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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 

Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους, και πιθανότατα 

κατάγεται από το χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Σύµφωνα µε την αρχαία 

ελληνική παράδοση, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η πρώτη ελιά 

φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη. 

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την ελιά στον ευρωπαϊκό 

µεσογειακό χώρο. Την µετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοίνικες έµποροι. 

Όπως αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, ούτε το Λάτιο ούτε η Ισπανία ούτε 

η Τύνιδα γνώριζαν την ελιά και την καλλιέργειά της. 

Είναι δέντρο αειθαλές, έχει φύλλα αντίθετα, λογχοειδή, δερµατώδη, 

σκουροπράσινα στην άνω επιφάνεια και αργυρόχροα στην κάτω. Τα άνθη της 

είναι λευκωπά, µονοπέταλα και πολύ µικρά, 

σχηµατίζουν ταξιανθία βότρυος και εµφανίζονται προς το τέλος Μαΐου, ενώ ο 

καρπός ωριµάζει και συλλέγεται κατά τα τέλη του φθινοπώρου και αρχές του 

χειµώνα. Ο κορµός της ελιάς είναι οζώδης και καλύπτεται από τεφρόφαιο 

φλοιό. 

Το γένος Olea περιλαµβάνει τα εξής είδη και ποικιλίες: 

• Ελαία η αγρία (Olea sylvestris), κοινώς αγρελιά ή αγρελίδι 

• Ελαία η ευρωπαϊκή (Olea europaea) ή κοινή, το συνηθέστερα 

καλλιεργούµενο είδος ανά τον Κόσµο 

• Ελαία η αιολόκαρπος (Olea aeolocarpus) 

• Ελαία η ηδύκαρπος (Olea nigra dulcis) 

• Ελαία η ισπανική (Olea hispanica) 

• Ελαία η κρανιόµορφος (Olea craniomorpha), κοινώς σουβλολιά 

• Ελαία η εκκρεµής (Olea pendula), κοινώς κρεβατοελιά 

• Ελαία η κωνική (Olea conica) κοινώς ελιά σαλωνίτικη 

• Ελαία η λευκόκαρπος (Olea leucocarpa) 



4 
 

• Ελαία η µακρόκαρπος (Olea macrocarpa), κοινώς αετονυχολιά 

• Ελαία η µικρόκαρπος (Olea microcarpa), κοινώς λιανολιά ή λαδοελιά 

• Ελαία η µαστοειδής (Olea mamillaris), κοινώς λιάστρος 

• Ελαία η πρώιµος (Olea precox), κοινώς καλοκαιρίδα 

• Ελαία η σαλέρνιος (Olea salerniensis), κοινώς γαϊδουρολιά 

• Ελαία η στρεπτή (Olea contorta), κοινώς στριφτολιά 

• Ελαία η στρόγγυλος (Olea rotunda virida) 

• Ελαία η υποστρόγγυλος (Olea subrotunda) 

Η ελιά ευδοκιµεί σε κλίµατα εύκρατα χωρίς ακρότητες θερµοκρασίας (µε µέση 

ετήσια θερµοκρασία 16οC) και υγρασίας, για αυτό είναι ευρύτατα διαδεδοµένη 

στη µεσογειακή ζώνη (όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, 

στην Τουρκία, την Αλγερία και αλλού). Ευδοκιµεί σε πολλές περιοχές του 

κόσµου, αρκεί η θερµοκρασία να µη κατέρχεται πολύ και για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα κάτω από το µηδέν. Γι' αυτό και ιδιαίτερα κατάλληλες περιοχές για 

την καλλιέργειά της είναι οι παραθαλάσσιες. Τα δένδρα φυτεύονται σε ευθείες 

σειρές ή σε ροµβοειδείς διατάξεις. Ανάλογα µε την ποικιλία και την ποιότητα 

του εδάφους η απόσταση µεταξύ των σειρών κυµαίνεται από 7 έως 20 µέτρα. 

Η περιοχή στην οποία καλλιεργούνται ελαιόδενδρα ονοµάζεται "ελαιώνας". 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ελιών. Ανάµεσα τους οι πιο 

γνωστές και οι πιο συνηθισµένες είναι η Λαδολιά, το Μανάκι, η Κορωνέικη και 

η Αθηνολιά. Κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης όλοι οι καρποί των ελιών 

αλλάζουν χρώµα από πράσινο σε βιολετί και τέλος σε µαύρο. Αντιθέτως, όσο 

ωριµάζει ο καρπός της ελιάς, η ποσότητα των αρωµατικών συστατικών 

µειώνεται. 

 

Κορωνέικη  

Είναι η πιο γνωστή ποικιλία ελιάς στην Ελλάδα 

αφού της αντιστοιχεί το 60% της ελληνικής 

παραγωγής. Έχει µικρό µέγεθος και ωριµάζει από 

τον Οκτώβριο µέχρι το ∆εκέµβριο. Το βάρος της 

είναι από 0.3 έως 1.0 γραµµάρια και το ύψος της 

από 12 έως 15 χιλιοστά. Παρά το γεγονός ότι το 



5 
 

κορωνέικο δέντρο χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα και µπορεί να αντέξει σε 

χαµηλές θερµοκρασίες, είναι αυτό που δίνει την καλύτερη ποιότητα λαδιού σε 

σχέση µε άλλες ποικιλίες. 

Αθηνολιά  

Η ποικιλία αυτή ωριµάζει αργά και η συγκοµιδή 

της γίνεται από το τέλος ∆εκεµβρίου έως τις αρχές 

Ιανουαρίου. Ο καρπός της είναι µεσαίου µεγέθους 

µε οβάλ σχήµα. Το βάρος της είναι από 2.2 µέχρι 

2.9 γραµµάρια και το ύψος της ποικίλει από 7.5 

εως 25 χιλιοστά. Το λάδι από Αθηνολιά είναι 

εξαιρετικής ποιότητας µε χαµηλή οξύτητα. 

