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1. Δηζαγσγή – θνπηκόηεηα Πξνκειέηεο – Γεληθέο Δπηζεκάλζεηο 
 

Ζ εθπφλεζε θαη ε ζχληαμε ηεο παξνχζαο κειέηεο έγηλε αθηινθεξδψο απφ κία εζεινληηθή 

νκάδα Γεσπφλσλ, κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ – ΚΗΒΩΣΟ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ), πξνο ζηα κέιε 

ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, κέζσ ηνπ παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ 

Καβάια. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ζπζηάζεθε ψζηε λα πξνζθέξεη επηθνπξηθά ηελ επηζηεκνληθή ηεο 

γλψζε θαη εκπεηξία πξνο ην ΚΔ.Θ.Δ.Α., ζηελ πξφζεζή ηνπ λα αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο 

θπησξηαθνχ ζεξκνθεπίνπ ζην Υαιθεξφ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, ζπληάζζνληαο έηζη κηα ζρεηηθή 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Σν ελ ιφγσ ζεξκνθήπην θαηαζθεπάζηεθε θαη αλήθεη ζην 

Γήκν Καβάιαο, ελψ ην επηζπκεηφ ζελάξην ηεο κειέηεο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο θπησξηαθή 

επηρείξεζε θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α, αθνχ πξψηα κειεηεζεί ε 

βησζηκφηεηά ηνπ σο επηρείξεζε. ηφρνο είλαη ε απαζρφιεζε ελειίθσλ πνπ νινθιήξσζαλ ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ επαγγεικαηηθά ζηελ θνηλσλία, 

απνθηψληαο επαγγεικαηηθά εθφδηα θαη δηθά ηνπο εηζνδήκαηα. Δπίζεο ε εθπαίδεπζε 

ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α-ΚΗΒΩΣΟ, είλαη έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ζθνπφο ηνλ 

νπνίν κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Έηζη ε επηζηεκνληθή  νκάδα εξγαζίαο πνπ ζπζηάζεθε απφ Γεσπφλνπο ηεο πεξηνρήο καο, 

κειέηεζε ην παξαπάλσ ζελάξην κε ηνλ θαιχηεξν, απινχζηεξν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. Αλέιπζε 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο, ηα ζελάξηα αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ, ηα πηζαλά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαη κειέηεζε πεξαηηέξσ πξνηάζεηο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, γηα ηε  κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

 

 2. Σνπνζεζία Θεξκνθεπίνπ 
 

Σν ζεξκνθήπην είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε αγξνηεκάρην ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ηεο επξχηεξεο έθηαζεο «ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ» ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. πγθεθξηκέλα, βξίζθεηαη 

αλαηνιηθά ηεο Καβάιαο θαη ζην αλαηνιηθφ φξην απηήο ηεο έθηαζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ ράξηε (ην θίηξηλν πεξίγξακκα νξηνζεηεί ηελ έθηαζε ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ). 
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Ζ έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ είλαη 

πεξίπνπ 5,5 ζηξέκκαηα θαη είλαη 

πεξηθξαγκέλν κε κεηαιιηθή πεξίθξαμε 

χςνπο 2-2,5 κέηξα. Δπίζεο ππάξρνπλ δχν 

αζθαιηδφκελεο ζπξηαξσηέο θαγθειφπνξηεο, 

κηα γηα θάζε πιεπξά ηνπ αγξνηεκαρίνπ 

(Βφξεηα θαη Νφηηα). Σν αγξνηεκάρην κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα, ζε αληίζηνηρα 

δηαθξηηά πςνκεηξηθά επίπεδα: ην πςειφηεξν βνξεηλφ ηκήκα, φπνπ βξίζθεηαη ην ζεξκνθήπην θαη 

ζην ρακειφηεξν λφηην ηκήκα, ην νπνίν είλαη ρέξζν. 

Σν ππφ κειέηε αγξνηεκάρην εθάπηεηαη ζηελ επαξρηαθή νδφ Καβάιαο Υαιθεξνχ, πιεζίνλ 

ηεο Δζληθήο Οδνχ Καβάιαο – Ξάλζεο. πλεπψο ππάξρεη εχθνιε θαη ζχληνκε νδηθή πξφζβαζε 

ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο απφ ηα ππάξρνληα νδηθά δίθηπα (Δγλαηία νδφο θαη Δπαξρηαθή Δζληθή 

νδφο Καβάιαο-Ξάλζεο), φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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ηε λφηηα πιεπξά ηνπ βξίζθεηαη ν ζαιάζζηνο θφιπνο ηεο Καβάιαο, ελψ αλαηνιηθά δπηηθά 

θαη βφξεηα είλαη πξνζηαηεπφκελν απφ νξεηλνχο φγθνπο. Ζ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ επθνιφηεξε ζέξκαλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ιφγσ λφηηαο έθζεζεο, θαη 

πξνζηαζίαο απφ βφξεηνπο αλέκνπο) ηνπο θξχνπο κήλεο ηνπ έηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε ςχμε 

ζηνπο ζεξκνχο κήλεο (ζαιαζζηλφο αέξαο), πξνζδίδνληαο έηζη ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη κεησκέλν θφζηνο ζέξκαλζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, κειεηψληαο ηα 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη πςειή ζπρλφηεηα ηζρπξψλ 

επηθξαηνχλησλ αλέκσλ, πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηφζν ηε ζηαηηθφηαηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, φζν 

θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θπηψλ ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηβάιεη ην ζεξκνθήπην. Απηφ δελ ηζρχεη 

θπζηθά ζε πεξίπησζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ αηθληδηαζηηθά ζα κπνξνχζαλ λα 

πιήμνπλ ηελ πεξηνρή. 

 

2.1 Αμηνπνίεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ πεξηβάιεη ην ζεξκνθήπην 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην αγξνηεκάρην ρσξίδεηαη ζε δχν ηνκείο: 

α) ην Βνξεηλφ ππεξπςσκέλν θνκκάηη ηνπ αγξνηεκαρίνπ (έθηαζεο πεξίπνπ 1,5-2 ζηξ.) 

φπνπ βξίζθεηαη ην ζεξκνθήπην θαη ν πεξηβάιινληαο ρψξνο ηνπ, πνπ είλαη κεξηθψο 

ηζηκεληνζηξσκέλνο θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ζην ζεξκνθήπην, φπσο: 

εγθιηκαηηζκφο θπηψλ, αλζνθνκηθή έθζεζε, πξαηήξην πψιεζεο, θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ 

ππαίζξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ΚΔΘΔΑ Κηβσηφο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θ.ά. 

   Ππορ Ξάνθη 

        Ππορ Υαλκεπό 
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β) ην Νφηην θνκκάηη ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ είλαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο (πεξίπνπ 3,5-4 

ζηξ.) θαη βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν πςφκεηξν. Με κηα πξψηε εθηίκεζε, δηαπηζηψζεθε φηη ην 

ηκήκα απηφ είλαη κπαδσκέλν κε πνιιέο μέλεο χιεο (νηθνδνκηθά πιηθά, ζθνππίδηα θ.ι.π.). 

Με βάζε ηε κειέηε αμηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

γηα ηνλ Γήκν Καβάιαο ην 2012, ηηο εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο 

θαιιηέξγεηεο γηα ηελ πεξηνρή, ε θχηεπζε ειαηψλα ζε απηφ ην θνκκάηη κε πνηθηιίεο θαηά 

πξνηίκεζε βξψζηκεο ειηάο (Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο), ζα κεγηζηνπνηνχζε ην νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα ηεο ππφ κειέηε έθηαζεο – ζεξκνθεπηαθήο επηρείξεζεο. εκεηψλεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν λεξφ άξδεπζεο, πξνηείλεηαη ελαιιαθηηθά ε θχηεπζε 

ειαηνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ (Θάζνπ θ.ά.). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο άιισζηε, επλνείηαη ηδηαίηεξα 

απφ ην κηθξνθιίκα, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ έληνλε παξνπζία αγξηειηάο ζηηο πιαγηέο 

ηεο πεξηνρήο. 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζελαξίνπ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ  

επηπιένλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

1. Καζαξηζκφο θαη εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο απφ ηα ππάξρνληα κπάδα. 

2. Δδαθνινγηθή αλάιπζε, ψζηε λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο ιηπάλζεηο γηα ηελ θαιχηεξε 

εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο. 

3. Φχηεπζε θαηά ηζνυςείο θακπχιεο γηα λα πεξηνξηζηεί ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο 

απφ ηελ ππάξρνπζα θιίζε. 

4. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζηάγδελ άξδεπζεο. 

5. Απαξαίηεηεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο (ξαληίζκαηα, θξεδαξίζκαηα, θιαδέκαηα 

θ.ι.π.) πνπ πνιιέο θνξέο απαηηνχλ ηελ ρξήζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 

Δπεηδή ε ειαηνθαιιηέξγεηα είλαη κηα πνιπεηήο θαιιηέξγεηα κε πνιχ κεγάιε δηάξθεηα δσήο, 

ζα πξέπεη λα δνζεί εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο, γηα λα γίλεη απηή ε θχηεπζε θαη λα 

ππάξμεη εηδηθή πξφλνηα ζην ζπκθσλεηηθφ κεηαβίβαζεο απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο ζην ΚΔ.Θ.Δ.Α. 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειαηψλα απφ ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. γηα πνιιά έηε. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη δηφηη 

ε εγθαηάζηαζε ελφο ειαηψλα απαηηεί έλα ζεκαληηθφ θφζηνο, ηνπ νπνίνπ ε απφζβεζε μεθηλάεη 

φρη απφ ην πξψην έηνο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ, αιιά απφ ην 4ν -5ν θαη κεηά. Έηζη ε απφζβεζε ζα 

πξέπεη λα δηαξθεί πνιιά ρξφληα, ψζηε λα κελ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

θαιιηέξγεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κηα ηέηνηαο θαιιηέξγεηαο, απμάλνληαη ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο θαιιηέξγεηαο κέρξη απηή λα κπεη ζε πιήξε παξαγσγή θαη θαηφπηλ, ε νηθνλνκηθφηεηα 

ππφθεηηαη ζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηεο απφδνζεο ηεο θαιιηέξγεηαο (θαηλφκελν 

παξεληαπηνθνξίαο ζηελ ειηά, φπνπ ην δέληξν παξάγεη ρξφλν παξά ρξφλν), ζηηο εκπνξηθέο ηηκέο 

ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θάζε ρξφλν, ζηελ πνηφηεηα πνπ 
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παξαγφκελνπ πξντφληνο (κέγεζνο θαξπνχ θαη πνηφηεηα απηνχ θαη ηνπ ειαηνιάδνπ), ζηελ 

παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο (παξαγσγή γηα βξψζηκε ειηά κε κεγαιχηεξν θέξδνο 

ή γηα ειαηφιαδν κε κηθξφηεξν θέξδνο). Πξνθαλψο, κηα νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηεο 

ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ε ζχληαμε ηεο ζα μέθεπγε απφ 

ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο), ζα κπνξνχζε λα εκθαλίζεη ζεηηθά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα κειινληηθά θαη πηζαλφλ λα βειηίσλε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

αμηνπνηνχζε ην ζεξκνθήπην. Δπηπιένλ, ηα παξαγφκελα πξντφληα (ειαηφιαδν θαη βξψζηκε ειηά) 

ηνπ ειαηψλα, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. ή λα 

δηαηεζνχλ ζην θνηλσληθφ παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Σα πξντφληα απηά επίζεο ζα 

κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ πξνζηηζέκελε εκπνξηθή αμία, θαηφπηλ κεηαπνίεζεο-ηππνπνίεζεο, 

ζηα πιαίζηα δξάζεσλ ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. (π.ρ: εηδηθέο ζπζθεπαζίεο αξσκαηηζκέλνπ ειαηνιάδνπ κε 

Διιεληθά Αξσκαηηθά Φπηά, ή κε ηξνχθα). 

 

3. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Θεξκνθεπίνπ, Δγθαηαζηάζεσλ & 
Δμνπιηζκόο απηνύ 

 

Σν ελ ιφγσ ζεξκνθήπην θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εηαηξία ΓΔΩΘΔΡΜΗΚΖ Α.Δ., ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο GEOM. Δίλαη ηχπνπ ηνχλει (εηθφλα 3.1), θαηαζθεπαζκέλν εμ 

νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα ελ ζεξκψ κε ηε κέζνδν Sendzimir. Έρεη πιάηνο 15κ.,  

κήθνο 22,5 κ. θαη χςνο 3 κ. ζην ζεκείν πδξνξξνήο. Ζ ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε είλαη 337,5 

ηεηξαγσληθά κέηξα. πγθεθξηκέλα, ην ζεξκνθήπην απνηειείηαη απφ δχν ηνχλει ελσκέλα κε 

πδξνξξνή, ηα νπνία πεξηκεηξηθά θαιχπηνληαη απφ πνιπθαξκπνληθά θχιια ρσξίο πιεπξηθά 

παξάζπξα θαη ζηελ νξνθή απφ λάηινλ ζεξκνθεπίνπ (KRITIFIL) πνιπεηνχο αληνρήο. Δπίζεο, 

ζηελ νξνθή ππάξρνπλ δχν δεπγάξηα παξαζχξσλ νξνθήο θαηά κήθνο ηεο θαηαζθεπήο, 

πξνζαξκνζκέλα ζε κεραληζκφ αλνίγκαηνο-θιεηζίκαηνο γηα απηφκαην έιεγρν αεξηζκνχ. 
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Δηθόλα 3.1: Θεξκνθήπην Σύπνπ ηνύλει 

 

ην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ππάξρνπλ δχν (2) αινπκηλέληνη, αλαξηεκέλνη κε βάζεηο, 

ζεξκαηλφκελνη πάγθνη πδξνλέθσζεο-ζπνξάο-ξηδνβνιίαο πιάηνπο 1,65 θαη κήθνπο 10 κέηξσλ ν 

θαζέλαο αληίζηνηρα (εηθφλα 3.2). Καιχπηνληαη απφ ζεξκηθφ λάηινλ θαη είλαη εμνπιηζκέλνη κε 

ζχζηεκα πνηίζκαηνο-πδξνλέθσζεο, θαη ζέξκαλζεο κε ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ειεγρφκελεο κε 

ζεξκνζηάηε. 

