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1. ΕΙΥΑΓΩΓΗ
Ψο παρόν παραδοτζο αποτελεί τθν πζμτπθ ενότθτα τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για το ζτοσ 2011 με κζμα
«Θ Ξατάςταςθ και Υροοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα» και αφορά ςτθν αποτφπωςθ και ανάλυςθ
τθσ κλαδικισ και δικτυακισ διάςταςθσ των ΠΠΕ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ. Αποτελεί τθ δεφτερθ
ζκδοςθ, θ οποία εκπονικθκε από τθν Ανάδοχο εταιρεία λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιςθμάνςεισ τθσ
Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ του Ζργου «Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ
ςτθν Ελλάδα» ςφμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4/25-09-2012 πρακτικό τθσ και τθν με αρ. πρωτ.
10864/1934/25-09-2012 επιςτολι τθσ Επιτροπισ βάςει τθσ οποίασ κοινοποιικθκαν ςτθν Ανάδοχο
εταιρεία οι εν λόγω επιςθμάνςεισ.
Ψον εν λόγω παραδοτζο αποτελείται από δφο μζρθ. Χτο πρϊτο μζροσ τθσ ενότθτασ,
πραγματοποιείται ανάλυςθ τθσ κλαδικισ διάρκρωςθσ και ςυμμετοχισ των ΠΠΕ ςτουσ
ςθμαντικότερουσ μεταποιθτικοφσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ ανάλυςθ πραγματοποιείται
μζςα από τθν ςυνοπτικι παρουςίαςθ ζντεκα αντιπροςωπευτικϊν κλαδικϊν μελετϊν, ζτςι όπωσ
αυτζσ

εκπονικθκαν

από

τθν

ICAP

Group

ΑΕ

τθν

αντίςτοιχθ

χρονικι

περίοδο.

Θ

αντιπροςωπευτικότθτα των εν λόγω κλαδικϊν μελετϊν εξαςφαλίςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ
παράγοντεσ ανταγωνιςτικότθτασ των κλάδων, όπωσ αναπτυξιακι δυναμικι ι/και προοπτικζσ
ανάκαμψθσ μεςοπρόκεςμα, κακϊσ και τον βακμό ςυμβολισ των ΠΠΕ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ
κλάδουσ.
Ψο δεφτερο μζροσ τθσ ενότθτασ, αφορά τθν αναλυτικι παρουςίαςθ τριϊν δικτφων / ςυνεργατικϊν
ςχθματιςμϊν επιχειριςεων, που αφοροφν τον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ. Τπωσ και με τισ κλαδικζσ
μελζτεσ, θ επιλογι βαςίςτθκε ςτθν αντιπροςωπευτικότθτα των εν λόγω δικτφων αναφορικά με
παράγοντεσ ανταγωνιςτικότθτασ και αναπτυξιακισ δυναμικισ των ΠΠΕ.
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2 . Α Ο Α ΝΧ Υ Η Δ Ε Μ Α Ε Ν Ν Η Ο Ι Μ Ω Ο Μ Ν Α Δ Ω Ο Υ Φ Ρ Ο Φ Ρ Ξ Ε Α Φ Η Υ
Ξ Ε ΦΑ Σ Ρ Ι Η Υ Η Υ
Χτθν ςυνζχεια παρουςιάηονται τα κφρια ςθμεία των ςθμαντικότερων μεταποιθτικϊν κλάδων τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ, ζτςι όπωσ αυτά καταγράφθκαν βάςει των ςχετικϊν κλαδικϊν μελετϊν τθσ
ICAP Group AE. Για κάκε κλάδο παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά του αναφορικά
με τθ δομι και διάρκρωςι του (πλθκυςμόσ, μζγεκοσ, ςυνοπτικό προφίλ επιχειριςεων κλπ.), το
ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο, τα κφρια χρθματοοικονομικά μεγζκθ των ςθμαντικότερων
επιχειριςεων, κακϊσ και τα βαςικά μεγζκθ τθσ παραγωγισ, του εξωτερικοφ εμπορίου και τθσ
εγχϊριασ κατανάλωςθσ των προϊόντων του κλάδου. Επιςθμαίνεται ότι, τα εν λόγω μεγζκθ του
κλάδου εκτιμοφνται κάκε φορά βάςει ςτοιχείων πρωτογενοφσ ζρευνασ που ζχει εκπονθκεί μεταξφ
των ςθμαντικότερων επιχειριςεων του κλάδου, κακϊσ και βάςει εκτιμιςεων τθσ αγοράσ ι/και
άλλων δευτερογενϊν πθγϊν (π.χ. επίςθμα ςτοιχεία τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ.).