 

 

 

Λαδολιά (Τσουνάτη)  

Είναι µια ποικιλία που ανθίζει από το τέλος του 

Απριλίου µέχρι το τέλος Μαΐου. Ο καρπός της 

ωριµάζει από το τέλος Οκτωβρίου µέχρι και το 

τέλος Νοεµβρίου. Το µέγεθος του καρπού είναι 

σχετικά µικρό µε διαστάσεις από10 εως 16 χιλιοστά και ο µέσος όρος βάρος 

του είναι 1.2 γραµµάρια. Η Λαδολιά έχει υψηλό δείκτη απόδοσης ελαιόλαδου 

εξαιρετικής ποιότητας µε χαµηλή οξύτητα επίσης.                                                                                    

  

 

 

Καλαµών 

Η καλύτερη εποχή για τη συγκοµιδή της ποικιλίας 

αυτής είναι µεταξύ ∆εκεµβρίου και Ιανουάριου. Η 

συγκιµιδή γίνεται µόνο όταν το χρώµα του 

καρπού έχει γίνει εντελώς µαύρο. Έχει ασύµµετρο 

σχήµα ενώ το βάρος του καρπού είναι αρκετά 

αυξηµένο. Το δέντρο της Καλαµών έχει τη 
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δυνατότητα να αντέχει σε όλες τις θερµοκρασίες κλίµατος δίνοντας 

εξαιρετικούς καρπούς. Η ποικιλία αυτή είναι και παγκοσµίως και η πιο γνωστή 

ελιά τραπεζιού.  

 

Αµφίσσης  

Η συγκοµιδή της ποικιλίας αυτής εξαρτάται από 

το πόσο ώριµος είναι ο καρπός της. Το µέγεθος 

της ελιάς αυτής είναι επίσης αρκετά αυξηµένο 

όπως αντιστοίχως και το βάρος της. Λόγω του 

γεγονός ότι η συγκεκριµένη αυτή ποικιλία δίνει 

σχετικά χαµηλότερης ποιότητας ελαιόλαδου 

συγκριτικά µε άλλες ποικιλίες, χρησιµοποιείται κυρίως σαν ελιά ή πατέ. 

Χαλκιδικής  

Η ποικιλία αυτή ωριµάζει σχετικά νωρίς και η 

συγκοµιδή της γίνεται µεταξύ Νοεµβρίου και 

∆εκεµβρίου. Ο καρπός της έχει χρώµα 

κιτρινοπράσινο και δε αλλάζει σε µαύρο όπως 

γίνεται σε άλλες ποικιλίες. Έχει ασύµµετρο σχήµα 

και συνήθως χρησιµοποιείται ως ελιά τραπεζιού 

και πατέ όπως και η Αµφίσσης, αλλά συχνά τις βρίσκουµε και γεµιστές µε 

αµύγδαλο ή πιπεριά. 

Μανάκι  

Η ποικιλία αυτή επίσης ωριµάζει µε αργούς 

ρυθµούς και η καλύτερη εποχή για τη συγκοµιδή 

της είναι από το τέλος Ιανουαρίου µέχρι τις αρχές 

του Φεβρουαρίου. Ο καρπός της έχει µεσαίες 

διαστάσεις µε οβάλ σχήµα. Το βάρος της ποικίλει 

από 2.2 έως 2.9 γραµµάρια. Αυτό που 

χαρακτηρίζει το δέντρο Μανάκι είναι ότι αντέχει σε υψηλό υψόµετρο, όπου 

άλλες ποικιλίες εκτός από την Αθηνολιά δε µπορούν να αποδώσουν. 
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ΑΓΟΡΑ ΕΛΙΑΣ 

 

Η επιτραπέζια ελιά αποτελεί για την Ελλάδα σηµαντική γεωργική 

δραστηριότητα και θεωρείται παραδοσιακή τροφή για τον Έλληνα 

καταναλωτή. 

Τα κυριότερα κέντρα παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς είναι οι νοµοί Λακωνίας, 

Μεσσηνίας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Άρτας και 

Χαλκιδικής. Η καλλιεργούµενη µε ελιές βρωσίµων ποικιλιών στην Ελλάδα  

εκτιµάται σε 10.000 χιλιάδες στρέµµατα περίπου. 

Οι κυριότερες ποικιλίες είναι η κονσερβολιά  Αµφίσσης, παραλλαγή της 

οποίας είναι εκείνη του Αγρινίου, η ποικιλία Χαλκιδικής, η Μεγαρίτικη και 

ακολουθεί η ποικιλία Καλαµών. Η κονσερβολιά Αµφίσσης χρησιµοποιείται για 

την παρασκευή τόσο του πράσινου τύπου ελιάς όσο και για την παρασκευή 

µαύρων ελιών φυσικής ζυµώσεως «Ελληνικού τύπου». Ως πράσινη 

παρασκευάζονται και οι ποικιλίες Χαλκιδικής και Μεγαρίτικη. Η ποικιλία 

Καλαµών έρχεται δεύτερη κατά σειρά σπουδαιότητας µετά την κονσερβολιά 

και είναι από τις καλύτερες ποικιλίες. Είναι εξαιρετική ποικιλία για την 

παρασκευή  του τύπου της µαύρης ξιδάτης επιτραπέζιας ελιάς που 

χαρακτηρίζεται ως πολυτελείας και πωλείται πιο ακριβά από όλες τις άλλες 

επιτραπέζιες ελιές στον κόσµο (κατά 30-35%). 

Η παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς (όπως άλλωστε και της ελαιοποιήσιµης) 

επηρεάζεται σηµαντικά από τις καιρικές συνθήκες και το φαινόµενο  της  

παρενιαυτοφορίας και γι’ αυτό η διακύµανσή της από έτος σε έτος είναι 

µεγάλη. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Η µέση ετήσια παραγωγή στην Ελλάδα κυµαίνεται από 120,000 τόνους από 

τους οποίους 40,000 τόννοι περίπου καταναλίσκονται στην εσωτερική αγορά 

(περιλαµβάνονται και οι ποσότητες χωρικής επεξεργασίας που 

αυτοκαταναλίσκονται) και οι υπόλοιποι εξάγονται κυρίως στις χώρες των 

Η.Π.Α., τις Ανατολικές και Αραβικές χώρες. Η κατώτερης ποιότητας καρποί 

(κυρίως µικρού µεγέθους και όχι καλού σχήµατος ελαιοποιούνται). 