 

Δηθόλα 3.2 πάγθνη ζπνξάο-ξηδνβνιίαο 

        

Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη θαιππηφκελνο εμνινθιήξνπ κε ηζηκέλην 

εθηφο ησλ  επηά (7) ρψξσλ αλάπηπμεο ζπνξνθχησλ-γιαζηξψλ πιάηνπο 1,65 θαη κήθνπο 5,5 

κέηξσλ ν θαζέλαο (εηθφλα 3.3). ην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ απηψλ ππάξρεη ραιίθη γηα ηελ 

απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ θαη ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο ζε παξαθείκελν βφζξν (ζχκθσλα κε 

ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Καβάιαο). Γχξσ ηνπο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα 

άξδεπζεο κε ζηαγνλίδηα θαη ζην ζθειεηφ ηεο νξνθήο ζχζηεκα πνηίζκαηνο κε θαηαηνληζκφ. 



 

 

9 

Δηθόλα 3.3 Υώξνη αλάπηπμεο θπηώλ 

     

Γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ, επηιέρηεθε ε αεξνζέξκαλζε, γηα ηελ νπνία ππάξρεη 

αεξνιέβεηαο πεηξειαίνπ D130 ζεξκηθήο ηζρχνο 130.000 Kcal καδί κε πιαζηηθή δεμακελή 

θαπζίκνπ, (1000 ιίηξσλ) αιιά ρσξίο ηνλ εηδηθφ λάηινλ-ζσιήλα πνπ δηνρεηεχεη ηνλ δεζηφ αέξα 

ζην ρψξν (εηθφλα 3.4). Γηα ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνιέβεηα ππάξρνπλ 3 αηζζεηήξεο 

ζεξκνθξαζίαο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά χςε ζην ζεξκνθήπην. 

 

Δηθόλα 3.4 Αεξνιέβεηαο 

                       

ηνλ ζθειεηφ ηεο νξνθήο ππάξρεη απηφλνκε θαηαζθεπή εηδηθήο θνπξηίλαο (κεγάιεο 

δηάξθεηαο δσήο) πνπ θαιχπηεη φιν ηνλ ρψξν. Ζ θνπξηίλα απηή αλνίγεη θαη θιείλεη κε ηελ βνήζεηα 

εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ κεραληζκψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε ηνπο 

απηνκαηηζκνχο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο ηχπνο ηεο θνπξηίλαο κπνξεί λα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα 

ζέξκαλζεο ην ρεηκψλα θαη λα πξνζθέξεη ζθίαζε ζηα θπηά θαηά ηνπο δεζηνχο κήλεο (εηθφλα 

3.5). 
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Δηθόλα 3.5 Θεξκνθνπξηίλα ή θνπξηίλα ζθίαζεο 

    

Σν ζχζηεκα άξδεπζεο θαη ιίπαλζεο απνηειείηαη απφ κηα απιή ειεθηξηθή αληιία 

ζπλδεκέλε κε πηεζηηθφ θαη κε κία πιαζηηθή δεμακελή λεξνχ 1.000 ιίηξσλ (εηθφλα 3.6). Δπίζεο, 

είλαη ζπλδεκέλνο θαη έλαο απιφο πδξνιηπαληήξαο 40 ιίηξσλ, έλα θίιηξν λεξνχ θαη κία 

ειεθηξνβάλα γηα ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη γηα ην απηφκαην 

πφηηζκα. 

  Δηθόλα 3.6 ύζηεκα άξδεπζεο – ιίπαλζεο 

     

Δπίζεο, ππάξρεη εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξνγελλήηξηα έθηαθηεο 

αλάγθεο 13 KVA, γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο (εηθφλα 3.7). 

 

Δηθόλα 3.7 Ζιεθηξνγελλήηξηα 
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ε μερσξηζηφ δσκάηην – απνζήθε (πνπ δηαζέηεη θαη παξάζπξν) έθηαζεο 7,5 η.κ. 

ππάξρνπλ νη πίλαθεο ειέγρνπ (εηθφλα 3.7) νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ: 

 Απηφκαην πφηηζκα κε πξνγξακκαηηζηή πνηίζκαηνο ζπλδεκέλν κε ηελ ειεθηξνβάλα γηα 

ηελ άξδεπζε ησλ πάγθσλ θαη ησλ ρψξσλ αλάπηπμεο. 

 Απηφκαην ζχζηεκα αεξηζκνχ κε ηνλ έιεγρν ηνπ αλνίγκαηνο-θιεηζίκαηνο ησλ  παξαζχξσλ 

νξνθήο απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα. 

 Απηφκαην ζχζηεκα θίλεζεο ηεο θνπξηίλαο πάλσ ζε εηδηθή θαηαζθεπή κε ειεθηξνκνηέξ 

(εηθφλα 3.5), ζπλδεκέλν κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνιέβεηα απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα. 

Οη απηνκαηηζκνί απηνί γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, δέρνληαη δεδνκέλα (ειηνθάλεηαο, πγξαζίαο, 

ζεξκνθξαζίαο θ.ι.π.) απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ζην εμσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (εηθφλα 

3.1) θαη απφ αηζζεηήξεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζεξκνθήπην. 

 

Δηθόλα 3.7 Κεληξηθνί πίλαθεο ειέγρνπ 

       

       

ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ Γήκνπ Καβάιαο έγηλε πξφβιεςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ ειέγρνπ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζεξκνθεπίνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

MACQU-C. Σν ζχζηεκα απηφ απαηηεί ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ηα νπνία δελ 

εληνπίζηεθαλ ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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Οη ζέζεηο φινπ ην εμνπιηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ απνηππψλνληαη παξαζηαηηθά ζην παξαθάησ ζθαξίθεκα: 
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4. Πηζαλνί Σξόπνη Αμηνπνίεζεο Σνπ Θεξκνθεπίνπ 
 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζεξκνθήπην έθηαζεο επηθάλεηαο 337,5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ φπσο 

θαίλεηαη θαη παξαπάλσ, είλαη έλα ζεξκνθήπην απνθιεηζηηθά θπησξηαθήο δηακφξθσζεο θαη 

παξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο. Οη ππάξρνληεο απηνκαηηζκνί ηνπ είλαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο 

(εθφζνλ παξακέλνπλ ιεηηνπξγηθνί), ελψ αληίζηνηρνπο κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο κφλν ζε 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Οη απηνκαηηζκνί απηνί είλαη δπλαηφλ λα επηηχρνπλ ηε κέγηζηε 

παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε ηηο κηθξφηεξεο απψιεηεο, νκνηφκνξθν 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, ηαρεία αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη πςειή πνηφηεηα παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. πλνπηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ζεξκνθήπην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί:  

α) γηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ, 

β) γηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, ηα νπνία κπνξεί 

λα είλαη πνιπεηή θαιισπηζηηθά απφ κνζρεχκαηα, αλζνθφξα απφ ζπφξν θαη αλζνθφξα απφ 

βνιβφ-θφλδπιν. 

 

4.1 Αμηνπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή ιαραλνθνκηθώλ θπηώλ 

 

Απηή ε παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ φινη βηψλνπκε, παξνπζηάδεη ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο, δηφηη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε 

αγνξά θαη θαιιηέξγεηα ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνηεηηθέο θαη απμεηηθέο 

ηάζεηο.  

Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζφηη ε θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ 

γηα ηδία ρξήζε, εθεί φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαληάδεη σο δηέμνδνο γηα ηα νηθνγελεηαθά 

έμνδα θαη κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ ιεγφκελνπ «θαιαζηνχ ηεο λνηθνθπξάο». 

Δπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ, αθφκα θαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή θαιιηέξγεηα. Απηνί νη παξαγσγνί 

ρξεζηκνπνηνχλ σο πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ έηνηκα θπηά απφ θάπνηα θπησξηαθή επηρείξεζε θαη 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα ηα παξάγνπλ κφλνη ηνπο, εθφζνλ δε 

δηαζέηνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο. 

Σα θπηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ εκπνξηθά γηα απηφ ην ζθνπφ ηελ Άλνημε 

(Φεβξνπάξην- Μάην), είλαη ηα εμήο θπηά: 

 Σνκάηα,  

 Πηπεξηά,  

 Μειηηδάλα,  
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 Αγγνπξηά  

 Κνινθπζηά  

 θαη άιια θεπεπηηθά θπηά αλάινγα ηεο δήηεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά (π.ρ. 

θαξπνχδη, πεπφλη θ.α.).  

Σα θπηά απηά πξνηείλεηαη λα είλαη ζπνξφθπηα, κε ηελ ρξήζε ζπφξνπ πςειήο πνηφηεηαο 

(ζπλήζσο πβξίδηα), ηα νπνία ζα δίλνπλ παξαγσγηθά θαη αλζεθηηθά θπηά ζε ερζξνχο θαη 

αζζέλεηεο, κε επηζπκεηά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην εκπφξην θαη ηνλ θαηαλαισηή. ε 

νξηζκέλεο κφλν πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηθηιίεο (κηθξφηεξνπ θφζηνπο) θαη 

φρη πβξίδηα γηα ηελ παξαγσγή ζπνξφθπησλ. 

Δθηφο ηεο θαηεγνξίαο ησλ Αλνημηάηηθσλ (Φεβξνπάξην- Μάην) ππάξρνπλ θαη ηα 

Καινθαηξηλά – Φζηλνπσξηλά  Λαραλνθνκηθά είδε (Ηνχλην-επηέκβξην), φπνπ κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ ζπνξφθπηα: 

 Λάραλνπ (θαη φισλ ησλ παξαιιαγψλ ηνπ φπσο θφθθηλν ιάραλν, ιαραλάθη 

Βξπμειψλ, θηλέδηθν ιάραλν θ.ι.π.),  

 Μπξφθνινπ,  

 Κνπλνππηδηνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα  θαη ιίγν αξγφηεξα  

 ζπνξφθπηα Μαξνπιηνχ  

Καη ζε απηήλ ηε πεξίπησζε θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπφξνη πβξηδίσλ, αλ θαη ζην 

εκπφξην ππάξρνπλ θαη πνηθηιίεο (εγρψξηεο ή μέλεο) πνιχ θαιήο πνηφηεηαο. 

 

 4.1.1. Αλνημηάηηθε παξαγσγή ιαραλνθνκηθώλ θπηώλ  
 

Σν παξαθάησ παξαγσγηθφ ζελάξην, είλαη ην βέιηηζην δπλαηφ απφ άπνςε θφζηνπο, 

εξγαηηθψλ θαη απνηειέζκαηνο (πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θπηψλ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην 

ζελάξην πνπ αθνινπζνχλ φιεο νη ζχγρξνλεο θπησξηαθέο επηρεηξήζεηο. Καηφπηλ φκσο ζα 

αλαθεξζνχλ θαη παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

Έηζη φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ην ζεξκνθήπην δηαζέηεη 2 ζεξκαηλφκελνπο πάγθνπο 

πδξνλέθσζεο σθέιηκεο επηθάλεηαο 16,5 η.κ. έθαζηνο (δηαζηάζεσλ 1,65Υ10 κέηξσλ), ζχλνιν 

33,5 η.κ. επηθάλεηαο. ηνπο πάγθνπο απηνχο πνπ θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ δίζθνη αλάπηπμεο ζπνξφθπησλ απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην (EPS - θειηδφι). 
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Έρνληαο ππφςε ηα κεγέζε ησλ δίζθσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην, ηελ 

ρσξεηηθφηεηα, ηηο δηαζηάζεηο ησλ πάγθσλ θαη ην είδνο ησλ θπηψλ ζα αλαπηπρζνχλ εθεί, θάζε 

πάγθνο ρσξάεη γηα ηηο αλάγθεο καο 69 δίζθνπο ησλ 75 θπηψλ έθαζηνο. Σν θφζηνο απηψλ ησλ 

δίζθσλ είλαη πεξίπνπ 3 επξψ θαη είλαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελνη. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 

κεγάινπο δίζθνπο παξαγσγήο θπηψλ γηα εξαζηηερληθή πψιεζε, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηηο 

παξαθάησ θσηνγξαθίεο.   

  

Αμηνπνηείηαη ινηπφλ πιήξσο ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ζεξκαηλφκελσλ πάγθσλ θαη 

ηνπνζεηνχληαη 69 δίζθνη ησλ 75 θπηψλ έθαζηνο. Έηζη ζπέξλνληαη θαη παξάγνληαη 5.200 ζε θάζε 

πάγθν πδξνλέθσζεο, ζπλνιηθά 10.400 θπηά. 