2.1

ΦΧΣΡΣΡΙΗΥΗ ΜΑΙ ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ ΟΩΣΩΟ ΡΣΩΤΡΜΗΣΕΧΦΙΜΩΟ

2.1.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ εν λόγω κλαδικι μελζτθ υλοποιικθκε τον Πάρτιο του 2012 και ζχει ωσ αντικείμενο τθ διερεφνθςθ
τθσ ελλθνικισ αγοράσ διαλογισ, τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, δθλαδι
προϊόντων που προορίηονται να καταναλωκοφν φρζςκα. Ειδικότερα, ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ
εξετάηεται ο τομζασ διαλογισ / τυποποίθςθσ των (α) νωπϊν κθπευτικϊν (π.χ. αγγοφρια, αγκινάρεσ,
καρότα, τομάτεσ, ςπανάκι κλπ.) και των (β) νωπϊν φροφτων (αχλάδια, βερίκοκα, λεμόνια, μιλα
κλπ.). Ωσ διαλογι και τυποποίθςθ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν προϊόντων κεωρείται θ διαδικαςία
προετοιμαςίασ των προϊόντων τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ για τθν τοποκζτθςθ ςτθν αγορά, με
βάςθ οριςμζνα εκνικά, κοινοτικά και διεκνι πρότυπα εμπορίασ και ποιότθτασ.
Ξφριο χαρακτθριςτικό του εξεταηόμενου κλάδου είναι θ ςυνφπαρξθ, παράλλθλα με τισ εταιρείεσ
νομικισ μορφισ ΑΕ και ΕΥΕ, πολλϊν μικρότερων ομόρρυκμων και ατομικϊν επιχειριςεων με
ςθμαντικι κζςθ ςτθν εγχϊρια αγορά, αλλά και ςτισ εξαγωγζσ. Επίςθσ, αξιόλογθ κζςθ ςτθν
προςφορά κατζχουν ςυνεταιριςτικοί φορείσ όλων των μορφϊν (ενϊςεισ αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν,
ομάδεσ παραγωγϊν, ςυνεταιριςμοί περιοριςμζνθσ ευκφνθσ). Επιςθμαίνεται ότι, οριςμζνεσ από τισ
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εταιρείεσ του κλάδου εκτόσ από τθ διαλογι / τυποποίθςθ εγχϊριων οπωροκθπευτικϊν,
πραγματοποιοφν παράλλθλα και ειςαγωγζσ τζτοιων προϊόντων.
Σι παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ των εταιρειϊν του κλάδου ςυνικωσ χωροκετοφνται κοντά ςτον τόπο
παραγωγισ των προοριηόμενων για διαλογι και τυποποίθςθ προϊόντων. Ξατά ςυνζπεια,
παρατθρείται υψθλόσ βακμόσ ςυγκζντρωςθσ ςε δφο ευρφτερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ:
α) τθν Ξεντρικι Πακεδονία (νομοί Υζλλθσ, Χερρϊν, Ξιλκίσ, Χαλκιδικισ, Θμακίασ, Υιερίασ), με κφρια
προϊόντα τα πυρθνόκαρπα, τα ςπαράγγια και τα ακτινίδια.
β) τθν Υελοπόννθςο (νομοί Ξορινκίασ, Αχαΐασ, Αργολίδοσ, Θλείασ, Πεςςθνίασ, Οακωνίασ) με κφρια
προϊόντα τα εςπεριδοειδι και τα ςταφφλια.
Ψα υπόλοιπα διαλογθτιρια - ςυςκευαςτιρια φροφτων και λαχανικϊν είναι διάςπαρτα ςε διάφορεσ
περιοχζσ τθσ χϊρασ όπου υπάρχει τοπικι ςυγκζντρωςθ παραγωγισ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, όπωσ
π.χ. ςτθν Ξριτθ, ςτον Ζβρο και ςτθ Οάριςα.
Ζνα άλλο κφριο χαρακτθριςτικό του κλάδου είναι θ εποχικότθτα ςτθ λειτουργία των τυποποιθτικϊν
μονάδων που οφείλεται ςτουσ εξισ παράγοντεσ:
α) ςτθν περίοδο ςυγκομιδισ των προϊόντων τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, που απαιτεί το μζγιςτο
βακμό αξιοποίθςθσ του παραγωγικοφ δυναμικοφ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα.
β) ςτθν περιοριςμζνθ ποικιλία αγροτικϊν προϊόντων που διατίκενται προσ τυποποίθςθ.
Ωσ ςυνζπεια τθσ εποχικισ λειτουργίασ, οι εταιρείεσ του κλάδου απαςχολοφν ελάχιςτο μόνιμο
προςωπικό, ενϊ το μεγαλφτερο μζροσ των απαςχολοφμενων εργάηεται οριςμζνουσ μινεσ του
ζτουσ.