Ειδικά για τις Ελληνικές επιτραπέζιες ελιές κύριοι αγοραστές είναι η Ιταλία, 

ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Καναδάς, Αίγυπτος, Βουλγαρία, κ.λ.π. Ειδικά για την 

ποικιλία Καλαµών που όπως σηµειώθηκε ζητείται ιδιαίτερα στο εξωτερικό, το 

90 % της παραγωγής εξάγεται. 

Η διάθεση του προϊόντος γίνεται κυρίως σε µεγάλες συσκευασίες – 

ποσότητες, µε αποτέλεσµα τα περιθώρια κέρδους των µονάδων επεξεργασίας 

ελιών να κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια εµφανίζονται 

διεθνώς ευνοϊκές προοπτικές διάθεσης του προϊόντος σε µικρές συσκευασίες 

καθώς και  γεµιστών. 

Η παγκόσµια παραγωγή και κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών τα τελευταία 

χρόνια έχουν ως εξής: 

 

                                                                                             (σε χιλ.τόννους) 

΄Ετος     2009/10 2010/11 2011/12 

Παραγωγή 2.369 2.440 2.565 

Κατανάλωση 2.199 2.205 2.387 

 

Πρώτη σε παραγωγή χώρα στον κόσµο είναι η Αίγυπτος µε παραγωγή την 

περίοδο 2011/2012, 500,0 χιλ. τόνους, ακολουθούν η Ισπανία  µε 482,1 χιλ. 

τόνους, η Τουρκία  µε 450,0 χιλ. τόνους, η Αργεντινή µε 200,0 χιλ. τόνους, η 

Συρία µε 165,0 χιλ. τόνους, η Αλγερία µε 133,0 χιλ. τόνους Ελλάδα µε 

110,0χιλ τόνους και ακολουθούν η Ιταλία , το Μαρόκο  κ.λπ. 

Σηµαντικές εξαγωγικές χώρες είναι η Ισπανία , και η Ελλάδα. 
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Τις µεγαλύτερες εισαγωγές σε επιτραπέζιες ελιές πραγµατοποιούν οι ΗΠΑ 

(165.000 τόνους περίπου ετησίως) και ακολουθεί η Βραζιλία µε 87.000 τόνοι 

περίπου, η Ρωσία κλπ. Ο συνολικός όγκος εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς 

παγκοσµίως ανήλθε σε 724.500 τόνους  για την περίοδο 2011/2012. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ 

ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

 

 

1.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

 

Με την πραγµατοποίηση της υπό εξέταση επένδυσης ο ιδιώτης έχει ως στόχο 

να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της  βρώσιµης ελιάς ποικιλίας 

Καλαµών της περιοχής µας και να προσφέρει στην αγορά επώνυµο και 

πιστοποιηµένο τελικό προϊόν σε ασφαλείς και ποιοτικές συσκευασίες.  

Προκειµένου να ανταποκριθεί στις τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς, τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού οι οποίες  προστάζουν άριστες 

υγειονοµικές συνθήκες, προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή  

θα εφαρµόσει τα συστήµατα διαχείρισης και ασφάλειας των τροφίµων HACCP 

και ISO 9001. Έτσι επιδιώκεται η διάθεση στην αγορά επώνυµου και 

πιστοποιηµένου προϊόντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγιεινής 

διατροφής ενός καταναλωτικού κοινού, οι απαιτήσεις του οποίου για τέτοια 

προϊόντα αυξάνουν. Ο ιδιώτης σκοπεύει επίσης να αποκτήσει πιστοποίηση µε 

βάση το πρότυπο BRC το οποίο αποτελεί σήµερα βασική προϋπόθεση για τις 

εξαγωγές των προϊόντων στην αγορά της Μεγ. Βρετανίας αλλά και ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι µη πιστοποιηµένων προµηθευτών. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό της Ελληνικής παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς 

εξάγεται, και η προοπτική είναι οι εξαγωγές να έχουν αυξητική τάση στο 

µέλλον. Ο ιδιώτης, µε τις καλές επαφές που διαθέτει στο εξωτερικό και 

έχοντας ήδη έρθει σε εµπορικές συµφωνίες για διάθεσή των προϊόντων του 

στις ξένες αυτές αγορές δηµιουργεί νέους διεξόδους για τα ελληνικά αγροτικά 

προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά θα διατίθενται κατά κύριο λόγο στις αγορές του 

εξωτερικού άλλα και στην αγορά του εσωτερικού σε ποσοστό 80% και 20% 

αντίστοιχα.  

 Ο ιδιώτης µε την απόκτηση του προτεινόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού 

σκοπεύει να εναρµονιστεί µε τις νέες τάσεις της αγοράς, που θέλουν ελληνικά 
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προϊόντα επώνυµα µε σύγχρονη και ταυτόχρονα ελκυστική συσκευασία. 

Παράλληλα µε την χρησιµοποίηση του εν λόγου εξοπλισµού επιτυγχάνεται η 

µείωση του κόστους παραγωγής που ως άµεσο αποτέλεσµα έχει την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας . Ο τοµέας των αγροτικών προϊόντων 

µηδέ εξαιρουµένης και της ελιάς αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα λόγω 

έλλειψης σωστής τυποποίησης. Ο τρόπος διάθεσης της ελιάς διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου, καθώς η διακίνηση του 

προϊόντος σε χύµα µορφή έχει δηµιουργήσει προβλήµατα στον κλάδο, τα 

οποία εµποδίζουν την ανάπτυξη του. Το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

εξαγωγών αφορά προϊόντα ανώνυµα, έχει ως αποτέλεσµα να µην γίνονται 

ευρέως γνωστά στη διεθνή αγορά ως ελληνικά, αλλά συχνά να τυποποιούνται 

και να κυκλοφορούν µε ξένο εµπορικό σήµα.   