Έηζη, ε δηαδηθαζία μεθηλάεη αξρέο - κέζα Φεβξνπαξίνπ, γεκίδνληαο ηνπο πάγθνπο 

πδξνλέθσζεο κε θπηεκέλνπο δίζθνπο ρσξεηηθφηεηαο 10.400 θπηψλ (ρξεζηκνπνηψληαο ηδαληθφ 

έηνηκν εδαθηθφ κείγκα γηα κέγηζηε αλάπηπμε), ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί ε πδξνλέθσζε θαη νη 

αληηζηάζεηο ζέξκαλζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθν γξήγνξν θχηξσκα θαη ηαρχηεξε 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Σα θπηά ζηνπο δίζθνπο απηνχο είλαη έηνηκα ζε 20-40 εκέξεο, αλαιφγσο 

ηνπ επηζπκεηνχ κεγέζνπο (βι. παξαπάλσ θσηνγξαθία). Καηφπηλ, νη δίζθνη κεηαθέξνληαη γηα 

εγθιηκαηηζκφ θαη ζθιεξαγψγεζε ζηνπο πάγθνπο/ρψξνπο ζπνξφθπησλ-γιαζηξψλ, φπνπ νη 

δίζθνη κε ηα 10.400 θπηά θαηαιακβάλνπλ 4 απφ ηνπο 7 φκνηνπο ρψξνπο αλάπηπμεο ηεο 

θσηνγξαθίαο 3.3. 
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 Μεηά απφ θάπνηεο εκέξεο εγθιηκαηηζκνχ, ηα πξψηα θπηά είλαη πιένλ έηνηκα πξνο 

πψιεζε θαη ε πψιεζε ηνπο πιένλ κπνξεί λα είλαη αδηάθνπε. Έηζη γχξσ ζηηο 10-20 Μαξηίνπ, νη 

ζεξκαηλφκελνη πάγθνη πδξνλέθσζεο είλαη έηνηκνη λα δερηνχλ θαη άιινπο δίζθνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε 10.400 ζπνξνθχησλ, ηα νπνία ζα κεηαθεξζνχλ ζηνπο ρψξνπο αλάπηπμεο 

ζπνξφθπησλ-γιαζηξψλ γχξσ ζηηο 15 Απξηιίνπ. Οη ρψξνη απηνί ελ ησ κεηαμχ ζα έρνπλ ελ κέξεη 

αδεηάζεη απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξνεγνχκελεο παξαγσγήο. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηα επφκελα 10.400 θπηά, κπνξεί λα επαλαιεθζεί απφ 15 Απξηιίνπ - 

15 Μαΐνπ (γηα λα παξαρζνχλ ηα φςηκα θπηά). Έηζη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θηάλεη πεξίπνπ ζηα 30.000 ηέηνηα θπηά. Σν λνχκεξν είλαη πάληνηε ζρεηηθφ δηφηη πάληνηε 

ππάξρνπλ απψιεηεο θπηψλ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο (θαθφ θχηξσκα, ερζξνί, αζζέλεηεο θ.ι.π.).  

Έηζη αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ ην πνιχ  

30.000 θπηά, κε θφζηνο παξαγσγήο αλά θπηφ ηα 0,35-0,40 επξψ θαηά κέζν φξν (ην θφζηνο 

απηφ αθνξά πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θ.ι.π.). Αλ ηα θπηά απηά πσιεζνχλ 

κε ειάρηζηε ηηκή 0,60 επξψ αλά θπηφ, παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα αθήζεη θέξδνο 0,25 

επξψ/θπηφ θαη γηα 30.000 θπηά ζπλνιηθά 7.500 επξώ θέξδνο.  

Όια απηά ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ θπζηνινγηθέο απψιεηεο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη φηη ζα βξεζνχλ αγνξαζηέο γηα κηα ηφζε κεγάιε πνζφηεηα θπηψλ, 

πξάγκα  πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπκβεί. Βέβαηα, είλαη γεγνλφο φηη ε ιηαληθή πψιεζε κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα εμαζθαιίζεη θαιχηεξεο ηηκέο, ελψ ε ζχλαςε παξαγγειηψλ απφ παξαγσγνχο 

θεπεπηηθψλ, είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ πσιήζεσλ. Έλα αληηθεηκεληθφ 

ζρέδην παξαγσγήο ζα πξνέβιεπε ηελ παξαγσγή ζπλνιηθά 22.000 ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαιισπηζηηθά θπηά ηεο ίδηαο επνρήο απνθνκίδνληαη 5.500 επξώ θέξδνο.   

πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ πινπνίεζε κφλν απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, δελ πξνθχπηνπλ 

ζπλζήθεο βησζηκφηεηαο ηεο ππφ κειέηε θπησξηαθήο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη 

ην ζελάξην ζπλδπαζκνχ παξαγσγήο ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ ζε φιεο ηηο επνρέο, κε ηελ 

ζπκπαξαγσγή θαιισπηζηηθψλ θπηψλ. 

 

 4.1.2 Καινθαηξηάηηθε - Φζηλνπσξηλή παξαγσγή ιαραλνθνκηθώλ θπηώλ 
  

ε απηφ ην παξαγσγηθφ ζελάξην παξάγνληαη ζπνξφθπηα ηαπξαλζψλ (ιάραλα, 

κπξφθνια, θνπλνππίδηα θ.α.) θαη καξνπιηνχ (ζε φιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπ). 

Ζ ζπνξά μεθηλάεη ηνλ Ηνχλην, ελψ ηνλ Αχγνπζην - επηέκβξην έρνπκε πσιήζεηο (ζηα 

καξνχιηα αξγφηεξα). Δπεηδή ηα παξαγφκελα εκπνξεχζηκα ζπνξφθπηα ζε απηά ηα είδε είλαη 

κηθξφηεξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δίζθνη κε κηθξφηεξεο ζέζεηο, ν θάζε πάγθνο πδξνλέθσζεο 

ρσξάεη γηα θχηξσκα 15.500 θπηά ζπλνιηθά. Γειαδή ην κέγηζην παξαγσγήο θηάλεη ηα 30.000 
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θπηά ζε απηφ ην ζελάξην (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηπρφλ απψιεηεο). ηα ηαπξαλζή 

πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη κφλν κηα ζπνξά κε κηα κηθξή θιηκάθσζε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

αγνξάο. ηα καξνχιηα κπνξεί λα επηηεπρζεί 1,5 θνξά ε αλσηέξσ ρσξεηηθφηεηα, ζε δεχηεξν 

θχκα ζπνξάο, δηφηη ε δηαζέζηκε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ έρνπκε είλαη κεγαιχηεξε (αλ ζπέξλακε 

κφλν καξνχιηα κε ηελ ρξήζε αλάινγσλ δίζθσλ ζα κπνξνχζακε λα παξάγνπκε ην κέγηζην 

γχξσ ζηα 45.000 θπηά). Πάληα φκσο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δήηεζε ηεο αγνξάο θαη 

νη πηζαλέο απψιεηεο θπηψλ πνπ ππάξρνπλ. 

Έηζη ηα παξαγφκελα θπηά ζα έρνπλ έλα θφζηνο παξαγσγήο (ην θφζηνο απηφ αθνξά 

πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θ.ι.π.) 0,04-0,05 επξψ, κε ηηκή πψιεζεο 

πεξίπνπ 0,10 επξψ. Έηζη, αλ θπηεπηεί θαηά βέιηηζην ηξφπν ν έλαο πάγθνο κε ηαπξαλζή θαη 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ πάγθνπ παξάγνληαο 22.000 θπηά ηαπξαλζψλ, κε ην ππφινηπν 

ηνπ δεπηέξνπ πάγθνπ κε Μαξνχιηα, ελψ ζπλερίδνληαη νη θπηεχζεηο κε Μαξνχιηα παξάγνληαο 

40.000 θπηά, πξνθχπηνπλ: 0,06Υ22.000= 1.320 επξψ απφ ηα ηαπξαλζή θαη 40.000Υ0,06= 

2.400 επξψ απφ ηα Μαξνχιηα, ζπλνιηθά  3.720 επξώ θέξδνο. 

 

4.2 Αμηνπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή θαιισπηζηηθώλ θπηώλ 

 

Ζ αγνξά ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηάζεηο ζπξξίθλσζεο, πνπ θπκαίλεηαη απφ 30% έσο 50% αλάινγα κε ην 

είδνο. Ζ πηψζε απηή είλαη ζεκαληηθή αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, 

ππάξρνπλ κεγάινη πειάηεο ζηελ αγνξά, φπσο είλαη νη Γήκνη θαη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο. 

ηελ πεξίπησζε καο, ν Γήκνο Καβάιαο είλαη δπλαηφλ λα πξνκεζεχεηαη θαιισπηζηηθά 

απφ ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, 

εθηφο απφ ηνπο πειάηεο ιηαληθήο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε ζεκαληηθή πηψζε ηεο αγνξάο ησλ 

θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, νη δήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο είλαη δπλεηηθνί πειάηεο 

ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζηα θαιισπηζηηθά θπηά.     

Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ ζηελ 

επηρείξεζε απηή: 

α) Αλζνθφξα πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξν 

β) Αλζνθφξα πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε βνιβφ-θφλδπιν 

γ) Φπηά πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε κνζρεχκαηα (καιαθά-ζθιεξά) 
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4.2.1. Καιισπηζηηθά από ζπόξν 
 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην ζεξκνθήπην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

παξαγσγή ζπνξφθπησλ. Δπεηδή φκσο ηα πεξηζζφηεξα θαιισπηζηηθά ζπνξφθπηα είλαη εηήζηα 

θαη Αλνημηάηηθα - Φζηλνπσξηλά, ε θαιιηέξγεηά ηνπο ζα γίλεη εηο βάξνο ησλ ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ 

θαη ζα κεηψζεη αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ ηνπο (Αλνημηάηηθα θαη ησλ Φζηλνπσξηλά ιαραλνθνκηθά) 

φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ζηα πξνηεηλφκελα ζελάξηα παξαγσγήο.  

Γη απηφ ην ιφγν, δελ κπνξεί λα γίλεη αζθαιήο εθηίκεζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαιισπηζηηθψλ πνπ ζα παξαρζνχλ, αθνχ ππάξρεη  άκεζε εμάξηεζε ηεο παξαγσγήο κε ηε 

δήηεζε θαη ηηο παξαγγειίεο ησλ κεγάισλ πειαηψλ (π.ρ. Γήκνη). Σα λνχκεξα πνπ αλαθέξνληαη 

θάζε θνξά είλαη ελδεηθηηθά θαη εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Σα θπηά ζε απηή ηελ θαηεγνξία, είλαη δχζθνιν ζα μεπεξάζνπλ ηα 7.000 ζε αξηζκφ. 

Θεσξεηηθά, ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ μεπεξλάεη ηα 15.000 θπηά, αιιά απηφ 

δελ γίλεηαη λα επηηεπρζεί, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά.  

Σα είδε πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη παξά πνιιά θαη πνιιέο 

θνξέο δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ζε θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. Αθφκε θαη γηα ην ίδην είδνο, 

κπνξεί λα ππάξρνπλ 2 ή πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο, πνπ αθνξνχλ ην ρξψκα, ην κέγεζνο θαη 

άιια ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε θαζηζηά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαιισπηζηηθψλ 

θπηψλ απαηηεηηθή θαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Δπηπιένλ, απηή ε θαιιηέξγεηα ζηελ πεξίπησζή καο 

ζα γίλεηαη εηο βάξνο ησλ ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ, δηφηη ζπκπίπηνπλ νη επνρέο ζπνξάο 

θαιισπηζηηθψλ-ιαραλνθνκηθψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ηα 

παξαθάησ θπηά, φηαλ ε ζπνξά ηνπο γίλεηαη σο εμήο αλά κήλα: 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ για παραγωγή ςποροφύτων* 

ΜΗΝΑ ΕΙΔΟ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ πετοφνια, άλυςοσ, πανςέσ 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ βερβένα, κατηφέσ, καπουτςίνια 

ΜΑΡΣΙΟ γυψοφίλλη, πετοφνιεσ, ςάλβια 

ΑΠΡΙΛΙΟ ηλίανιοσ, πορτουλάκα, ςελόζια, ςτατικθ 

ΜΑΙΟ Βίνκα 

ΙΟΤΝΙΟ ζίνια, λάχανο καλλωπιςτικό 

ΙΟΤΛΙΟ χρυςάνιεμα, πρίμουλα 

ΑΤΓΟΤΣΟ πανςέσ, γαρφφαλλα, γκαζάνια, ςκυλάκι 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ βιολέτεσ 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ μίμουλοσ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ γαρφφαλλα, μοςχομπίζελο, πακαρέτα, τζενεράλια 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ αγθρατο, βιόλα, λομπέλια 
*Οηηδήπνηε άιιν δεηεζεί απφ ηελ αγνξά ή απφ ηνπο Γήκνπο 
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Σα εηήζηα αλζνθφξα θαιισπηζηηθά θπηά ηεο Άλνημεο, αλζίδνπλ ζπλήζσο απφ ην Μάξηην 

κέρξη ηνλ Μάην. Οξηζκέλα φπσο ην Άιπζζν, ε Καιελδνχια, ν Παλζέο, κπνξνχλ λα αλζίζνπλ 

θαη πξστκφηεξα, φηαλ ε κεηαθχηεπζε ηνπ έρεη γίλεη ηνλ Οθηψβξην. Δλψ άιια, φπσο ην ζθπιάθη 

ζπλερίδνπλ ηελ άλζεζε ηνπο θαη κέζα ζην Καινθαίξη. Οη ζπνξέο απηψλ ησλ θαιισπηζηηθψλ 

γίλεηαη ην 2ν δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ, ψζηε ηα ζπνξφθπηα λα πξνιάβνπλ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα κεηαθπηεπηνχλ εθηφο ζεξκνθεπίνπ, πξηλ ηνπο πξψηκνπο παγεηνχο.  