2.1.2 Θεςμικό πλαίςιο
Θ αγορά νωπϊν οπωροκθπευτικϊν προϊόντων υπόκειται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε κακεςτϊσ
ρυκμίςεων και παρεμβάςεων, τόςο όςον αφορά τουσ μθχανιςμοφσ τθσ αγοράσ όςο και ςε ςχζςθ με
τθν ποιότθτα και τθν υγιεινι των προϊόντων που φτάνουν ςτον τελικό καταναλωτι. Σι γενικζσ
προδιαγραφζσ για τθν κοινι οργάνωςθ των αγορϊν ςτον τομζα των οπωροκθπευτικϊν ζχουν
κεςπιςτεί με τουσ κανονιςμοφσ 1234/07 (22/10/2007) και 1182/07 (26/9/2007). Θ κζςπιςθ τθσ νζασ
Ξοινισ Αγροτικισ Υολιτικισ οδθγεί ςε ριηικζσ αλλαγζσ τόςο ςτο ελλθνικό όςο και ςτο κοινοτικό
δίκαιο και εντοπίηεται ςτουσ παρακάτω κανονιςμοφσ:
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Ξανονιςμόσ 1182/2007 (26/09/2007) για τθ κζςπιςθ ειδικϊν κανόνων όςον αφορά τον τομζα
των οπωροκθπευτικϊν.



Ξανονιςμόσ 1580/2007 (21/12/2007) για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ των κανονιςμϊν
(ΕΞ) αρικ. 2200/96, (ΕΞ) αρικ. 2201/96 και (ΕΞ) αρικ. 1182/2007 του Χυμβουλίου ςτον τομζα
των οπωροκθπευτικϊν.



Ξανονιςμόσ 1234/2008 (22/10/2007) για τθ κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των γεωργικϊν
αγορϊν και ειδικϊν διατάξεων για οριςμζνα γεωργικά προϊόντα.



Ξανονιςμόσ 1221/2008 (5/12/2008) ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ.
1580/2007 για τθ κζςπιςθ κοινϊν κανόνων εφαρμογισ των κανονιςμϊν (ΕΞ) αρικ. 2200/96,
(ΕΞ) αρικ. 2201/96 και (ΕΞ) αρικ. 1182/2007 του Χυμβουλίου ςτον τομζα των
οπωροκθπευτικϊν όςον αφορά τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ.



Ξανονιςμόσ 771/2009 για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΞ) Αρικ. 1580/2007 ςχετικά με
οριςμζνεσ προδιαγραφζσ εμπορίασ ςτον τομζα των οπωροκθπευτικϊν.



Ξανονιςμόσ 543/2011 τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Λουνίου 2011 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν
κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1234/2007 του Χυμβουλίου όςον αφορά
τουσ τομείσ των οπωροκθπευτικϊν και των μεταποιθμζνων οπωροκθπευτικϊν.