Πέραν της συµβατικής καλλιέργειας, σηµαντικό µερίδιο στην αγορά έχουν 

αποσπάσει τα τελευταία χρόνια τα βιολογικά προϊόντα. Με τάση αυξητική 

παρουσιάζεται και η κατανάλωση βιολογικής ελιάς κυρίως στο εξωτερικό αλλά 

και στην Ελλάδα. Εκτός της συµβατικής καλλιέργειας ο ιδιώτης στοχεύει στην 

συνεργασία µε τοπικούς παραγωγούς βιολογικής ελιάς για το λανσάρισµα 

αντίστοιχων προϊόντων σε συσκευασία καταναλωτή. 
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2.ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 
Με την εφαρµογή των προτύπων που προαναφέρθηκαν επιδιώκεται η 
διάθεση στην αγορά  επώνυµου και πιστοποιηµένου προϊόντος που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγιεινής διατροφής ενός καταναλωτικού κοινού, 
οι απαιτήσεις του οποίου για τέτοια προϊόντα αυξάνουν. Παράλληλα 
ενισχύεται η τοπική παραγωγή, βελτιώνονται οι συνθήκες παραγωγής του 
προϊόντος και αυξάνεται το εισόδηµα των παραγωγών ενώ µε την αύξηση του 
ανταγωνισµού στην αγορά της πρώτης ύλης αναµένεται βελτίωση της τιµής 
του προϊόντος.Επιδιώκεται παράλληλα η παρουσίαση του προϊόντος σε 
πρότυπες σταθερές και εγγυηµένες συσκευασίες στην αγορά που θα φέρουν 
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό προτύπου παραγωγής. 
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3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 
Oι ελιές µεταφέρονται µε µεταφορικά µέσα των παραγωγών στις 
εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου. Γίνεται η ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή και οδηγούνται στη χοάνη παραλαβής. Ο υπεύθυνος παραλαβών 
αυτονόητο είναι ότι σε όλες τις ακολουθούσες φάσεις ακολουθεί επακριβώς τα 
συµφωνηµένα επίσης πρωτόκολλα επεξεργασίας και τυποποίησης του 
προϊόντος. Από την χοάνη παραλαβής οι ελιές οδηγούνται εφ όσον δεν έχουν 
ταξινοµηθεί (µέγεθος) στην προταξινόµηση (διαλογέας) και από εκεί µε την 
βοήθεια ταινιών φόρτωσης µεταφέρονται στους κάδους αποθήκευσης και 
ωρίµανσης. Στη συνέχεια αφού παρασκευασθεί η άλµη συντήρησης, 
προστίθεται στους κάδους αποθήκευσης. Από τους χώρους αποθήκευσης 
όπου το προϊόν είναι προταξινοµηµένο οδηγείται µε τη βοήθεια ταινιών 
µεταφοράς στους κάδους προετοιµασίας από τους οποίους µε την βοήθεια 
της βαρύτητας παραλαµβάνονται από τους διαλογείς για την οριστική τους 
ταξινόµηση. Αφού ταξινοµηθούν κατά µέγεθος οδηγούνται στα χαρακτικά 
µηχανήµατα και στην συνέχεια στο συσκευαστικό, όπου αυτόµατα 
προστίθενται τα υλικά συντήρησης (λάδι, ξύδι). Τέλος οι µικρές συσκευασίες 
ανασυσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια των 12 τεµαχίων και είναι έτοιµα πλέον 
για την διάθεσή τους στην αγορά. 
 
 

 

 

Αναλυτικά, η επεξεργασία και τυποποίηση της επιτραπέζιας ελιάς θα 

χωρίζεται στα εξής τµήµατα: 

1. Τµήµα Παραλαβής ελιάς 

2. Τµήµα Επεξεργασίας 

3. Τµήµα ∆ιαλογής 

4. Τµήµα Συσκευασίας 

 

Πιο αναλυτικά: 

 

1. Τµήµα Παραλαβής ελιάς 

Σε αυτό το πρώτο Τµήµα γίνεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

ελαιοκάρπου. Η πρώτη ύλη θα µεταφέρεται στην µονάδα σε κιβώτια τα οποία 

θα φθάνουν στο Τµήµα Παραλαβής. Εκεί θα δέχονται τον ποσοτικό και 

ποιοτικό έλεγχο και αφού ζυγιστούν θα οδηγούνται στον ταξινοµητή µεγέθους 

ελαιοκάρπου. Μετά την ταξινόµηση θα οδηγούνται στο Τµήµα Επεξεργασίας. 
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2. Τµήµα Επεξεργασίας   

Οι ταξινοµηµένες ελιές Θα οδηγούνται µέσω µεταφορικής ταινίας στις 20 

δεξαµενές Επεξεργασίας και συντήρησης . Στο Τµήµα Επεξεργασίας θα 

υπάρχουν οι κατάλληλες παροχές για την διοχέτευση άλµης καθώς και την 

παροχή νερού για τις ανάγκες Επεξεργασίας του ελαιοκάρπου. Ανάλογα µε 

τον τύπο της ελιάς που θα πρέπει να παραχθεί, ο ελαιόκαρπος θα παραµένει 

µέσα στις δεξαµενές για το ανάλογο χρονικό διάστηµα. Στον χρόνο αυτό θα 

έχουµε τα στάδια της εκπίκρανσης και της εξουδετέρωσης. Η πορεία των 

ζυµώσεων θα παρακολουθείται µε διάφορες µετρήσεις θερµοκρασίας, 

περιεκτικότητας σε αλάτι, pH. Μετά την επεξεργασία αυτή η ελιά θα 

µεταφέρεται µε ηµιαυτόµατο τρόπο (αντλία) στο Τµήµα ∆ιαλογής. 