Τπάξρνπλ φκσο θαη ηα εηήζηα αλζνθφξα θαιισπηζηηθά ηνπ Καινθαηξηνχ. Σα θπηά απηά 

ζπέξλνληαη ην Μάξηην (ηδίσο ζηελ Β. Διιάδα) γηα λα αλζίζνπλ ην θαινθαίξη. Σα εηήζηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα άλζεζεο απφ ηα εηήζηα ηεο Άλνημεο. Δίλαη φκσο πην 

εππαζή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απφ ηα Αλνημηάηηθα θαη απαηηείηαη ε αθαίξεζε ησλ 

ππεξψξηκσλ αλζέσλ γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε πινχζηα αλζνθνξία.  

Ζ θχηεπζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

Α) Φχηεπζε ζε θηβψηηα ή θπηνδνρεία ή ζε πιαζηηθνχο δίζθνπο ή θαη ζε ζηξψκα ηχξθεο κέζα 

ζηνλ ζάιακν πδξνλέθσζεο. Μεηά γίλεηαη κεηαθχηεπζε (ζηα 4-6 θχιια) ζε κηθξά γιαζηξάθηα θαη 

θαηφπηλ ζην έδαθνο ηνπ αλζφθεπνπ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε 

θαιχηεξε πξνεηνηκαζία εδαθηθνχ κείγκαηνο (αθφκα θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θπησξηνχρν), 

επθνιφηεξε κεηαηφπηζε θαη άξδεπζε, θαιχηεξνο έιεγρνο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ θ.ά. 

Β) Φχηεπζε ζε θχβνπο ή δίζθνπο ηχξθεο θαη κεηά θχηεπζε ζην έδαθνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

επθνιφηεξε κέζνδν κε ηα ιηγφηεξα εξγαηηθά, άιια έρεη επηπιένλ θνζηνιφγην γηα ηελ αγνξά ησλ 

δίζθσλ-θχβσλ ηχξθεο. 

Γ) Φχηεπζε κε απηφκαηεο κεραλέο ζπνξάο ζε θχβνπο ηχξθεο. Αλ θαη έρεη ηα ιηγφηεξα εξγαηηθά, 

δπζηπρψο ην ζεξκνθήπην δελ δηαζέηεη ηέηνηα ππνδνκή. 

Έηζη, γηα ην βέιηηζην ζελάξην ησλ 7.000 θαιισπηζηηθψλ ζπνξφθπησλ, ππάξρεη έλα 

ελδεηθηηθφ θφζηνο παξαγσγήο 0,30-0,35 επξψ/θπηφ (ην θφζηνο απηφ αθνξά πξψηεο χιεο, 

εξγαηηθά, ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θ.ι.π.), ελψ νη ηηκέο πψιεζεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εκπφξην 

είλαη 0,70 επξψ. Άξα ην θαζαξφ θέξδνο / θπηφ είλαη 0,40 επξψ θαη ην ζπλνιηθό θαζαξό θέξδνο 

ζα θηάζεη ζηα 2.800 επξώ.  

Βέβαηα ζηα αλσηέξσ πνζά ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη  πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ 

αγνξάδνπλ ηα θπηά νη κεγάινη πειάηεο (π.ρ. Γήκνο), ψζηε λα ππνινγηζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ηα θαζαξά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

 

 4.2.2. Καιισπηζηηθά από βνιβό-θόλδπιν-ξηδώκαηα 
 

Σα θπηά απηά πνιιαπιαζηάδνληαη θπξίσο κε βνιβνχο, θνξκνχο, θνλδχινπο θαη κε 

δηαίξεζε ηνπ ξηδψκαηφο ηνπο θαη ζπαληφηεξα κε παξαθπάδεο θαη κνζρεχκαηα. Σα θπηά απηά 
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αλαπηχζζνληαη ζε φια ζρεδφλ ηα εδάθε, αιιά ηα πεξηζζφηεξα επδνθηκνχλ ζε ειαθξηά, βαζηά, 

πινχζηα, ειηαδφκελα θαη θαιά απνζηξαγγηδφκελα εδάθε. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπο θπηεχνληαη είηε ην Φζηλφπσξν (επηέκβξην-Οθηψβξην) γηα 

Υεηκεξηλή-Αλνημηάηηθε άλζεζε, είηε ηελ Άλνημε (Μάξηην-Απξίιην) γηα Θεξηλή-Φζηλνπσξηλή 

άλζεζε. Αλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πάγθνη πδξνλέθσζεο, κπνξνχκε λα ηνπο 

απνθχγνπκε, ιφγσ ηνπ φηη πνιινί βνιβνί θαη θφλδπινη είλαη επαίζζεηνη ζηελ ππεξβνιηθή 

πγξαζία ηεο πδξνλέθσζεο θαη κπνξεί λα ζαπίζνπλ. Έηζη, ελαιιαθηηθά ζα κπνξνχζαλ φπνπ 

απηφ είλαη δπλαηφλ, λα θπηεπηνχλ απ’ επζείαο ζηα γιαζηξάθηα πψιεζεο, ψζηε λα κεησζεί ην 

θνζηνιφγην ηνπο. Έηζη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο πάγθνπο ζπνξφθπησλ –γιαζηξψλ γηα θχηξσκα 

θαη αλάπηπμε θαη ζα κείλνπλ ειεχζεξνη νη πάγθνη πδξνλέθσζεο, γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ 

ζπνξφθπησλ. 

Οξηζκέλα απφ ηα πξνηεηλφκελα είδε απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: 

 Ίξηδεο  

 Κάιιεο 

 Νάξθηζζνη 

 Κπθιάκηλα 

 Νεξαγθνχιεο 

 Σνπιίπεο 

 Ενπκπνχιηα 

 Φξέδηεο 

 Ό,ηη άιιν δεηεζεί απφ ην εκπφξην 

Αλ θαη ε δήηεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ είλαη δχζθνιν λα 

ππνινγηζηεί, θαίλεηαη εθηθηή ε παξαγσγή 500 - 1.000 θπηψλ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ βνιβφ, 

θφλδπιν ή ξηδψκαηα. Ζ κέγηζηε παξαγσγή καο κπνξεί λα θηάζεη θαη λα μεπεξάζεη ηα 5.000 

θπηά, αιιά ζηελ πεξίπησζή καο ππάξρεη δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο απφ ηελ αγνξά. 

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα απηψλ ησλ θπηψλ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην θείκελν 

πνπ αθνινπζεί: 

 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΣΙΜΕ ΚΟΣΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ 13%)  
ΚΟΝΔΤΛΟΕΙΔΩΝ - ΡΙΖΩΜΑΣΩΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΕΙΔΩΝ ΦΤΣΩΝ 

ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΦΤΣΕΤΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΦΤΣΕΤΗ 

ΝΣΑΛΙΑ 1,20 € ΣΟΤΛΙΠΕ 0,25 € 

ΛΙΛΙΟΤΜ 0,50 € ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΑ 0,65 € 

ΠΑΙΟΝΙΑ 2,40 € ΝΑΡΚΙΟΙ 0,35 € 

ΑΜΑΡΤΛΛΙ 2,50 € ΝΕΡΑΓΚΟΤΛΕ 0,13 € 

ΚΑΝΝΕ 1,00 € ΑΝΕΜΩΝΕ 0,13 € 

ΚΑΛΛΕ 1,40 € ΦΡΕΖΙΕ 0,13 € 

ΒΙΓΩΝΙΕ 0,70 € ΙΡΙΔΕ 0,13 € 

ΓΛΑΔΙΟΛΕ 0,25 € ΚΡΟΚΟΙ 0,13 € 
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Πέξαλ ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ππάξρεη θαη ην θφζηνο 

ησλ πιαζηηθψλ θπηνδνρείσλ καδί κε ην εδαθηθφ κείγκα εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, ην νπνίν 

θπκαίλεηαη απφ 0,14€ εψο 3,00€ θαη επηπιένλ 300 εξγαηνψξεο γηα ηε θχηεπζε θαη πεξηπνίεζε 

ησλ θπηψλ ηελ Άλνημε θαη ην Φζηλφπσξν. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα θζελφηεξα θπηά πξνγξακκαηίδνληαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε 

ζρέζε κε ηα αθξηβφηεξα, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε έλα κέζν θφζηνο παξαγσγήο ζηα 1,20 

επξψ αλά θπηφ γιάζηξαο. Οη ιηαληθέο ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 0,80€ έσο 4,00€ κε επηθξαηνχζα 

κέζε ηηκή ηα 2 επξψ. Οπφηε, ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο ελφο βέιηηζηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο ζα 

είλαη 0,80€ αλά γιαζηξηθφ θπηφ. πλεπψο γηα ηα 500 θπηά πνπ πηζαλφλ ζα παξάγνληαη 

(αλαιφγσο ηεο δήηεζεο) ζα πξνθύςεη θέξδνο 400 επξώ. 

 

 4.2.3 Καιισπηζηηθά θπηά από κνζρεύκαηα 
 

Σα πνιπεηή θαιισπηζηηθά θπηά πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη αγελψο κε κνζρεχκαηα, είλαη 

κηα μερσξηζηή θαηεγνξία. Απηφ γίλεηαη δηφηη ε δηαδηθαζία πνιιαπιαζηαζκνχ απηψλ ησλ θπηψλ 

είλαη πνιχ ρξνλνβφξα, κε κηθξή επηηπρία θαη κε κεγάιν θφζηνο. Γηα απηφ θαη φιεο ζρεδφλ νη 

θπησξηαθέο επηρεηξήζεηο αγνξάδνπλ απφ κεγάιεο θπησξηαθέο εηαηξείεο, έηνηκα ξηδνβνιεκέλα 

κνζρεχκαηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχλ απεπζείαο ζε γιάζηξεο γηα λα αλαπηπρζνχλ. Καηφπηλ θαη 

εθφζνλ απνθηήζνπλ ην επηζπκεηφ κέγεζνο, κπνξνχλ λα πσιεζνχλ. Σα κνζρεχκαηα απηά 

δηαρσξίδνληαη ζε καιαθνχ θαη ζθιεξνχ μχινπ, αλάινγα κε ηε δηαρείξηζή ηνπο. 

Οξηζκέλα απφ ηα πξνηεηλφκελα είδε απηήο ηεο θαηεγνξίαο κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ είλαη: 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΣΙΜΕ ΚΟΣΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ 13%) 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΧΕΤΜΑΣΑ 

ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΦΤΣΕΤΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΦΤΣΕΤΗ 

ΑΡΔΕΛΙΕ, ΓΕΡΑΝΙΑ 1,10€ ΧΡΤΑΝΘΕΜΑ 1,00€ 

ΠΕΛΑΡΓΟΝΙΑ 1,10€ ΓΑΡΤΦΑΛΛΑ ΝΑΝΑ 1,20€ 

ΟΤΡΦΙΝΙΑ 1,10€ ΑΣΕΡ 1,00€ 

ΔΙΜΟΡΦΩΘΗΚΕ 1,10€ ΣΑΠΙΕΝ 1,00€ 

ΝΣΑΛΙΕ ΝΑΝΕ 1,50€   
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΣΙΜΕ ΚΟΣΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ 13%)  
ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΑ ΜΟΧΕΤΜΑΣΑ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΦΤΣΕΤΗ   

ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΑ (ΣΟΤΓΙΕ, ΛΕΜΟΝΟΚΤΠΑΡΙΑ, ΑΡΙΖΟΝΕ, 
ΔΕΝΣΡΑ ΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ) ΜΟΝΟΕΣΗ 1,50€ 

ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΑ (ΣΟΤΓΙΕ, ΛΕΜΟΝΟΚΤΠΑΡΙΑ, ΑΡΙΖΟΝΕ, 
ΔΕΝΣΡΑ ΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ) ΣΡΙΕΣΗ 3,50€ 

ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΑ (ΣΟΤΓΙΕ, ΛΕΜΟΝΟΚΤΠΑΡΙΑ, ΑΡΙΖΟΝΕ, 
ΔΕΝΣΡΑ ΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ) ΠΟΛΤΕΣΗ 15,00€ 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ κπνξνχλ λα παξαρζεί  θαη φ,ηη άιιν δεηεζεί απφ ην εκπφξην 

 

ηελ θαηεγνξία απηή ησλ θαιισπηζηηθψλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή ηηκή πψιεζεο 

παίδεη ην είδνο ηνπ θπηνχ, ην κέγεζνο ηεο γιάζηξαο θαη ην κέγεζνο-ειηθία ηνπ θπηνχ. Δπίζεο, 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα παξαγφκελα θπηά κπνξεί λα δψζεη κηα αλζνζχλζεζε, κηα ηδηαίηεξε 

ρεηξνπνίεηε γιάζηξα (π.ρ. απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ΚΔΘΔΑ), κηα πνιπηειήο εκθαλίζηκε 

ζπζθεπαζία θαη άιιεο ελέξγεηεο (π.ρ: ζπκκεηνρή ζε αλζνεθζέζεηο θ.ι.π.). 