2.1.3 Δομι και διάρκρωςθ
Τπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςτον κλάδο τυποποίθςθσ – ςυςκευαςίασ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν
δραςτθριοποιείται πολφ μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων, κακϊσ και αγροτικοί ςυνεταιριςμοί οι
οποίοι διακζτουν ανάλογεσ εγκαταςτάςεισ (διαλογισ – τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ των
προϊόντων). Σ μεγάλοσ αρικμόσ των διαλογθτθρίων υποδθλϊνει μικρό βακμό ςυγκζντρωςθσ ςτον
κλάδο και οφείλεται κυρίωσ ςτον κατακερματιςμό τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ και εν μζρει ςτο
ςχετικά χαμθλό φψοσ επζνδυςθσ που απαιτείται για μια επιχείρθςθ για τθν είςοδό τθσ ςτον κλάδο.
Σι επιχειριςεισ του κλάδου ζχουν ζντονο εξαγωγικό προςανατολιςμό. Οόγω του εξαγωγικοφ
προςανατολιςμοφ αλλά και των αυξθμζνων απαιτιςεων ποιότθτασ και εμφάνιςθσ ςτισ
αναπτυγμζνεσ αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ, αρκετζσ επιχειριςεισ διακζτουν ςφγχρονεσ γραμμζσ διαλογισ,
κακϊσ και πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα τυποποίθςθσ, ςυςκευαςίασ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
υγιεινισ.
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Χφμφωνα με το Χφνδεςμο Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Εξαγωγισ – Διακίνθςθσ Φροφτων Οαχανικϊν και
Χυμϊν (Incofruit), ο πλθκυςμόσ των διαλογθτθρίων – ςυςκευαςτθρίων εκτιμάται ςε λιγότερα από
2.000, ωςτόςο οι δραςτιριεσ μονάδεσ είναι λιγότερεσ από 1.000. Θ ςυνολικι παραγωγικι
δυναμικότθτα των εγχϊριων μονάδων τυποποίθςθσ είναι αρκετά μεγάλθ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να
επεξεργαςτοφν τουλάχιςτον τριπλάςια ποςότθτα παραγωγισ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν από τθν
υφιςτάμενθ.
Χφμφωνα με τον «Incofruit», το 2011 θ κατανομι των επιχειριςεων του κλάδου, ανάλογα με τον
αρικμό προϊόντων που τυποποιοφν και ςτθ ςυνζχεια διακζτουν ςτθν αγορά, ζχει ωσ εξισ: ποςοςτό
επιχειριςεων που τυποποιοφν ζνα προϊόν: 22%, δφο προϊόντα: 20%, τρία προϊόντα: 23%, τζςςερα
προϊόντα: 18%, πζντε προϊόντα και άνω: 17%. Χφμφωνα με τον ςυγκεκριμζνο ςφνδεςμο, θ τάςθ που
επικρατεί ςτθν αγορά είναι ολοζνα και περιςςότερεσ επιχειριςεισ να αςχολοφνται με τθν
τυποποίθςθ περιςςοτζρων των ζνα - δφο προϊόντων. Επιπρόςκετα, ςτο ςφνολο των ενεργϊν
διαλογθτθρίων υπολογίηεται ότι (για το 2011) το ποςοςτό εκείνων που αςχολοφνται με διαλογι –
τυποποίθςθ μόνο νωπϊν φροφτων ανζρχεται ςε περίπου 45% - 47%, μόνο με νωπά λαχανικά ςε
25% - 28%, ενϊ τα διαλογθτιρια που αςχολοφνται με διαλογι – τυποποίθςθ νωπϊν φροφτων και
λαχανικϊν υπολογίηονται περίπου ςτο 25% - 30% του ςυνόλου των ενεργϊν μονάδων.
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Διάγραμμα 2.1: Ματανομι των επιχειριςεων του κλάδου ανάλογα με τον αρικμό οπωροκθπευτικϊν
προϊόντων που τυποποιοφν (2011)
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Πθγι: Incofruit