 

 

3. Τµήµα ∆ιαλογής    

Σε αυτό το στάδιο οι ελιές θα διαχωρίζονται κατά ποιότητα και µέγεθος ώστε 

να είναι έτοιµες για συσκευασία. Στο Τµήµα αυτό θα υπάρχει λεκάνη µε 

αναβατόριο για την τροφοδοσία του ταξινοµητή, ταξινοµητής µε συλλέκτη 

φύλλων και τέλος τράπεζα ποιοτικής ∆ιαλογής. Στο Τµήµα αυτό υπάρχει 

επίσης το µηχάνηµα για την εκπυρήνωση και την κοπή της ελιάς σε ροδέλες.  

 

4. Τµήµα Συσκευασίας  

Στο Τµήµα Συσκευασίας θα πραγµατοποιείται η συσκευασία των βρώσιµων 

ελαιών. Θα υπάρχει µια γραµµή Συσκευασίας σε γυάλινα βάζα διαφόρων 

µεγεθών, µια γραµµή Συσκευασίας σε πλαστικά δισκάκια και µια γραµµή 

Συσκευασίας σε σακούλες (Vacuum). Στο Τµήµα Συσκευασίας προβλέπεται 

να λειτουργήσει και η γραµµή παραγωγής πάστας ελιάς και η συσκευασία της 

σε δοχεία 100gr έως 3kg. Τα προϊόντα αυτά θα µπορούν να συσκευασθούν 

σε χαρτοκιβώτια µε φιλµ περιτύλιξης.  
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∆ιάγραµµα ροής παραγωγικής διαδικασίας  
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ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
1. Θέση Εγκατάστασης   Μονάδας 

 
Η Εγκατάσταση της µονάδας θα γίνει σε περιοχή του ∆ήµου Μεσολογγίου σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο εκτάσεως 12.000 τ.µ. στην περιοχή Μεσόκαµπος.  

Στον χώρο αυτό υπάρχει έτοιµο κτίριο συνολικού εµβαδού 300 τ.µ. Η 

συγκεκριµένη έκταση πέραν του ότι είναι ιδιόκτητη, βρίσκεται σε πολύ καλή 

θέση για την ίδρυση µονάδος Επεξεργασίας ελιάς. Η τοποθεσία αυτή είναι 

ιδανική για την αγορά και τη µεταφορά της πρώτης ύλης στην µονάδα αφού 

βρίσκεται στο κέντρο της παραγωγικής περιοχής του Νοµού. Η είσοδος δε της 

µονάδος βρίσκεται πάνω στον επαρχιακό δρόµο Μεσολογγίου- Αιτωλικού, 

γεγονός που κάνει ακόµα πιο εύκολη την πρόσβαση και τον προσανατολισµό 

από και προς την εγκατάσταση. Συνεπώς το κόστος µεταφοράς της ελιάς 

στην µονάδα από τους ελαιώνες είναι µηδαµινό. Στην περιοχή της 

εγκατάστασης της µονάδας, υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδοµές για την 

σωστή λειτουργία της (ηλεκτρικό, νερό, κλπ.). Οι καιρικές συνθήκες οι οποίες 

επικρατούν στην περιοχή είναι ιδανικές για την λειτουργία της. Επίσης η 

ευρύτερη περιοχή είναι σε θέση να παρέχει το απαραίτητο εργατικό δυναµικό 

για να λειτουργήσει η επιχείρηση σωστά και αδιάκοπα. Οι κάτοικοι του Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας είναι εξοικειωµένοι µε την καλλιέργεια της ελιάς µιας και η 

περιοχή παράγει σηµαντικές  ποσότητες. Από τη λειτουργία της µονάδος δεν 

προβλέπεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα για το περιβάλλον. Τα υγρά 

απόβλητα θα απορρίπτονται στον ίδιο χώρο.  

 
2. ∆υναµικότητα της υπό ίδρυση µονάδας 
 
Η δυναµικότητα της νέας µονάδας θα είναι 500 τόννοι βρωσίµων ελαιών το 

χρόνο. Η δυναµικότητα αυτή θα επιτευχθεί κατά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας 

της. Κατά τον πρώτο χρόνο θα συσκευαστούν  200  τόννοι (40% της 

δυναµικότητας) και τον τρίτο χρόνο 300 τόννοι (60%). 
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3. Έργα υποδοµής – κτιριακά 

 

Ακολούθως γίνεται λεπτοµερής τεχνική περιγραφή του κτιρίου και ανάλυση 

του κόστους των σχετικών εργασιών. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

 
Ι. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 
  

1 
Ασφαλτόστρωση 

2µ    3.000 

  

Μερικό Σύνολο Ι 
 

 

  3.000 

 ΙΙ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

      

1 Μπετόν εξυγιάνσεως  3µ  50 60,00 3.000 

2 Βιοµηχανικό µπετόν 3µ  70 70,00 4.900 

3 Χωρίσµατα (στραντζ. λαµαρίνα γαλβανιζέ) 2µ  180 40,00 7.200 

4 Στραντζ. (στραντζ. λαµαρίνα γαλβανιζέ) 2µ  340 40,00 13.600 

5 Επένδυση πλακιδίων τοίχου χώρου παραγωγής. 2µ  70 30,00 2.100 

6 Πόρτα µεγάλη συρόµενη  1 300,00 300 
7 Πόρτες µικρές  7 100,00 700 
8 Παράθυρα  3 80,00 240 
9 Τουαλέτες  2 1.000,00 2.000 
10 Αποδυτήρια 2µ  30 500,00 15.000 

11 Γραφεία 2µ  27 600,00 16.200 

12 Ηλεκτρικά Κατ’αποκοπή   10.000 
13 Υδραυλικά Κατ’αποκοπή   7.000 
14 Χρωµατισµοί 2µ  80 10,00 800 

15 Βόθρος Αποβλήτων Κατ’αποκοπή  2.500 
16 Λοιπές εργασίες – στρογγυλοποίηση Κατ’αποκοπή   1.460 
 

Μερικό Σύνολο ΙΙ 
   

87.000 € 

 
Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

   
90.000 € 

 
Προσκοµίζεται επισυναπτόµενη προσφορά και πληροφοριακό έντυπο.  
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4 . Μηχανολογικός Εξοπλισµός παραγωγής. 