Έηζη, έρνληαο ππφςε θαη ηα αλσηέξσ πνζά, ηα καιαθά κνζρεχκαηα πσινχληαη ηελ ίδηα 

πεξίνδν κε ηα θαιισπηζηηθά ζπνξφθπηα. Οη ηηκέο ιηαληθήο θπκαίλνληαη απφ 1,80€ έσο 3,50€ 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο γιάζηξαο. Σν θέξδνο αλά γιάζηξα αξρίδεη απφ 0,30€ αλά κηθξφ 

γιαζηξάθη ίδην κε ηα ζπνξφθπηα θαη κπνξεί λα θηάζεη ην 1 επξψ αλά κεγάιε γιάζηξα 3 ιίηξσλ 

αλαπηπγκέλνπ θπηνχ, ην νπνίν ρξεηάδεηαη πξνζηαηεπκέλν εμσηεξηθφ ρψξν, κέρξη λα πνπιεζεί. 

Τπνινγίδεηαη ινηπφλ, έλα κέζν θέξδνο 0,50€ αλά γιάζηξα, κε αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο 3.000 θπηψλ αλά ρξφλν (ιφγσ δήηεζεο) θαη κέγηζην ηα 6.000 θπηά. πλνιηθό 

θέξδνο δειαδή 1.500 επξώ. 

Σα θαιισπηζηηθά θπηά απφ ζθιεξά κνζρεχκαηα, πξνέξρνληαη έηνηκα απφ κεγάια 

θπηψξηα, εμεηδηθεπκέλα ζηε παξαγσγή εκβνιηαζκέλσλ θπηψλ. Σα κε εκβνιηαζκέλα θπηά έρνπλ 

κηθξή αληνρή ζηηο αζζέλεηεο εδάθνπο θαη πιένλ απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηά ηνπο. Δθφζνλ 

ππάξρνπλ παξαγγειίεο απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο ή φκνξνπο δήκνπο γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα 

πξαζίλνπ, ζα κπνξνχζε λα θαιιηεξγεζεί θάπνηα πνζφηεηα θπηψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ. 

Σν κέγεζνο θαη ε ειηθία ησλ θπηψλ, θαζνξίδεη ηελ αμία θαη ην θέξδνο ηεο παξαγσγήο. 

Δλδεηθηηθά, γηα έλα κέζν κέγεζνο θαη ειηθία θπηνχ, ην κέζν επηρεηξεκαηηθφ φθεινο ζα είλαη 3 

επξψ αλά θπηφ, κε κέγηζην - βέιηηζην αξηζκφ θπηψλ αλά πεξίνδν, ηα 300 θπηά. Σν ζπλνιηθό 

θέξδνο δειαδή ζα θηάζεη ηα 900 επξώ. Ζ κέγηζηε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα φκσο ζα 

εμαξηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο παξαγγειίεο.   
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5. Σερληθέο Καη Πξαθηηθέο Μεγηζηνπνίεζεο Οηθνλνκηθνύ 
Απνηειέζκαηνο 

 

Όιεο νη θαιιηεξγεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ αλσηέξσ, είλαη νη βέιηηζηεο γηα 

ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ζπνξφθπησλ. Όκσο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη άιιεο 

παξεκβάζεηο θαη ηαθηηθέο πνπ είηε ζα κείσλαλ ην θφζηνο παξαγσγήο, είηε ζα βειηίσλαλ ηελ ηηκή 

πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ θπηψλ. 

 

5.1. Μείσζε ηνπ παξαγσγηθνύ θόζηνπο  

 

Μείσζε ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο κπνξεί λα γίλεη κε ηηο παξαθάησ πξαθηηθέο: 

1. χλαςε ηδηαίηεξσλ ζπκθσληψλ κε θνξείο - κεγάινπο πειάηεο γηα ηα αλζνθνκηθά είδε, ζε 

πξνλνκηαθέο ηηκέο γηα ηελ θπησξηαθή επηρείξεζε, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ-ζθνπνχ ηεο επηρείξεζεο. Σέηνηνη θνξείο-πειάηεο κπνξεί λα είλαη νη 

Γήκνη ηεο πεξηνρήο, κε θπξίαξρν ην Γήκν Καβάιαο, κεγάια μελνδνρεία ηεο πεξηνρήο θαη 

ηεο Θάζνπ θαη ζπληεξεηέο θήπσλ – εξγνιάβνη έξγσλ πξαζίλνπ, ηθαλνπνηψληαο έηζη θαη 

δεηήκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ θνξέσλ – πειαηψλ. Έηζη, ε καδηθφηεξε 

παξαγσγή ηέηνησλ θπηψλ ζα γίλεηαη κε κηθξφηεξν θνζηνιφγην, επηηπγράλνληαο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

2.  Δλαιιαθηηθφ παξαγσγηθφ ζελάξην, ην νπνίν πηζαλψο ζα κείσλε ην θφζηνο παξαγσγήο, 

είλαη ην παξαθάησ: 

 Ζ παξαγσγή ζπνξφθπησλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη  κέζα ζε ηχξθε, ζηνπο πάγθνπο 

πδξνλέθσζεο, ρσξίο ηε ρξήζε δίζθσλ. ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη ε κεηαθχηεπζή ηνπο ζε 

ζαθνπιάθηα, ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο ζέζεηο αλάπηπμεο θαη θαηφπηλ ηα θπηά 

ζθιεξαγσγνχληαη έμσ απφ ην ζεξκνθήπην. Απηφ ην ζελάξην ζα καο έδηλε πεξίπνπ ηνλ 

ίδην αξηζκφ θπηψλ, ελδερνκέλσο φκσο κε πεξηζζφηεξεο απψιεηεο ιφγσ ησλ 

κεηαθπηεχζεσλ. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο, ζα ήηαλ απμεκέλν ζηα απαηηνχκελα εξγαηηθά, 

αιιά ζα ήηαλ κηθξφηεξν, φζνλ αθνξά ην εδαθηθφ κείγκα θαη ηνπο δίζθνπο αλάπηπμεο. 

3. Υξήζε ηνπ ζελαξίνπ παξαγσγήο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη εθαξκνγή 

ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ ιεηηνπξγίαο, ζε πεξηφδνπο πνπ ην θφζηνο παξαγσγήο 

απμάλεηαη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ ην θφζηνο ζέξκαλζεο αλεβαίλεη (βαξχ Υεηκψλα), 

ε παξαγσγή εζηηάδεηαη ζηα πνιπεηή θαιισπηζηηθά, ηα νπνία πνιιαπιαζηάδνληαη θαη 

εθηφο ζεξκνθεπίνπ ρσξίο ζέξκαλζε (πάληα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο). 

Όιεο νη αλσηέξσ πξνηάζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε επηηπρία ηνπο ή ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Μηα αγνξά 
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πνπ καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ χθεζε θαη ζπλεπψο θαζηζηά επηζθαιή θάζε 

πξφβιεςε. 

 

 5.2 Βειηίσζε ηεο ηηκήο πώιεζεο θαη ηεο εκπνξεπζηκόηεηαο ησλ θπηώλ 

 

Οξηζκέλεο πξαθηηθέο πνπ ζα βειηηψζνπλ ην νηθνλνκηθφ καο απνηέιεζκα είλαη νη παξαθάησ: 

1. Αχμεζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ αλζνθνκηθψλ θπηψλ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε 

βειηηψλνληαο ηηο ζπζθεπαζίεο πψιεζεο θαη θάλνληάο ηεο πην ειθπζηηθέο. Μπνξνχκε 

αθφκα λα δεκηνπξγήζνπκε αλζνζπλζέζεηο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δπίζεο 

κπνξνχκε, ζηα θαιισπηζηηθά, λα απμήζνπκε ηηο ηηκέο πψιεζήο καο, εθαξκφδνληαο θαη 

άιιεο ηερληθέο πξνψζεζεο θαη βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (π.ρ. 

ρεηξνπνίεηεο γιάζηξεο θηηαγκέλεο απφ ηα παηδηά ηνπ ΚΔΘΔΑ, πξσηφηππεο ζπζθεπαζίεο 

θ.ι.π.).   

2. πκκεηνρή ζε αλζνεθζέζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

3. Γηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε κηα κηθξή δηαξθή αλζνέθζεζε, 

πνπ ζα ιεηηνπξγεί θαη σο πξαηήξην πψιεζεο θαιισπηζηηθψλ ή θεπεπηηθψλ θπηψλ. 

Πέξαλ ηεο ρξήζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ γηα ηνλ εγθιηκαηηζκφ ησλ θπηψλ. Έηζη 

αμηνπνηείηαη θαη ην πιενλέθηεκα εχθνιεο πξφζβαζεο πξνο ην ρψξν ζηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη ε επηρείξεζε. 

4. Πέξαλ ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ θάπνηνη Γήκνη ηεο 

πεξηνρήο, ν Γήκνο Καβάιαο κπνξεί λα δψζεη θαη εηδηθέο άδεηεο πψιεζεο ησλ 

παξαγφκελσλ θπηψλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ΚΔΘΔΑ Κηβσηφο ζε θεληξηθά 

ζεκεία ηεο πφιεο (π.ρ. πιαηεία Καπλεξγάηε), ζε δηαξθή βάζε. Απνθεχγνληαο θπζηθά 

πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ κε νκνεηδήο επηρεηξήζεηο (π.ρ. πψιεζε ζε εκέξεο πνπ είλαη 

θιεηζηή ε αγνξά). 

5. Ζ εμαζθάιηζε ζηαζεξήο πειαηείαο φπσο κπνξεί λα είλαη π.ρ. ν Γήκνο Καβάιαο. 

6. Τπνζηεξηδφκελε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζηα Μ.Μ.Δ. ηεο πεξηνρήο. 

7. Δμαζθάιηζε άδεηαο πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ θπηψλ, ζε φιεο ηηο ιατθέο αγνξέο ηεο 

πεξηνρήο. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο κειέηεζε θαη αλέιπζε φιεο ηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, νη νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο. Ζ επηηπρία πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. Μηα αγνξά ε νπνία καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ πνιιαπιή χθεζε, 

θαζηζηά επηζθαιή θάζε πξφβιεςε. 
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6. Σειηθά Δθηηκώκελα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 
 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εθηηκεζνχλ επθνιφηεξα ηα ηειηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο-ζελάξηα πνπ ζαο αλαιχζακε 

παξαπάλσ, δεκηνπξγήζακε  ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο παξαγσγηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαηά πεξίπησζε. Έηζη, ε επνπηηθή 

παξάζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζα καο βνεζήζεη ζην λα επηιέμνπκε ην βέιηηζην ζελάξην ζην 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζην νπνίν βξηζθφκαζηε ηψξα. Απηφ ην ζελάξην πνπ πξνηείλεηαη, δελ 

είλαη έλα άθακπην θαιιηεξγεηηθφ ζρέδην, αιιά κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο, ηε δήηεζε θαη ηηο παξαγγειίεο. 

πλνςίδνληαο, πξνθχπηεη ν επνπηηθόο πίλαθαο (Πίλαθαο Β). ζηνλ νπνίν αλαθέξνπκε 

ηε ζεσξεηηθή κέγηζηε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε θπηά αλά πεξίνδν, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε κφλν απηψλ ησλ θπηψλ ζην ζεξκνθήπην ηελ αλάινγε επνρή. 

Οη ηηκέο είλαη θαζαξά ζεσξεηηθέο θαη παξαηίζεληαη γηα λα δείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλακηθή ηεο θάζε ρξήζεο. εκεηψλνπκε φηη ε ζπλχπαξμε θπηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

κέζα ζην ζεξκνθήπην ηελ ίδηα επνρή, δηαθνξνπνηεί ην χςνο ηνπ απνθνκηδφκελνπ θέξδνπο. Γηα 

απηφ πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ ζπλδπαζηηθή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία 

πξνηείλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο (ζεξκνθεπίνπ, αγνξάο, δήηεζεο 

θ.ι.π.). Απφ ην ζπλδπαζκφ απηφ, πξνθχπηεη έλα ελδεηθηηθφ θαιιηεξγεηηθφ ζρέδην πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε ζηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο. Απηφ ην ζρέδην παξαγσγήο είλαη 

ελδεηθηηθφ, ε πινπνίεζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο θαη 

άιινπο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο παξάγνληεο, πνπ ζαο αλαιχνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Απηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ θπξίσο ζα δηακνξθψζνπλ ην ζρέδην παξαγσγήο θαη ηελ επηηπρία 

ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Πξνρσξήζακε ινηπφλ ζηε ζχληαμε ελφο θαιιηεξγεηηθνχ ζρεδίνπ, ψζηε λα κπνξέζνπκε 

λα εμάγνπκε θαη έλα ηειηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ, ζηελ ιήςε απφθαζεο αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζεξκνθεπίνπ ή φρη. Απηό ην θαζαξό νηθνλνκηθό απνηέιεζκα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 15.000 

επξώ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ρσξίο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο (θπηά πνπ 

δελ πνπιήζεθαλ, ηερληθέο βιάβεο, απνηπρία θπηώλ θ.ά.) 