Κα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι ςθμαντικι για τον κλάδο είναι θ παρουςία του Χυνδζςμου Ελλθνικϊν
Επιχειριςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ Φροφτων Οαχανικϊν και Χυμϊν Incofruit – Hellas, ο οποίοσ
αποτελεί κλαδικό επαγγελματικό ςωματείο που ιδρφκθκε το 1934. Χκοπόσ του ςωματείου είναι θ
προςταςία, κατοχφρωςθ και προαγωγι των θκικϊν, οικονομικϊν και επαγγελματικϊν ςυμφερόντων
των μελϊν του, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε όλθ τθν επικράτεια, όπωσ επίςθσ και των, υπό τθν
ευρφτερθ ζννοια, ςυμφερόντων τθσ ελλθνικισ παραγωγισ οπωροκθπευτικϊν, υποςτθρίηοντάσ τα
ενϊπιον των Αρχϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σ Χφνδεςμοσ ζχει τθ δυνατότθτα να
ςυμμετζχει ςε Λδρφματα, Λνςτιτοφτα και παρόμοιεσ οργανϊςεισ, ςτο εςωτερικό και εξωτερικό, που
αποςκοποφν ςτθ μελζτθ και προϊκθςθ επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των
νωπϊν γεωργικϊν προϊόντων. Είναι ενεργό μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ κλαδικισ οργάνωςθσ των χωρϊν
μελϊν τθσ ΕΕ EUCOFEL και παρζχει κάκε δυνατι τεχνικι υποςτιριξθ και πλθροφόρθςθ για τθν
υφιςτάμενθ Εκνικι και Ξοινοτικι Ρομοκεςία αλλά και τισ εξελίξεισ ςτο Διεκνζσ εμπόριο
οπωροκθπευτικϊν. Ειςθγείται ςτισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ μζτρα και ρυκμίςεισ που αποςκοποφν
ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν άςκθςθσ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. Πζλοσ του Χυνδζςμου
μπορεί να γίνει κάκε επιχείρθςθ νομικό ι φυςικό πρόςωπο που αςκεί ςτθν Ελλάδα κατά κφριο και
ςυνθκιςμζνο επάγγελμα τθν εξαγωγι, διακίνθςθ, ειςαγωγι φροφτων - λαχανικϊν και χυμοποίθςθ,
όπωσ οι ιδιότθτεσ αυτζσ προςδιορίηονται κάκε φορά από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και που
εγγράφεται κατά τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ ςτα μθτρϊα του Χυνδζςμου.
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Χτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι πωλιςεισ των 20 ςθμαντικότερων επιχειριςεων του
κλάδου, των οποίων τα μεγζκθ προζρχονται από τουσ τελευταίουσ διακζςιμουσ ιςολογιςμοφσ τουσ
(βλ. αναλυτικά τισ εταιρείεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο δείγμα ςτον πίνακα του παραρτιματοσ
Υ.3) . Για το 2011, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι πωλιςεισ προζρχονται από διλωςθ υπευκφνων των
εταιρειϊν. Επιςθμαίνεται ότι, οι πωλιςεισ που εμφανίηονται ςτον ςυγκεκριμζνο πίνακα καλφπτουν
το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτασ των εταιρειϊν και όχι μόνο τα εξεταηόμενα προϊόντα. Από τα
ςτοιχεία του πίνακα, προκφπτει ότι οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των εταιρειϊν κατά το 2010 ανιλκαν ςε
€451,4 εκ. Εάν λθφκοφν υπόψθ μόνο οι εταιρείεσ με διακζςιμα ςτοιχεία πωλιςεων τόςο για το
2010 όςο και για το 2011 τότε προκφπτει μείωςθ των πωλιςεων των ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν (το
2011) κατά 5% περίπου ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ.

Σίνακασ 2.1 Σωλιςεισ επιχειριςεων του κλάδου διαλογισ - τυποποίθςθσ - ςυςκευαςίασ νωπϊν
οπωροκθπευτικϊν (2007-2011)
ΥΧΟΡΝΡ

2007
347.078.366

2008
440.063.008

2009
410.516.327

2010
451.446.834

2011**
-

Αξία ςε €
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP

Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ του προαναφερόμενου δείγματοσ των
επιχειριςεων του κλάδου για τθν περίοδο 2006-2010, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά
τουσ ςτοιχεία. Για κάκε επιχείρθςθ υπολογίηονται 8 δείκτεσ για τα ζτθ 2006-2010, κακϊσ και οι
αντίςτοιχοι μζςοι όροι πενταετίασ.
Θ εξζλιξθ των περικωρίων μικτοφ κζρδουσ παρουςιάηει ανοδικι πορεία τθν περίοδο 2006-2010, με
τον μζςο όρο των 20 μεγαλφτερων επιχειριςεων να διαμορφϊνεται ςε 16,91%. Αντίκετα, το μζςο
περικϊριο κακαροφ κζρδουσ κυμάνκθκε ςε αρνθτικά επίπεδα, με το μζςο όρο πενταετίασ να
διαμορφϊνεται ςε -0,12% για τισ 20 μεγαλφτερεσ εταιρείεσ του κλάδου. Σ μζςοσ δείκτθσ
αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων των 20 εταιρειϊν παρουςίαςε διακυμάνςεισ και διαμορφϊκθκε
κατά μζςο όρο ςε 2,78% τθν εξεταηόμενθ πενταετία. Θ μζςθ ετιςια γενικι ρευςτότθτα του ςυνόλου
των επιχειριςεων δεν παρουςίαςε αξιόλογθ μεταβολι τθν εξεταηόμενθ περίοδο και διαμορφϊκθκε
ςε 1,19 (ωσ μζςοσ όροσ πενταετίασ). Αναφορικά με τθ χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ των
επιχειριςεων, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων προσ ίδια κεφάλαια για τθν ομάδα των 20 εταιρειϊν
κατά τθν πενταετία 2006-2010 διαμορφϊκθκε ςε 3,99 και ο δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν
δαπανϊν ςε ςε 23,52 κατά μζςο όρο. Ψζλοσ, όςον αφορά τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ, ο μζςοσ
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όροσ είςπραξθσ απαιτιςεων παρουςίαςε γενικά ανοδικι τάςθ και διαμορφϊκθκε ωσ μζςοσ όροσ
πενταετίασ ςτισ 109 θμζρεσ για τισ 20 εξεταηόμενεσ εταιρείεσ, ενϊ ο μζςοσ όροσ προκεςμίασ
εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν κυμάνκθκε ςε ελαφρϊσ χαμθλότερα επίπεδα (103 θμζρεσ).