 

Για τη διαλογή, διακίνηση και συσκευασία των βρώσιµων ελαιών που θα 

συσκευάζει η µονάδα, καθώς και για τον απαραίτητο εξοπλισµό 

µηχανογράφησης και µηχανοργάνωσης θα γίνει αγορά και εγκατάσταση των 

µηχανηµάτων που περιγράφονται µε λεπτοµέρεια παρακάτω. 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΒΑΡΕΛΙΩΝ 
1 
 

300 
 

300 23% 369 

2 
ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΕΝΩΣΗΣ 

ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΜΕ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ 
1 3000 3000 23% 3690 

3 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 

2.500*700mm ΤΑΠΗΤΑ 
(ΑΤΡΟΤΙΚΗ) ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ 

1 2600 2600 23% 3198 

4 
ΒΑΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΥΨΟΥΣ 

850mm 
2 900 1800 23% 2214 

5 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ – ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ 

ΜΕΓΕΘΩΝ 
1 7000 7000 23% 8610 

6 
ΠΑΓΚΟΣ ΚΛΟΥΒΩΝ ΓΙΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ 7.220 
3 300 900 23% 1107 

7 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΥΠΟΥ ‘’ΚΥΚΝΟΥ’’ ΨΗΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 780lt 

1 7000 7000 23% 8610 

8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 1 13000 13000 23% 15990 

9 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΛΜΗΣ AISI 

316L 1.000lt  
1 2500 2500 23% 3075 

10 
ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝ ∆ΙΠΛΗΣ 

ΚΟΠΗΣ 0,25KW 
1 2000 2000 23% 2460 

11 
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΛΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

180lt ΙΝΟΧ AISI 304 L 
1 1800 1800 23% 2214 

12 

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 150 – 

6.500 gr ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

(ΣΕΤ 4.ΤΕΜ) 

1 15000 15000 23% 18450 

13 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠΥΡΗΝΩΤΙΚΟΥ 
1 13800 13800 23% 16974 

14 
ΜΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΣΤΑΣ 

ΕΛΙΑΣ 100 
1 4500 4500 23% 5535 

15 
ΘΕΡΜΟΜΙΞΕΡ ΠΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

120lt 
1 3500 3500 23% 4305 

16 
ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΣΤΑΣ – ΛΑ∆ΙΟΥ 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ 
1 3000 3000 23% 3690 

17 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ  1 4500 4500 23% 5535 

18 
ΚΛΩΒΟΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΕΝΩΝ – 

ΒΑΡΕΛΙΩΝ  
2 1000 2000 23% 2460 

ΣΥΝΟΛΟ     108.486 

 
Προσκοµίζονται συνηµµένα προτιµολόγια και πληροφοριακά έντυπα 
(prospectus). 
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γραµµή πάστας ελιάς 
 
 
 
 
 



21 
 

αναβατόριο 
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τράπεζα ποιοτικής διαλογής 
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τροχήλατος υδραυλικός ανατροπέας 
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΄ΥΨΟΣ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

Η ανάλυση του κόστους της επένδυσης εµφανίζεται στο σχετικό πίνακα. 
Συνοπτικά το κόστος της επένδυσης έχει ως ακολούθως: 

 

Ε ί δ ο ς                                                                                  Κόστος 

Εργα υποδοµής – διαµόρφωση χώρου - Κτιριακά                  90.000                  
                                                                                  
Εξοπλισµός                                                                             108.486 
       

Σ ύ ν ο λ ο                                                                                198.486  

 
Ο ιδιώτης θα πρέπει, να έχει στη διάθεσή  της κεφάλαιο κινήσεως το οποίο 
υπολογίστηκε σε 400 – 500 χιλιάδες ευρώ το χρόνο,  για την αντιµετώπιση 
των δαπανών λειτουργίας της µονάδας. 
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Χρηµατοδότηση του κόστους της επένδυσης 

 

Η χρηµατοδότηση του κόστους της επένδυσης θα γίνει από δύο πηγές και 

συγκεκριµένα, από τη συµµετοχή του ιδιώτη (70%) και από την επιχορήγηση, 

στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 2601 (30%). 

Η συµµετοχή του ιδιώτη θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια, αλλά και από 

τραπεζικό δανεισµό. Με βάση τα προαναφερθέντα, η χρηµατοδότηση του 

κόστους του έργου θα διαµορφωθεί ως ακολούθως: 

 

Συµµετοχή                                         114.786 

Επιχορήγηση                                       83.700 

Σύνολο                                               198.486 

 

 

 

 

 

Αποσβέσεις 

 

Οι ετήσιες αποσβέσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:                                                                       

Κατηγορία Ποσό Χρόνια 

απόσβεσης 

Ετήσια   

απόσβεση 

Κτιριακά-έργα υποδοµής 90.000 20 4.500 

Εξοπλισµός 
108.486 10 10.848 

Σύνολο 198.486 - 15.348 
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Συντήρηση 

 

Οι δαπάνες συντήρησης υπολογίζονται ως εξής:  

 

Κατηγορία 
Ποσό Ποσοστό % ∆απάνη 

Κτιριακά-έργα υποδοµής 90.000 1 900 

Εξοπλισµός 108.486 3 3.254 

Σύνολο 198.486 - 4.154 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Γενικά  

 
Η δυναµικότητα της µονάδας σχεδιάζεται, σε πρώτη φάση, να φθάσει τους 

500 τόνους το χρόνο. Τη δυναµικότητα αυτή θα επιτύχει η µονάδα τον τρίτο 

χρόνο λειτουργίας της. Στο µέλλον θα είναι δυνατή η αύξηση της 

δυναµικότητας της µονάδας µε αύξηση του αριθµού των δεξαµενών της. 

