θέξλεη 

αληίζεηα απνηειέζκαηα φηαλ ε απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. ( www.wikipedia.gr). 
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6.6 ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΜΔΙΑΚΏΝ ΡΟΧΝ 

Ζ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα παξάγεη ηακεηαθά δηαζέζηκα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο, ηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, θαζψο θαη ηελ ρξήζε ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ 

πνπ έθαλε, ζε κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ κέζνδν θαηάξηηζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, είλαη δχν:  

 Ζ άκεζε κέζνδνο 

 Ζ έκκεζε κέζνδνο 

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη ε έκκεζε κέζνδνο , φπσο θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ( Βιέπε 

Παξάξηεκα) παξαθάησ αλαιχνληαη θαη νη ηξείο ξνέο . Πειηνχλε, Α. (2014) 

Ταμειακέρ Ροέρ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ελφο πξφηππνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ παίξλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ . Παξαηεξήζεθε φηη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηνπ Οκίινπ αθνινπζεί βαζηζκέλεο ζεσξεηηθέο βάζεηο αιιά θαη 

πξαθηηθέο. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχζεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ελψ ζην δεχηεξν κέξνο έγηλε κηα βαζπζηφραζηε 

αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ην κίγκα 

κάξθεηηλγθ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαη ν έιεγρνο. 

Πξηλ αλαθεξζνχλ ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο πηπρηαθήο , 

εξγαζίαο , αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί  φηη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  ηηο επνρέο πνπ δνχκε , γηα λα επηβηψζεη κηα 

επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθή, κε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

θαηλνηφκεο ηδέεο θαζψο ην πνιηηηθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ βξίζθεηαη ζε αζηαζήο 

θαηάζηαζε. Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα ραξάμεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη λα 

ελζαξξχλεη λένπο επελδπηέο ρξεηάδεηαη έλα έγγξαθν πνπ λα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ινηπφλ ην έγγξαθν είλαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα ζπληάζζεηαη απφ εηδηθνχο ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

είλαη θαηαλνεηφ θαη λα κελ θνπξάδεη ηνπο αλαγλψζηεο. θνπφο ηνπ είλαη λα 

πεξηγξάςεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα φζν θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κε φζν πην 

εθηθηφ ηξφπν γίλεηαη. ηα πιαίζηα ηεο ζχληαμεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ , θάζε 

επηρείξεζε πξέπεη λα ζπληάζζεη θαη έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ γηα λα εμεηάδεηαη θαη λα 

θαηαλνείηαη ε αγνξά , θαη πηζαλφηαηα απνηειεί θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ παξνπζίαζα ζηφρνο κνπ ήηαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ φια 

απηά ηα ζηνηρεία . ηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα είλαη πγηήο, θαηλνηφκα, θαη 

θεξδνθφξα εθαξκφδνληαο κηα ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ηνπ πξντφληνο. Κχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ηα πξντφληα πεηξειαίνπ θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε απηφ. 
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Ο θιάδνο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη έλαο θιάδνο πνπ άζρεηα απφ ηελ θξίζε πνπ βηψλεη 

απνηειεί ην πην ζηαζεξφ έδαθνο ηεο νηθνλνκίαο, πφζν κάιινλ ζηελ Διιάδα πνπ είλαη 

πινχζηα ζε νξπθηφ πινχην. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο είλαη ζθεπηηθνί ζρεηηθά 

κε ην κέιινλ ηεο ρψξαο, ν θιάδνο απηφο έρεη ηελ πξνδηάζεζε ζηαζεξφηεηαο θαη απφ 

αλέθαζελ απνηεινχζε ειθπζηηθφ πεδίν επελδχζεσλ. Με βάζε ηελ θιαδηθή έξεπλα θαη 

δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαη έγθπξεο πξνβιέςεηο θαίλεηαη φηη ν θιάδνο απηφο ζα 

παξακείλεη αλζεξφο θαη ζα έρεη θαη αλνδηθή πνξεία κειινληηθά αξθεί βέβαηα λα 

ππάξρεη εγξήγνξζε θαζψο θαη ηα θαηάιιεια εθφδηα θαη ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο γηα 

ηελ φζν ηελ δπλαηή θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ινηπφλ, δηαρξνληθά νη ζηφρνη ηνπ νκίινπ έρνπλ 

επηηεπρζεί θαη ζπλερίδνπλ λα είλαη εθηθηνί . Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ηα 

πεξηζψξηα δηχιηζεο δελ έρνπλ πεξηνξηζηεί αιιά ζπλερίδνληαο απηή ηελ ζηαζεξή 

πνξεία απνθεχγνληαη δπζάξεζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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Πίλαθαο 10: Αλάιπζε ελδηαθεξόκελσλ κειώλ 

 

 

Διάγραμμα 1 1: Κόςτοσ ειςαγωγισ αργοφ πετρελαίου ςτθν Ελλάδα 1980-2012 
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