Σίνακασ 2.2. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων διαλογισ - τυποποίθςθσ - ςυςκευαςίασ νωπϊν
οπωροκθπευτικϊν (2006 – 2010)
2006

2007

2008

2009

2010

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
16,50
14,67
15,30
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
0,50
-1,21
-0,05

Υφνολο 20
Υφνολο 20
Αποδοτικότθτα

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
5,30
5,55
4,85

Υφνολο 20
Τευςτότθτα
Υφνολο 20
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ
Υφνολο 20
Υφνολο 20
Δραςτθριότθτα
Υφνολο 20
Υφνολο 20

Γενικι Τευςτότθτα
1,10
1,19

1,22

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
4,49
3,37
3,65
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
20,37
32,77
22,56

17,63

20,44

16,91

-0,30

0,46

-0,12

-7,36

5,57

2,78

1,21

1,25

1,19

4,15

4,26

3,99

11,01

30,92

23,52

111

109

109

103

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
102
119
93
120
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
101
123
84
98

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.1.4 Η αγορά τυποποιθμζνων νωπϊν οπωροκθπευτικϊν προϊόντων
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Χτατιςτικισ Αρχισ (ΕΟ.ΧΨΑΨ.), θ ςυνολικι εγχϊρια
πρωτογενισ παραγωγι νωπϊν οπωροκθπευτικϊν διαμορφϊκθκε ςε 7,1 εκατ. τόνουσ το 2009,
παρουςιάηοντασ ετιςιεσ αυξομειϊςεισ. Χυγκεκριμζνα, ο ςυνολικόσ όγκοσ κυμάνκθκε μεταξφ 6,3-7,4
εκατ. τόνων τθν περίοδο 2002-2009. Χφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ ICAP GROUP και του ςυνδζςμου
Incofruit και λαμβάνοντασ υπόψθ τον μζςο όρο τθσ ετιςιασ μεταβολισ τθσ παραγωγισ κατά τθν
τελευταία διακζςιμθ τετραετία, υπολογίηεται ότι ο ςυνολικόσ όγκοσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ
διαμορφϊκθκε ςε 7,13 εκατ. τόνουσ το 2010 και 7,25 εκατ. τόνουσ το 2011. Θ ποςότθτα παραγωγισ
μοιράηεται ςχεδόν εξ θμιςείασ μεταξφ λαχανικϊν και φροφτων τα τελευταία ζτθ.
Θ εκτιμϊμενθ εγχϊρια παραγωγι τυποποιθμζνων νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, ανά βαςικι κατθγορία
προϊόντων παρουςιάηεται ςε ςχετικό πίνακα. Ξατά τθν περίοδο 2007-2011 θ ςυνολικι παραγωγι
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 14

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

εκτιμάται ότι, κυμάνκθκε μεταξφ 2,2 – 2,8 εκατ. τόνων ετθςίωσ, ακολουκϊντασ ςυνακροιςτικά
ανοδικι πορεία. Από το ςφνολο τθσ παραγωγισ τυποποιθμζνων-ςυςκευαςμζνων νωπϊν
οπωροκθπευτικϊν, το μερίδιο των φροφτων κυμάνκθκε κατά μζςο όρο ςτο 61% τθν εξεταηόμενθ
περίοδο, ενϊ των λαχανικϊν ιταν αντίςτοιχα 39%. Ξατά το 2011 θ παραγωγι τυποποιθμζνων
φροφτων εκτιμάται ςτο επίπεδο των 1,7 εκ. τόνων παρουςιάηοντασ αφξθςθ (ςε ςχζςθ με το 2010)
τθσ τάξθσ του 9%. Θ παραγωγι τυποποιθμζνων λαχανικϊν κατά το 2011 εκτιμάται ςε 1 εκατ. τόνουσ
περίπου κυμαινόμενθ ςε παρόμοια επίπεδα κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο.
Τπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο δραςτθριοποιείται ςθμαντικόσ αρικμόσ
επιχειριςεων και ςυνεταιριςμϊν. Για να εξεταςκεί θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ που επικρατεί ςτον
κλάδο εκτιμικθκαν ςυντελεςτζσ ςυγκζντρωςθσ για 10 και 17 από τισ μεγαλφτερεσ εξεταηόμενεσ
επιχειριςεισ. Υλθροφοριακά αναφζρεται ότι, ο ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ για “n” επιχειριςεισ ι
άλλεσ παραγωγικζσ μονάδεσ δίδεται από τον εξισ λόγο:
CR n 