Πξηλ φκσο ζαο παξαζέζνπκε ηνλ επνπηηθφ πίλαθα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ αλά θαιιηέξγεηα, ζαο παξνπζηάδνπκε ηνλ πίλαθα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαιιηεξγεηψλ (Πίλαθαο Α), απφ ηνλ νπνίν θαίλεηαη πφηε κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θάπνηα 

θαηεγνξία θπηψλ θαη ζε πνην ηκήκα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Έηζη κε ηελ βνήζεηα απηνχ ηνπ πίλαθα, 

κπνξεί λα πξνθχςεη επθνιφηεξα ην θαηάιιειν θάζε θνξά ζρέδην παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο.
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 Πίλαθαο Α: Πίλαθαο Υξνληθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ Καιιηεξγεηώλ 

 

 

 

Είδορ Παπαγωγήρ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

Αλνημηάηηθα 
ιαραλνθνκηθά 

                                                                        

                                                                        

Καινθαηξηλά – 
Φζηλνπσξηλά 

ιαραλνθνκηθά - 
ηαπξαλζή 

                                                                        

                                                                        

Καινθαηξηλά – 
Φζηλνπσξηλά 

ιαραλνθνκηθά - 
Μαξνχιηα 

                                                                        

                                                                        

Καιισπηζηηθά 
απφ ζπφξν 

                                                                        

                                                                        

Καιισπηζηηθά 
απφ Βνιβφ- 

Κφλδπιν 

                                                                        

                                                                        

Μνλνεηή 
θαιισπηζηηθά 
απφ καιαθά 
κνζρεχκαηα 

                                                                        

                                                                        

Πνιπεηή 
θαιισπηζηηθά 
απφ ζθιεξά 
κνζρεχκαηα 

                                        

                                                                        

Τ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  

πεξίνδνο ζπνξάο ζηνπο 
πάγθνπο πδξνλέθσζεο  

πεξίνδνο αλάπηπμεο ζηνπο 
πάγθνπο αλάπηπμεο 
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Πίλαθαο Β: Θεσξεηηθή κέγηζηε θαη ζπλδπαζηηθή παξαγσγηθή δπλαηόηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε θπηά αλά πεξίνδν θαη 
νηθνλνκηθά δεδνκέλα απηήο 

 

α/α 
Δίδνο παξαγόκελσλ 

θπηώλ 

Δπνρή 

Παξαγσγήο 

Θεσξεηηθή 

κέγηζηε 

παξαγσγηθή 

δπλαηόηεηα ζε 

θπηά/έηνο 

ρέδην 

Παξαγσγήο 

πλδπαζηηθή 

παξαγσγηθή 

δπλαηόηεηα ζε 

θπηά/έηνο 

Δλδεηθηηθό 

Κόζηνο 

παξαγσγήο αλά 

θπηό (επξώ) 

Δλδεηθηηθή 

ηηκή 

πώιεζεο 

αλά θπηό 

(επξώ) 

Θεσξεηηθό 

κέγηζην 

Οηθνλνκηθό 

Απνηέιεζκα 

(επξώ) 

Σειηθό 

Οηθνλνκηθό 

Απνηέιεζκα 

(επξώ) 

1 
Όια ηα Αλνημηάηηθα 

ιαραλνθνκηθά 

Φεβξνπάξηνο - 

Μάηνο 
30.000 22.000 0,35-0,40 0,60 7.500 5.500 

2 
Καινθαηξηλά – Φζηλνπσξηλά 

ιαραλνθνκηθά - ηαπξαλζή 

Ηνχλην - 

επηέκβξην 
30.000 22.000 0,04-0,05 0,10 1.800 1.320 

3 
Καινθαηξηλά – Φζηλνπσξηλά 

ιαραλνθνκηθά - Μαξνχιηα 

Αχγνπζην - 

Οθηψβξην 
45.000 40.000 0,04-0,05 0,10 2.700 2.400 

4 Καιισπηζηηθά απφ ζπφξν 
Άλνημε θαη 

Φζηλφπσξν 
15.000 7.000 0,30-0,35 0,70 6.000 2.800 

5 
Καιισπηζηηθά απφ Βνιβφ- 

Κφλδπιν 

Άλνημε θαη 

Φζηλφπσξν 
5.000 500 1,20 2 4.000 400 

6 
Μνλνεηή θαιισπηζηηθά απφ 

καιαθά κνζρεχκαηα 

Άλνημε – 

Φζηλφπσξν 
6.000 3.000 1,50 2 3.000 1.500 

7 
Πνιπεηή θαιισπηζηηθά απφ 

ζθιεξά κνζρεχκαηα 
Φζηλφπσξν 

300**Καηφπηλ 

παξαγγειηψλ 
300 3 6 900 900 

 ύλνιν   94.800     14.820 
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Απφ ηνλ αλσηέξσ επνπηηθφ πίλαθα, πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο Κφζηνπο – Κέξδνπο 

γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πίλαθαο Γ: Κόζηνο Παξαγσγήο – Σειηθό Κέξδνο 

 
α/α 

Δίδνο 
παξαγόκελσλ 

θπηώλ 

ρέδην 
Παξαγσγήο 
πλδπαζηηθή 
παξαγσγηθή 

δπλαηόηεηα ζε 
θπηά/έηνο 

Δλδεηθηηθό 
Κόζηνο 

παξαγσγήο 
αλά θπηό 

(επξώ) 

πλνιηθό 
Κόζηνο 

παξαγσγήο  

Δλδεηθηηθή 
ηηκή 

πώιεζεο 
αλά θπηό 

(επξώ) 

πλνιηθό 
εηζόδεκα 

Σειηθό 
Οηθνλνκηθό 
Απνηέιεζκα 

- Κέξδνο 
(επξώ) 

1 
Όια ηα 

Αλνημηάηηθα 
ιαραλνθνκηθά 

22.000 0,35-0,40 7.700 0,60 13.200 5.500 

2 

Καινθαηξηλά – 
Φζηλνπσξηλά 

ιαραλνθνκηθά - 
ηαπξαλζή 

22.000 0,04-0,05 880 0,10 2.200 1.320 

3 

Καινθαηξηλά – 
Φζηλνπσξηλά 

ιαραλνθνκηθά - 
Μαξνχιηα 

40.000 0,04-0,05 1.600 0,10 4.000 2.400 

4 
Καιισπηζηηθά 

απφ ζπφξν 
7.000 0,30-0,35 2.100 0,70 4.900 2.800 

5 
Καιισπηζηηθά 
απφ Βνιβφ- 

Κφλδπιν 
500 1,20 600 2,00 1.000 400 

6 

Μνλνεηή 
θαιισπηζηηθά 

απφ κνζρεχκαηα 
καιαθoχ μχινπ 

3.000 1,50 4.500 2,00 6.000 1.500 

7 

Πνιπεηή 
θαιισπηζηηθά 

απφ κνζρεχκαηα 
ζθιεξνχ μχινπ 

300 3,00 900 6,00 1.800 900 

  ύλνιν 94.800   18.280   33.100 14.820 

 

Δπεηδή ην θόζηνο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξό αλά θπηό θαη κόλν ζε 

κεγάιεο πνζόηεηεο παξαγόκελσλ θπηώλ κπνξεί λα κεησζεί αηζζεηά, είλαη δπλαηόλ από 

ηνλ πίλαθα Γ λα ππνινγηζηεί ηόζν ην θόζηνο παξαγσγήο, όζν θαη ην θέξδνο ελόο 

ελδηάκεζνπ ρεδίνπ Παξαγσγήο κεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξώησλ ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, όπσο θαη νη νηθνλνκηθέο δεκηέο από ηηο πηζαλέο απώιεηεο θπηώλ. 
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6.1 Κόζηνο Δθθίλεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 

Σν ζεξκνθήπην βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε, αλ θαη θαηαζθεπάζηεθε πξηλ απφ 

10 ρξφληα θαη δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη πνηέ (βιέπε 7.2: Δπηζεκάλζεηο). χκθσλα κε 

πιεξνθφξεζε ηνπ Γήκνπ, ππέζηε ζην παξειζφλ δεκηέο απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, νη νπνίεο 

φκσο επηζθεπάζηεθαλ. 

Θεσξψληαο ινηπφλ φηη νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη πιήξσο 

ιεηηνπξγηθέο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ππνινγίζνπκε θαηά πξνζέγγηζε ην 

θφζηνο εθθίλεζεο, ην νπνίν είλαη πιένλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ παξαγσγηθνχ θφζηνπο πνπ ζα έρεη ε 

παξαγσγή ησλ θπηψλ (π.ρ. ηχξθε, ζπφξνη, γιάζηξεο, δίζθνη, ιηπάζκαηα, γεσξγ. Φάξκαθα, 

λεξφ, πεηξέιαην, ξεχκα, εξγαηηθά θ.ά.), ην νπνίν έρεη ήδε ππνινγηζηεί ζην θφζηνο παξαγσγήο 

θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ ζαο αλαιχζακε παξαπάλσ. 

Έηζη ην θφζηνο εθθίλεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπησξίνπ, αλάγεηαη ζε: 

α) Καηαζθεπή ελφο απαξαίηεηνπ ζθέπαζηξνπ (κε δίρηπ ζθίαζεο) γηα ηα θπηά έμσ απφ ην 

ζεξκνθήπην. Ζ ζπλνιηθή ηνπ επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 ηεηξαγσληθά κέηξα. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζα είλαη γχξσ ζηα 1. 000 επξψ (800 επξψ γηα ην ζθειεηφ, 

εξγαηηθά, ηζηκεληψζεηο θαη 200 επξψ γηα ην δίρηπ). Δζεινληηθή εξγαζία θαη πξνζθνξέο κπνξνχλ 

λα κεηψζνπλ απηφ ην θφζηνο. 

β) Αγνξά ζθαπηηθψλ θαη ςεθαζηηθψλ εξγαιείσλ (ηζάπεο, πνηηζηήξεο, ξαληηζηηθά, 

θηπάξηα, αμίλεο θ.ι.π.). Κφζηνο 250 επξψ. 

γ) Κάδνη απνξξηκκάησλ – αλαθχθισζεο. Με ηε ρξήζε Γεκνηηθψλ θάδσλ, ην θφζηνο είλαη 

κεδεληθφ. 

δ) Αληηθαηάζηαζε λάηινλ νξνθήο. Πξέπεη λα ειεγρζεί ε θαιή θαηάζηαζή ηνπ. Αλ 

ρξεηάδεηαη αιιαγή, ηφηε ην θφζηνο απηφ κπνξεί λα θηάζεη ηα 500 επξψ. 

ε) χλδεζε ηνπ δηθηχνπ απνζηξάγγηζεο κε ηελ  ππάξρνπζα απνρέηεπζε (βφζξνο). Γηα λα 

νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία, ρξεηάδεηαη εθηίκεζε απφ πδξαπιηθφ. 

ζη) Δγθαηαζηάζεηο βαζηθήο πγηεηλήο (ηνπαιέηεο, ληπηήξεο, ληνπο θ.ι.π.). Σα βαζηθά είδε 

πγηεηλήο θνζηίδνπλ 100 επξψ. Σν θφζηνο ησλ ζσιελψζεηο θαη άιια θφζηε φπσο θαη ε ακνηβή 

πδξαπιηθνχ, εμαξηψληαη απφ ηνλ ρψξν πνπ απηά ζα εγθαηαζηαζνχλ (π.ρ. απνζήθε 

ζεξκνθεπίνπ), απφ ηελ πξνζσπηθή εξγαζία θαη ηηο πξνζθνξέο. Με κηα κέηξηα εθηίκεζε ζα 

ρξεηαζηνχλ 200-300 επξψ. 

δ) Ρνχρα εξγαζίαο 50-100 επξψ. 

ε) Αιιαγή ησλ ζσιήλσλ ζηάγδελ άξδεπζεο ζηνπο πάγθνπο ζπνξφθπησλ – γιαζηξψλ, 

εθφζνλ απηνί δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ άξδεπζε ησλ θπηψλ. Απηφ ζα δηαπηζησζεί ηφζν ζηελ 

δνθηκή ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ζηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη 
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λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο θαη έμσ απφ ην ζεξκνθήπην, 

γηα ηα θπηά πνπ ζα ππάξρνπλ εθεί. Σν θφζηνο απηφ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ έθηαζε πνπ ζα 

θαηαιάβεη απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαη ζα γίλεη ζηαδηαθά θαηά ηελ αχμεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ζ) Γηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο, κε θαηάιιεια ξάθηα θαη ληνπιάπεο. 

Δθηηκψκελν θφζηνο 200 επξψ. 

η) Γαην-χθαζκα πνπ ζα πξέπεη λα κπεη ζηνπο πάγθνπο ζπνξνθχησλ –γιαζηξψλ. Σν 

θφζηνο ηεο ιηλάηζαο εδαθνθάιπςεο (γαην-χθαζκα) είλαη 0,60€/η.κ + ΦΠΑ 23%. Θα ρξεηαζηνχλ 

100 η.κ. γηα ηελ θάιπςε ησλ πάγθσλ θαη ηηο ζπνξνθιίλεο, νπφηε πξνθχπηεη θφζηνο ηνπιάρηζηνλ 

75€ κε ηνλ ΦΠΑ. 

θ) Σπρφλ αληηθαηάζηαζε ηνπ απηφκαηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ πνπ δηαζέηεη ην 

ζεξκνθήπην γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ απηνκαηηζκψλ ηνπ, ηπρφλ άιιεο θζνξέο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ιφγσ πνιπθαηξίαο θαη πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ην αλάινγν ινγηζκηθφ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ απηνκαηηζκψλ. Δδψ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο 

σο ηδηνθηήηε ηνπ ζεξκνθεπίνπ, λα αλαιάβεη ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο. 

ι) Γηακφξθσζε κε ηζηκεληνπνηεκέλνπ ρψξνπ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιπεηψλ 

θαιισπηζηηθψλ εκβνιηαζκέλσλ κνζρεπκάησλ, π.ρ. ηνχγηεο, ιεκνλνθππάξηζζα θαη άιια δέληξα. 