Από την ποσότητα αυτή 300 τόννοι θα συσκευάζονται σε πλαστικά βαρέλια 

καθαρού βάρους 13 κιλών προϊόντος και η υπόλοιπη ποσότητα των 200 

τόννων θα συσκευάζεται σε λευκοσιδηρά κουτιά καθαρού βάρους 1 κιλού 

προϊόντος.  

Σηµειώνεται ότι η µονάδα έχει στο σηµείο των συσκευασιών ευελιξία και έχει 

τη δυνατότητα, εφ΄όσον το επιβάλλουν οι συνθήκες της αγοράς, να προσφέρει 

το προϊόν και σε άλλες συσκευασίες, όπως, για παράδειγµα, πλαστικά δοχεία 

3 ή 5 κιλών και λευκοσιδηρά κουτιά 2 κιλών ή 0,5 κιλού. 

Οι ελιές που θα αγοράζονται θα ανήκουν στην ποικιλία καλαµών η οποία 

καλλιεργείται στην περιοχή και η παραγωγή της οποίας, όπως αναφέρεται στα 

στοιχεία του κλάδου κυµαίνεται από 2500 – 5000 τόννους το χρόνο. 

Πρόκειται για εξαιρετική ποικιλία η ζήτηση της οποίας είναι µεγάλη ιδιαίτερα 

στο εξωτερικό προς το οποίο κατευθύνεται το 90% της παραγωγής. 

 

Απασχολούµενο Προσωπικό 

Με βάση τη δυναµικότητα της µονάδας η οποία ανέρχεται σε  5.000 κιλά το 

8ωρο, τη φύση του προϊόντος και τις συσκευασίες που θα παράγονται, 

εκτιµάται ότι θα απαιτούνται περί τις 100 ηµέρες εργασίας. 

Το απαιτούµενο προσωπικό για τη λειτουργία της µονάδος είναι 7 άτοµα και 

κατά συνέπεια θα προσλαµβάνονται εποχιακά τα άτοµα αυτά για την 

πραγµατοποίηση 700 ηµεροµισθίων. 

Ο ιδιώτης θα αναλάβει την επίβλεψη – κατεύθυνση καθώς και τη 

διεκπεραίωση των άλλων εργασιών (λογιστική και µηχανογραφική κάλυψη) 

της νέας αυτής µονάδος. 
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Με βάση τα ανωτέρω οι δαπάνες για αµοιβές προσωπικού της µονάδας θα 

διαµορφωθούν ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

1 14 50,00 700 

ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

7 100 30,00 21.000 

ΣΥΝΟΛΟ 8 114 80,00  

                                                                                      

Σηµειώνεται ότι στις αµοιβές περιλαµβάνονται και οι επιβαρύνσεις. 

 

 

Ετήσιες δαπάνες λειτουργίας 

 

α)  Πρώτες ύλες   

Οι ελιές θα αγοράζονται από τους παραγωγούς της περιοχής. Στην περιοχή, 

όπως  και στις άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, έχει επικρατήσει 

οι παραγωγοί να προβαίνουν στο πρώτο στάδιο ωρίµασης των βρωσίµων 

ελιών. Η ωρίµανση αυτή γίνεται µέσα σε πλαστικούς κάδους εντός άλµης. Τις 

ελιές διατηρούν οι παραγωγοί περί τις 40 ηµέρες. Τέτοιες ελιές θα αγοράζει ο 

ιδιώτης για περαιτέρω ωρίµαση, χαράκωµα και συσκευασία. Οι τιµές αγοράς 

της ελιάς αυτής ανέρχεται σε 1,10 ευρώ/κιλό κατά µέσο όρο. Η δαπάνη, κατά 

συνέπεια, για την αγορά της πρώτης ύλης έχει ως ακολούθως: 

 

                                                                                                                      

Έτος Τιµή Ποσότητες(τόνοι) Κόστος 

1ο 1,30 200 260.000 

2ο 1,30 300 390.000 

3ο 1,30 500 650.000 

4ο 1,30 500 650.000 

5ο 1,30 500 650.000 
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β) Βοηθητικά υλικά παραγωγής 

 

Στα βοηθητικά υλικά παραγωγής ανήκουν, το λάδι, το ξύδι και το αλάτι. Το 

λάδι χρησιµοποιείται σε ποσοστό 1-1,5% περίπου της πρώτης ύλης. Πολλές 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό σπορέλαιο, αλλά η ένωση θα 

χρησιµοποιεί  ελαιόλαδο  για βελτίωση της ποιότητας και εδραίωσή της στην 

αγορά.  Το ξύδι χρησιµοποιείται σε ποσοστό  8% περίπου της πρώτης ύλης 

και το αλάτι σε 6% επί της πρώτης ύλης. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται και 

το κόστος των βοηθητικών υλικών παραγωγής για το έτος  πλήρους 

λειτουργίας της µονάδας έχει ως ακολούθως: 

 

Είδος Συνολική 

ποσότητα (κιλά) 

Τιµή 

(ευρώ/κιλό) 

Συνολικό κόστος 

(ευρώ) 

Ελαιόλαδο 6.250 2,70 16.876 

Ξύδι 40.000 0,50 20.000 

Αλάτι 30.000 0,10   3.000 

Σύνολο - - 39.876 
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γ) Απαιτούµενα υλικά συσκευασίας 

 

Για τον υπολογισµό των υλικών συσκευασίας έχουν ληφθεί υπόψη οι 

ακόλουθες παραδοχές: 

-Ποσότητα 300 τόννων του προϊόντος θα συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία 

µικτού βάρους 20 κιλών και καθαρού βάρους 13 κιλών. 