Πωλήζεις n Μεγαλσηέρων
 100
ύνολο πωλήζεων

όπου ο αρικμθτισ είναι το άκροιςμα των μεγεκϊν των “n” μεγαλυτζρων μονάδων και ο
παρανομαςτισ το ςφνολο του μεγζκουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ. Χφμφωνα με τα ανωτζρω, ο
δείκτθσ ςυγκζντρωςθσ ζχει ωσ εξισ:
Από τουσ δείκτεσ προκφπτει ότι, ο βακμόσ ςυγκζντρωςθσ δεν είναι υψθλόσ, κακϊσ δζκα και
δεκαεπτά επιχειριςεισ και ςυνεταιριςμοί καλφπτουν αντίςτοιχα το 12% και 16% επί τθσ ςυνολικισ
εγχϊριασ παραγωγισ τυποποιθμζνων νωπϊν οπωροκθπευτικϊν για το 2011, με αποτζλεςμα να
υπάρχει μεγάλθ διαςπορά των μεριδίων.

Σίνακασ 2.3 Δείκτθσ ςυγκζντρωςθσ (2011)
n

CRn

n=10

≈12%

n=17

≈16%
Πθγι: ICAP GROUP

Θ Ελλάδα είναι χϊρα εξαγωγικι ςτα νωπά οπωροκθπευτικά, με αποτζλεςμα να εμφανίηει κετικό
ιςοηφγιο εξωτερικοφ εμπορίου. Σι ειςαγωγζσ αφοροφν περιςςότερο προϊόντα ι ποικιλίεσ που δεν
παράγονται εγχωρίωσ (π.χ. διάφορα τροπικά φροφτα), κακϊσ επίςθσ και άλλα είδθ για τα οποία
υπάρχει μεν εγχϊρια παραγωγι, αλλά θ διακεςιμότθτά τουσ ςτθν αγορά ζχει εποχιακζσ
διακυμάνςεισ ι παρατθροφνται ςθμαντικζσ διαφορζσ τιμϊν. Ξακ’ όλθ τθν εξεταηόμενθ περίοδο το
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ιςοηφγιο διατθρείται κετικό παρουςιάηοντασ όμωσ ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ. Χε ποςοςοτικοφσ
όρουσ, το 2011 εμφανίηεται θ μζγιςτθ τιμι τθσ 5ετίασ με τθν αξία των εξαγωγϊν να καλφπτει κατά 3
φορζσ εκείνθ των ειςαγωγϊν. Αντικζτωσ, το χαμθλότερο ιςοηφγιο τθσ περιόδου παρατθρικθκε το
2007 με τθν κάλυψθ να φτάνει το 1,6.

Σίνακασ 2.4 Εγχϊρια φαινομενικι κατανάλωςθ τυποποιθμζνων-ςυςκευαςμζνων νωπϊν οπωροκθπευτικϊν
(2007-2011)
2007

2008

2009

2010

2011

Φροφτα
Εγχϊρια παραγωγι
τυποποιθμζνων
Ειςαγωγζσ
Εξαγωγζσ
Εγχϊρια κατανάλωςθ
φροφτων
Εγχϊρια
παραγωγι
τυποποιθμζνων
Ειςαγωγζσ
Εξαγωγζσ
Εγχϊρια κατανάλωςθ
λαχανικϊν
Χυνολικι εγχϊρια
παραγωγι
Χυνολικζσ ειςαγωγζσ
Χυνολικζσ εξαγωγζσ
Υυνολικι
εγχϊρια
κατανάλωςθ