Με δεκνηηθά κεραλήκαηα, ην θφζηνο δηακφξθσζεο ζα ήηαλ κεδεληθφ. Θα πξνθχςεη φκσο  

θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη αγνξάο ηεο ιηλάηζαο εδαθνθάιπςεο (γαην-χθαζκα) αλάινγα κε ηα 

ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ζα δηακνξθσζνχλ. 

κ) Απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Όπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ην 

θφζηνο απηφ είλαη 245 επξψ. 

πλνιηθά ην θόζηνο εθθίλεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε κεηξηνπαζείο 

εθηηκήζεηο κπνξεί λα θηάζεη ηα 3.000 επξώ, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηπρφλ θφζηνο επηζθεπήο 

βαζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη νπνίεο φπσο ζα επηζεκάλνπκε παξαθάησ (βιέπε θεθ. 

7.2 Δπηζεκάλζεηο), πξέπεη λα ειεγρζνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα εξεπλεζεί ε 

δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, σο ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο, λα ηηο επηζθεπάζεη. 

 

7. Δπηζεκάλζεηο – Πξνϋπνζέζεηο Δπηηπρίαο 

7.1 Δπηζεκάλζεηο 

 

Πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο παξαθάησ 

επηζεκάλζεηο, ψζηε ην ζεξκνθήπην λα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε ηηο θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο θαη κε αζθάιεηα. Έηζη πξνηείλεηαη: 



 

 

31 

1.  Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα ζπγθξνηεζεί επηηξνπή παξάδνζεο – παξαιαβήο 

κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. Ζ επηηξνπή απηή λα πξνβεί ζηελ πιήξε 

θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πξηλ κεηαβηβαζζεί ε ρξήζε ηνπ. 

2. Να γίλεη κηα γεληθή δνθηκή ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

δηαζέηεη ην ζεξκνθήπην, κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηερληθψλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο  θαη 

παξνπζία ησλ ζπκβαιιφκελσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνηείλεηαη λα γίλεη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 

θχθινπο εηθνζηηεηξαψξνπ, ψζηε λα επαιεζεπηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζεξκνθεπηαθήο - 

θπησξηαθήο κνλάδαο θαη λα δηαπηζησζνχλ πηζαλέο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο. Έηζη, ζα 

εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, επηζθεπέο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ θαη ην 

θφζηνο ηνπο. Αλ ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. θαη είλαη πνιχ πςειφ, ηφηε 

εμαξηάηαη απφ ην ΚΔΘΔΑ αλ ζα αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα απηφ, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ζνβαξά αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο, πνπ είλαη θαη ν 

ηδηνθηήηεο, λα αλαιάβεη απηέο ηηο επηζθεπέο, φπσο άιισζηε ην έθαλε θαη ζην παξειζφλ. 

Απηά ηα δχν πξψηα βήκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά ψζηε λα πξνρσξήζεη ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. 

ζηελ αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

3. Να ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά θαη φρη ζηελ πιήξε δπλακηθφηεηά ηεο ηα  πξψηα ρξφληα, κέρξη 

λα βξεζνχλ νη θαηάιιειεο αγνξέο, ψζηε νη απψιεηεο θαη νη δεκηέο λα είλαη κεησκέλεο. 

Απηφ δελ είλαη απνζαξξπληηθφ, αιιά  δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θπησξίνπ ζε κηθξή θιίκαθα θαη δπλακηθφηεηα, κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θπηψλ, πξηλ 

δηακνξθσζνχλ νη αλάινγεο αγνξέο. Δπηπιένλ, ε πηινηηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαηά ηνλ 

πξψην ρξφλν, βνεζάεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη απφθηεζε εκπεηξίαο ησλ εξγαδφκελσλ ζε 

απηφ. Δπίζεο, ζα πξνθχςνπλ πξαθηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία έηζη ζα δηεπζεηεζνχλ πξηλ 

ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θπησξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα επηηπρία, είλαη ε 

εθπαίδεπζε πνπ ζα ιάβνπλ νη απαζρνινχκελνη ζην ζεξκνθήπην θαη ε επίβιεςε ηνπο απφ 

έκπεηξν ζην αληηθείκελν απηφ, Γεσπφλν. 

Μεξηθέο αθφκε επηζεκάλζεηο είλαη : 

 Σα αλσηέξσ νηθνλνκηθά δεδνκέλα φπσο αλαιχζεθαλ, ηζρχνπλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη φινο απηφο ν φγθνο ησλ παξαγφκελσλ θπηψλ, κπνξεί λα 

πνπιεζεί ζηελ ψξα ηνπ. Γηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, αληί γηα θαζαξά έζνδα ζα 

πξέπεη λα ππνινγίδνληαη αληίζηνηρεο δεκίεο.  

 Ζ θπησξηαθή επηρείξεζε πνπ ζα πξνθχςεη, κε ηελ κνξθή πνπ ζα απνθαζηζηεί λα 

έρεη απηή, ζα πξέπεη λα αδεηνδνηεζεί (ζε επφκελν θεθάιαην θαίλνληαη 

ιεπηνκέξεηεο). 

 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηα απνξξένληα λεξά ηεο 

άξδεπζεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δλδερνκέλσο λα ππάξρεη ή φρη δίθηπν 
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απνζηξάγγηζεο. Αλ δελ ππάξρεη, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ε απαξαίηεηε 

ππνδνκή  (θξεάηην απνζηξάγγηζεο θαη ζχλδεζε κε ην δίθηπν). 

 

7.2 Πξνϋπνζέζεηο επηηπρίαο 

 

 Οη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη αξθεηέο θαη ελδερνκέλσο λα 

ζεκαίλνπλ επηπξφζζεην θφζηνο ή εξγαζία. Έηζη, κπνξνχκε λα ηηο ζπλνςίζνπκε ζηηο παξαθάησ: 

1. Ζ εμαζθάιηζε ησλ  Γήκσλ - Φνξέσλ σο πξνλνκηαθψλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο 

φκσο λα εμαξηάηαη ε επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπο 

παξαπάλσ. Γηα απηφ ην ιφγν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ηηκέο, ηα είδε θαη ηηο 

πνζφηεηεο ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο Καβάιαο θάζε ρξφλν. 

Απηή ε πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή ζην λα επηηεπρζεί θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο 

παξαγσγήο. 

2. Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε ζχλαςε ζπκθσληψλ θαη παξαγγειηψλ κε παξαγσγνχο θαη 

κεγάινπο πειάηεο, είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο. Άιισζηε, 

φπσο έρεη αλαιπζεί θαη παξαπάλσ, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ππνδνκέο, 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ρξφλν. Έηζη, αλ γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο παξαγγειίεο, ζα 

κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ. 

3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ νη εξγαδφκελνη ζε απηφ, ηφζν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ 

ηνπο ππεπζχλνπο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο, φζν θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

απφ έκπεηξνπο γεσπφλνπο ζην αληηθείκελν (πξαθηηθή εθπαίδεπζε). Πηζαλή έληαμε ησλ 

εξγαδφκελσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζα ήηαλ πνιχ σθέιηκε. 

4. Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν, λα γίλνπλ εγθαίξσο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δηαθφξσλ ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ (πξνγξακκάησλ), πνπ πξνθεξχζζνληαη - 

πινπνηνχληαη απφ Κξαηηθνχο θνξείο (βιέπε παξαθάησ). 

5. Ζ επίηεπμε κφληκεο ζπλεξγαζίαο κε έκπεηξν Γεσπφλν-χκβνπιν, είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθή δηαδηθαζίαο, ζε φια ηα ζηάδηα (είλαη 

απαξαίηεηε θαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε). Γηφηη, νη εξγαδφκελνη ζα θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ 

Γεσπφλν, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ νηηδήπνηε πξνθχςεη. 
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8. Αμηνπνίεζε Υξεκαηνδνηηθώλ Δξγαιείσλ – Πξνγξακκάησλ 
 

Δίλαη ζεκαληηθφ αθφκε λα αλαθέξνπκε ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θάπνησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ – πξνγξακκάησλ, απφ ην θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν,  Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (Γ΄ Κ.Π..), αιιά 

θαη ηελ επφκελε, 2014 – 2020 ( ε νπνία ηψξα δηακνξθψλεηαη ), ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη 

ρξήζε θάπνησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, κε ζθνπφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηελ ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Δπίζεο ζεκαληηθφο θνξέαο επηδνηήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ είλαη θαη ην Πξφγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν εηζέξρεηαη ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή ηνπ πεξίνδν, 2014-2020 

θαη βξίζθεηαη ζηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ αθφκε. χκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρνπκε, 

ζα ππάξμνπλ πξνγξάκκαηα Νέσλ Αγξνηψλ (αθφκα θαη ζην ππάξρνλ πξφγξακκα) θαη ρέδηα 

Βειηίσζεο, ηα νπνία ζα αθνξνχλ εληζρχζεηο αηνκηθά ζε αγξφηεο θαη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Μέλεη λα εμεηαζηνχλ νη ιεπηνκέξεηεο απηψλ ησλ Πξνγξακκάησλ, φηαλ απηά ζα πξνθεξπρζνχλ. 

Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ρξήζε 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ παξέρνληαη ζε επηρεηξήζεηο  απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, 

κέζσ ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.). 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

απαζρφιεζε, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.). 

εκαληηθά αθφκε είλαη θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο 

απαζρφιεζεο, κέζσ ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαηάξηηζεο φπσο π.ρ. ΣΟΠΔΚΟ - Σνπηθέο δξάζεηο 

θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο, ΣΟΠΑ - Σνπηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ απαζρφιεζε. 

Απηά απνηεινχλ δξάζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην «Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο» θαη ζα ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζε απηφ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Καβάια ππάξρεη ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε (Α..) «Πξάζηλε βηψζηκε 

απαζρφιεζε», φπνπ ζπκκεηέρνπλ δηάθνξνη δεκφζηνη θνξείο θαη ζχιινγνη ηνπ Ννκνχ Καβάιαο. 

Τινπνηεί πξφγξακκα ΣΟΠΔΚΟ γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. ηα επηδνηνχκελα ζεκηλάξηα πνπ ζα 

γίλνπλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία θπησξίσλ εηήζησλ θαη 

πνιπεηψλ θπηψλ. Απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ είρακε απφ ηελ Α.., είλαη φηη κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α.  (2-3 άηνκα) έθαλαλ αηηήζεηο ζην πξφγξακκα (έρεη φκσο ιήμεη ε 

πξνζεζκία αηηήζεσλ γηα επηπιένλ ππνςεθίνπο). Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηα ζεκηλάξηα ζα μεθηλήζνπλ απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 
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2013. ηνπο σθεινχκελνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΔΚΟ, πξνζθέξνληαη: 

επηκφξθσζε, ζπκβνπιεπηηθή, επηρεηξεκαηηθή ππνζηήξημε (εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ) 

θαη άιια πνιιά (Τπεχζπλνο θ. Γξεγφξεο Θενδσξίδεο ηει. 2510291254). 

Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν, κφιηο απνθαζηζηεί ε αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

λα γίλνπλ άκεζα νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ, φπσο νη 

παξαπάλσ. 

Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε πιεζψξαο κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.), γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ελεξγεηψλ 

(εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε) πνπ πηζαλφλ λα ιάβνπλ ρψξα ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σν Δ..Π.Α. κέζσ ησλ Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

(Δ.Π.) αιιά θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ  (Π.Δ.Π.), δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) λα εληζρπζνχλ κε ηελ κνξθή επηδφηεζεο 

θεθαιαίνπ, γηα επελδπηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο, ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Σα πνζνζηά ελίζρπζεο θπκαίλνληαη ζπλήζσο απφ 40 έσο 60% επί ηνπ χςνπο ησλ επελδπηηθψλ 

δαπαλψλ. Δπίζεο, ν ηζρχσλ Αλαπηπμηαθφο Νφκνο παξέρεη αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο. Δπεηδή 

φκσο νη δξάζεηο απηέο πξνθχπηνπλ πεξηζηαζηαθά, αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ησλ 

θνξέσλ πινπνίεζεο θαη κεηά απφ ηηο απαηηνχκελεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 

είλαη πνιχ δχζθνιν απφ ηψξα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Δίλαη ην ίδην δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη νη δξάζεηο 

πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ επαξθψο ηηο κειινληηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

πλεπψο,  θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκβνιή ελφο εηδηθνχ ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ κειινληηθά, 

έηζη ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. 

 

9. Μνξθέο εηαηξηθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ 
 

Δπίζεο ζηελ παξνχζα θάζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί θαη ε κνξθή 

νξγάλσζεο ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Απηή  ζα θαζνξίζεη θαη ζα ξπζκίζεη ζέκαηα 

θνξνινγηθήο θχζεσο, αιιά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Αθφκε ζα εμαζθαιίζεη θαη ηελ απαξαίηεηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, θαζνξίδνληαο έηζη εμαξρήο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, φπσο θαη άιια ζέκαηα δηνίθεζεο θαη θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ. Δδψ, θξίλεηε 

απαξαίηεηε ε ζπκβνιή ελφο εηδηθνχ ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ ή ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα κνξθή εηαηξηθήο νξγάλσζεο ηνπ 



 

 

35 

θνξέα. Δλδερνκέλσο, ε χπαξμε αλάινγεο επηρείξεζεο πνπ λα αλήθεη ζην ΚΔ.Θ.Δ.Α. ή ζε 

άιινπο παξφκνηνπο θνξείο, λα απνηειέζεη πξφηππν νξγάλσζεο θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε. 