-Η υπόλοιπη ποσότητα των 200 τόννων θα συσκευάζεται σε λευκοσιδηρά 

κουτιά καθαρού βάρους προϊόντος 1  κιλού. 

-Ανά 12 από αυτά τα κουτιά θα τοποθετούνται µέσα σε χαρτοκιβώτιο. 

-Οι συσκευασίες θα τοποθετούνται σε παλέττες βάρους 800 κιλών. 

-Η παλέττα θα περιβάλλεται µε φιλµ συσκευασίας. 

Με βάση τα προαναφερόµενα, τα απαιτούµενα υλικά συσκευασίας και η 

ετήσια δαπάνη για αυτά, για το έτος πλήρους λειτουργίας της µονάδας, έχουν 

ως ακολούθως: 

 

Υλικά συσκευασίας 
 

 
 

Είδος 
 

 
Συνολική 
ποσότητα 
προϊόντος 

(κιλά) 

 
Αριθµός 

συσκευασιών 

Κόστος 
ανά 

συσκευα
σία 

 
Συνολικό κόστος  

Πλαστικά δοχεία µικτού 
βάρους 20 κιλών και 
καθαρού 13 κιλών. 

 
 

300.000 

 
 

23.076 

 
 

2,5€ 

 
57.690€ 

 

Λευκοσιδηρά δοχεία 1 
κιλού καθαρού βάρους. 
 

 
200.000 

 
200.000 

 
0,5€ 

 
100.00€ 

 
Παλέττες     1/800 κιλά 
 

 
500.000 

 
950 

 
8€ 

 
7.600€ 

 
Χαρτοκιβώτια (12 κιλών) 
 

 
200.000 

 
16.700 

1,10€  
18.370€ 

 
Φιλµ συσκευασίας 
 

 
500.000 

 
950 

 
0,30€ 

 
285€ 

 
Σύνολο 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
183.950€ 
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ΣΤΟΧΟΙ 

 

 

Με το παρόν επενδυτικό σχέδιο επιδιώκονται οι εξής στόχοι: 

1. Παραγωγή γκάµας προϊόντων. Η εταιρία θα προµηθευτεί νέα 

σύγχρονα µηχανήµατα για την παραγωγή µιας πλήρους γκάµας 

προϊόντων ελιάς. Οι γραµµές παραγωγής θα έχουν την δυνατότητα 

παρασκευής και τυποποίησης ολόκληρης ελιάς, ελιάς 

εκπυρηνωµένης, ελιάς ροδέλας, πάστας ελιάς και ελιάς γεµιστής. 

2. Σύγχρονη ∆ιαδικασία Επεξεργασίας ελιάς. Η εταιρία θα 

προµηθευτεί µηχανήµατα για την ηµιαυτόµατη µεταφορά των 

επεξεργασµένων ελιών από τις δεξαµενές και τα βαρέλια στις 

γραµµές Συσκευασίας. 

3. Υγιεινή και Προστασία των καταναλωτών. Προβλέπεται ο 

εκσυγχρονισµός του κτιρίου στέγασης των εγκαταστάσεων µε την 

τοποθέτηση καινούργιου δαπέδου και λοιπών εργασιών. 

4. ∆ιασφάλιση Ποιότητας. Η επιχείρηση θα προχωρήσει σε 

πρόγραµµα ανάπτυξης του συστήµατος διασφάλισης Ποιότητας 

σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000, όσο και του συστήµατος 

HACCP. 

 Η διαδικασία αφορά παραλαβή, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία 

βρώσιµων ελιών κυρίως ποικιλίας καλαµών αλλά και άλλων ειδών, οι οποίες 

θα µεταποιούνται και θα συσκευάζονται σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001:2000, EΛΟΤ 1416 (HACCP). Τα πρωτόκολλα αφορούν την 

αποθήκευση, την παραλαβή στο συσκευαστήριο, τη διαλογή, τυποποίηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του συσκευασµένου προϊόντος στην αγορά.  
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Η απόκτηση των ανωτέρω πιστοποιήσεων αποδεικνύει ότι η πιστοποιηµένη 

επιχείρηση αποκτά πλεονεκτήµατα όπως: 

1. Την απόδειξη ότι έχει υιοθετήσει τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής 

των τροφίµων 

2. Τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους καταναλωτές 

3. Την κατοχύρωση της ασφάλειας των προϊόντων της 

4. Την διασφάλιση της πρόσβασης των προϊόντων της σε µεγάλες αγορές  

5. Την απόκτηση ενός ισχυρού εργαλείου marketing 

6. Βελτίωση υγειονοµικών συνθηκών 

     7. Προστασία και σεβασµό προς το περιβάλλον 

Τα πρωτόκολλα είναι συµφωνηµένα πρότυπα ενεργειών και δράσεων που 

εκτελούνται από τον συσκευαστή και στοχεύουν στην παραγωγή προϊόντων  

που καλύπτουν  συµφωνηµένες προδιαγραφές ως αποτέλεσµα 

συµφωνηµένων µεταχειρίσεων των συντελεστών παραγωγής. 

Τα πρωτόκολλα ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυµίες της αγοράς οι  

οποίες εξασφαλίζουν προϊόντα ασφαλή και σταθερά υψηλής ποιότητας. 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 
 
 
 
           1) Ο κόσµος της επιτραπέζιας ελιάς 

 http://www.elies-
ladikalamatiano.gr/olive/epitrapezieselies/okosmostesepitrapeziaselias
emporikoitupoitelikouproiontos.html 
 
2) Ελιά το πολύτιµο και αγαπηµένο δέντρο των Ελλήνων 
 http://etwinning.sch.gr/projects/elia/elia.htm 
 
3) Ελιά  
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC 
 
4)Τιµές για τις επιτραπέζιες ελιές Αµφίσσης και Καλαµών  
http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=89709 
 
5)Στατιστικά στοιχεία για την επιτραπέζια ελιά 
http://www.olivenews.gr/el/article/277 
 
6)Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων 
www.togias-inox.gr 
 