Δλδεηθλπφκελεο κνξθέο εηαηξηθήο νξγάλσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη νη παξαθάησ: 

 Αηομική γεωργική επιτείρηζη κανονικού καθεζηώηος,  

 Ομόρρσθμη Εηαιρεία (Ο.Ε.), 

 Εηερόρρσθμη Εηαιρεία (Ε.Ε.), 

 Εηαιρεία Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.), 

 Σσνεηαιριζμός, 

 Αιιά θαη απηέο πνπ πξφζθαηα έρνπλ ζπζηαζεί, φπσο ε Κοινωνική Σσνεηαιριζηική 

Επιτείρηζη. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Πξφθεηηαη γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία αλήθεη ζηα κέιε ηεο θαη δηνηθείηαη 

ηζφηηκα απφ απηά.  

2. Σα θέξδε κηα ηέηνηαο επηρείξεζεο δηαηίζεληαη πνζνζηηαία κε πνζνζηφ 35% 

ζηνπο εξγαδφκελνπο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο θαη ηα ππφινηπα γηα 

επελδχζεηο θαη απνζεκαηηθφ.  

3. Σα θίλεηξα δεκηνπξγίαο ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνιιά. Οη εξγαδφκελνη ζε 

απηέο, ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ ηα επηδφκαηα ηνπο θαη θάζε είδνπο παξνρή, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ακνηβή ηνπο, νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη πξνγξάκκαηα, εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΟΑΔΓ γηα ηελ ζηήξημε ηεο εξγαζίαο θαη ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο θαη κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην 

Γεκφζην, ην επξχηεξν δεκφζην θαη ηνπο ΟΣΑ (ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηαηξηάδεη 

ζηελ πεξίπησζε καο). 

4. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα απηή ηε κνξθή επηρεηξήζεσλ πνπ ηαηξηάδεη 

ηδαληθά ζηελ πεξίπησζε καο, κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ λφκν 4019/2011 θαη 

ζην www.keko.gr, φπσο επίζεο θαη ζην ζπλεκκέλν θπιιάδην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο. 

Οη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Έληαμεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ (άηνκα κε 

αλαπεξίεο, εμαξηεκέλνη ή απεμαξηεκέλνη, νξνζεηηθνί θ.ι.π.) 

 Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ε πεξίπησζε καο δελ ηαηξηάδεη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία 

http://www.keko.gr/
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 πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή 

ηνπ ηνπηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο. 

 θαη ηέινο ε Ιδιωηική Κεθαλαιοστική Εηαιρεία. 

Οη ηειεπηαίεο, απνηεινχλ λέεο κνξθέο νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ κε επέιηθηεο δηαδηθαζίεο 

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγνχλ εμππεξεηψληαο πνιιέο θνξέο θαη ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα θάπνησλ 

ζπιινγηθψλ εγρεηξεκάησλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε καο. 

Όιεο νη αλσηέξσ κνξθέο δηαθνξνπνηνχληαη ζε θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα, 

δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο πην θαηάιιειεο θαη ζπκθέξνπζαο ζχκθσλα κε ηελ 

ζπκβνπιή θάπνηνπ εηδηθνχ.   

 

9.1. Αδεηνδνηήζεηο  

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο σο θπησξηαθή, είλαη ε έθδνζε 

ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Απηή εθδίδεηαη κέζσ 

ησλ  Κέληξσλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ θαη Διέγρνπ Ληπαζκάησλ 

Κ.Δ.Π.Π.Τ.Δ.Λ. ΚΑΒΑΛΑ θαη έρεη ηζρχ θαη δηάξθεηα γηα πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο έθδνζεο ηεο. 

Έηζη ζα απαηηεζεί ε έθδνζε δχν αδεηψλ σο εμήο:  1) θπησξηαθή άδεηα Παξαγσγήο 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ηχπνπ Β΄, γηα ηελ παξαγσγή ιαραλνθνκηθψλ θαη θαιισπηζηηθψλ 

θπηψλ θαη 2) άδεηα εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ηχπνπ Γ΄. Γηα ηηο παξαπάλσ άδεηεο, 

βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε έθηαζεο δχν ζηξεκκάησλ, ηα νπνία ζηελ πεξίπησζε καο 

ππάξρνπλ. Γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ δχν αδεηψλ απαηηείηαη ε θαηαβνιή αληίζηνηρσλ δηπινηχπσλ 

είζπξαμεο, ζπλνιηθήο αμίαο 245,00 €. Γηα ηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο απηήο, δίλνληαη νδεγίεο απφ ην Κ.Δ.Π.Π.Τ.Δ.Λ. Καβάιαο ζην ηειέθσλν:2510228450. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα, φηη αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θπησξηαθήο 

επηρείξεζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη αλάινγε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο. Αλ ε επηρείξεζε απηή ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ ζθέπε ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α., ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. ε αλάγθε νξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ.: 

πνιιαπιαζηαζκφο θαη εκπνξία θπηψλ) θαζψο θαη ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Δπίζεο είλαη 

απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο - λνκηθά θαη ινγηζηηθά -  ηεο εκπνξίαο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν Ννκηθφ Πξφζσπν. Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνπλ 

ζπγρξφλσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εμαζθαιηζηεί ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 

ε παξαρψξεζή ηνπ λα γίλεη γηα ειάρηζηε δηάξθεηα πέληε ρξφλσλ (κε δπλαηφηεηα απηφκαηεο 
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επέθηαζεο). Δπίζεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο Σχπνπ Β, δειψλεηαη θαη ν επηζηεκνληθφο 

ππεχζπλνο (Γεσπφλνο) πνπ ζα επηβιέπεη ηελ επηρείξεζε. 

 

10. Σειηθά ζπκπεξάζκαηα 
 

ηελ πξνζπάζεηά καο ε παξνχζα κειέηε λα είλαη άκεζε, πξαθηηθή, δηεξεπλεηηθή, κε 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θαη αθνινζνχκελεο πξαθηηθέο. Γηα απηφ ην ιφγν δελ 

αλαθέξνληαη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ελψ επηπξφζζεηα ε παξνχζα κειέηε εμππεξεηεί 

πξαθηηθνχο ζθνπνχο θαη φρη κηα επίζεκε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο επηρείξεζεο ζε θάπνηα 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηε δηαηχπσζε νπνησλδήπνηε ζπκπεξαζκάησλ, ζέινπκε λα 

ηνλίζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κία εκπεξηζηαησκέλε πξφηαζε αμηνπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ 

ιφγσ ζεξκνθεπίνπ, ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε καο ηνπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην ηδηαίηεξα επηζθαιέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ηδηαηηέξσο, ζήκεξα 

πνπ ε νηθνλνκηθή επνρή πνπ δηαλχνπκε, δηαθξίλεηαη γηα ηελ  πνιπεηή θξίζε θαη χθεζε. 

Έηζη, ζπλνςίδνληαη πνιχ πεξηιεπηηθά ηα ηειηθά καο ζπκπεξάζκαηα. Όπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ θεηκέλνπ, θαίλεηαη φηη: 

Σν ππνινγηδφκελν νηθνλνκηθφ απνηειέζκαηα χςνπο 15.000 επξψ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 

απηφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ ζαο παξνπζηάζακε 

παξαπάλσ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηα κφλα πνπ θαηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε γηα ηελ ιήςε απφθαζεο απφ ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. εκαληηθή παξάκεηξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη επξχηεξα φινπ ηνπ αγξνηεκαρίνπ, είλαη ε ρξήζε ηνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο θαη φρη κφλν γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο. Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη γεληθφηεξα ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ αγξνηεκαρίνπ, ζα κπνξέζνπλ λα 

εθπαηδεπηνχλ επαγγεικαηηθά ζπλάλζξσπνί καο πνπ νινθιεξψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΚΔ.Θ.Δ.Α. θαη ρξεηάδνληαη επαγγεικαηηθά εθφδηα γηα ηελ επάλνδφ ηνπο, δεκηνπξγηθά, ζηελ 

θνηλσλία. Μηα ηέηνηα ρξήζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηνπ αγξνηεκαρίνπ γεληθφηεξα, δελ κπνξεί 

λα εθηηκεζεί θαη λα απνηηκεζεί νηθνλνκηθά κε θακία νηθνλνκνηερληθή κειέηε θαη κέζνδν. 

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα πνηνηηθφ θαη φρη κφλν πνζνηηθφ φθεινο, ην νπνίν θαιφ ζα ήηαλ 

λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. πξηλ ηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε. 

Άιισζηε είλαη πιένλ απνδεθηφ φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ φινη 

βηψλνπκε, ν πξσηνγελήο (αγξνηηθφο) ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο, είλαη ν κνριφο 

εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε απαζρφιεζε ζε απηφλ φρη κφλν δελ 
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κεηψλεηαη (φπσο γίλεηαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο), αιιά αληηζέησο παξακέλεη 

ζηαζεξή κε απμεηηθέο ηάζεηο. Σα άηνκα πνπ ζα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζην ελ ιφγσ 

ζεξκνθήπην φηαλ απηφ εηζέιζεη ζηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ κεηά ηελ πξψηε ρξνληά, κε πιήξε 

απαζρφιεζε, είλαη 2-3 άηνκα θαη ηηο επνρέο πνπ ζα ππάξρεη κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο, ζα 

κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ 3-8 άηνκα (Φζηλφπσξν – Άλνημε αληίζηνηρα) επνρηαθά, αλάινγα 

κε ηηο εξγαζίεο. 

Ζ επηρείξεζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ζα κπνξεί λα είλαη βηψζηκε θαιχπηνληαο ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζφηη δελ ζα επηβαξχλεηαη θαη κε ην θφζηνο απφζβεζεο ηεο θαηαζθεπήο 

ηεο. Σν θαζαξφ φκσο νηθνλνκηθφ ηεο απνηέιεζκα πνπ ζα απνηειεί θαη εηζφδεκα γηα ηνπο 2-3 

εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζα είλαη ζην χςνο ησλ 15.000 επξψ. Σα εκεξνκίζζηα 

ησλ επνρηαθψλ εξγαηψλ, πεξηιακβάλνληαη άιισζηε ζην θφζηνο παξαγσγήο. 

Σειηθφ καο ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην ζεξκνθήπην είλαη πνιχ κηθξφ γηα λα κπνξέζεη λα 

αμηνπνηεζεί επαγγεικαηηθά απφ πνιινχο εξγαδφκελνπο. Ζ εθηίκεζε καο απηή γηα ηελ 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηήλ, κπνξεί λα βειηησζεί αλ 

ππάξμεη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε απφ κεγάινπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο ή 

πξαγκαηνπνηεζνχλ δηεπθνιχλζεηο, εθφζνλ πξφθεηηαη θαη γηα κηα επηρείξεζε θνηλσληθνχ 

ζθνπνχ. Γηα απηφ ην ιφγν, ε επηρείξεζε πξέπεη θαη κπνξεί λα εληαρζεί ζε ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα (βιέπε θεθ.8 θαη 9 παξαπάλσ), ηα νπνία ζα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο ζέζε. 

Όια ηα ζπκπεξάζκαηα καο είλαη ελδεηθηηθά θαη εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ απηή ζα νξγαλσζεί, ψζηε λα κεηψζεη ηηο απψιεηεο - δεκηέο πνπ πηζαλψο λα 

παξνπζηαζηνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

 

Με εθηίκεζε, 

Ζ νκάδα εξγαζίαο 

 

Ακπειίδεο Θεόδσξνο, Msc Γεσπφλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο 
Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην- Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 
Σει. 2510222942 - 6977166169 

Υξπζόπνπινο ηέξγηνο, Msc Γεσπφλνο -Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο Γεσξγηθψλ  
Δθνδίσλ κε Δμεηδίθεπζε ζηα Θεξκνθήπηα 
Σει. 2591022347 - 6932212368  

Μπάεο Γεώξγηνο, Γεσπφλνο –Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο Μειεηεηήο 
         Σει. 6944619867 
Γαιθίηζε Ησάλλα, Msc Γεσπφλνο – Γεκφζηνο Τπάιιεινο, Γ.Α.Ο.Κ. Καβάιαο 
          Σει. 2510291463 – 6932511945 
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Κιείλνληαο ηελ παξνύζα κειέηε ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαηηέξσο ηνλ 
ύιινγν Οηθνγέλεηαο ΚΔΘΔΑ Κηβσηόο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θα Δπαγγειία ρνηλά 
αιιά θαη ηνπο ππεύζπλνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΚΔΘΔΑ 
Καβάιαο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε καδί ηνπο θαη ηελ βνήζεηα πνπ καο 
πξνζέθεξαλ ζε όιε ηελ δηαδηθαζία εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαη θπζηθά 
ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ Μπζηαθίδε Εαθείξε, πνπ ε 
πξσηνβνπιία ηνπ, ήηαλ ε αηηία λα ζπγθεληξσζεί απηή ε νκάδα εξγαζίαο 
 
Διπίδνπκε ην εγρείξεκα απηό λα πινπνηεζεί κε κεγάιε επηηπρία θαη λα απνηειέζεη 
πξόηππν θαη γηα άιιεο αλάινγεο πξνζπάζεηεο. Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη ην  
εγρείξεκα απηό ζα έρεη θνηλσληθό αληίθηππν θαη σθέιεηα γηα απηό άιισζηε θαη 
αλαιάβακε εμ αξρήο εζεινληηθά ηελ ζύληαμε απηήο ηεο κειέηεο.  
 

 