1.321.970
255.600
623.250

1.357.120
240.000
678.000

1.413.880
248.000
732.500

1.558.800
229.320
1.000.600

1.700.000
225.000
1.126.100

954.320

919.120
Ναχανικά

929.380

787.520

798.900

939.180
188.900
81.200

910850
192.000
92.200

944.930
214.500
75.400

934.900
174.300
92.800

1.050.000
176.000
110.000

1.046.880

1.010.650
Υφνολο

1.084.030

1.016.400

1.116.000

2.261.150
444.500
704.450

2.267.970
432.000
770.200

2.358.813
462.500
807.900

2.493.684
403.620
1.093.400

2.750.000
401.000
1.236.100

2.001.200

1.929.770

2.013.410

1.803.920

1.914.900

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Φαινομενικι κατανάλωςθ = Παραγωγι + Ειςαγωγζσ – Εξαγωγζσ.
Πθγζσ: ICAP – Incofruit – ΕΛ.ΣΑΣ.

Σ όγκοσ τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ φαινομενικισ κατανάλωςθσ τυποποιθμζνων – ςυςκευαςμζνων
νωπϊν οπωροκθπευτικϊν παρουςιάηει διακυμάνςεισ από ζτοσ ςε ζτοσ. Tα τελευταία χρόνια
εκτιμάται ςτο επίπεδο των 1,8-2 εκατ. τόνων. Χφμφωνα με εκτιμιςεισ, από το ςφνολο τθσ
κατανάλωςθσ για το 2011, ποςότθτα 800 χιλ. τόνων (ποςοςτό 42%) αφορά νωπά φροφτα και
ποςότθτα 1.116 χιλ. τόνων αφορά λαχανικά (58%).
Σι ςυνολικζσ ειςαγωγζσ τυποποιθμζνων οπωροκθπευτικϊν καλφπτουν περίπου το 20%-23% τθσ
ςυνολικισ κατανάλωςθσ τθν τελευταία τριετία. Σι εξαγωγζσ αποςποφν μερίδιο 34%-44% επί τθσ
ςυνολικισ παραγωγισ τυποποιθμζνων οπωροκθπευτικϊν τθν ίδια περίοδο, παρουςιάηοντασ
ανοδικι τάςθ. Χφμφωνα με πλθροφορίεσ του Incofruit, θ ανοδικι πορεία των εξαγωγϊν
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ςυνεχίςτθκε και τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2011, ωςτόςο αυτι ανακόπθκε λόγω τθσ κρίςθσ τθσ
αγοράσ από τθν εκδιλωςθ του βακτθρίου e-coli. Από το φκινόπωρο και μετά οι εξαγωγζσ
ανζκαμψαν, με αποτζλεςμα το 2011 να κλείςει κετικά (αφξθςθ των εξαγωγϊν).

2.1.5 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Σ κλάδοσ τθσ διαλογισ, τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν περιλαμβάνει
ςθμαντικό αρικμό επιχειριςεων. Θ τυποποίθςθ των εξεταηόμενων προϊόντων διαφζρει ανάλογα με
το είδοσ. Χτα φροφτα το ποςοςτό τυποποίθςθσ είναι υψθλότερο από το αντίςτοιχο των λαχανικϊν.
Υλιρωσ τυποποιθμζνα είναι όλα τα ειςαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα.
Αρκετζσ από τισ εταιρείεσ του κλάδου ζχουν εξαγωγικό προςανατολιςμό, οριςμζνεσ δε ζχουν
πραγματοποιιςει αξιόλογεσ επενδφςεισ τθν τελευταία δεκαετία, εφαρμόηοντασ τουσ κοινοτικοφσ
κανόνεσ τυποποίθςθσ για τθν υγιεινι των προϊόντων και τθν αςφάλεια των καταναλωτϊν.
Σι εξαγωγζσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν παρουςίαςαν αφξθςθ (κυρίωσ ςτον όγκο τουσ)

τθν

τελευταία τετραετία και κυρίωσ το 2010 ζναντι των προθγουμζνων ετϊν. Ωςτόςο, θ τάςθ αυτι
διακόπθκε μετά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2011 από τθν κρίςθ τθσ αγοράσ λόγω τθσ εκδιλωςθσ του
βακτθρίου e-coli, (που αποδόκθκε ςτα αγγοφρια) και προκάλεςε μια γενικι πτϊςθ τθσ
κατανάλωςθσ (ακφρωςθ παραγγελιϊν κ.ά) ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τισ Ψρίτεσ χϊρεσ.
Χφμφωνα με πλθροφορίεσ που προζρχονται από τον Χφνδεςμο INCOFRUIT HELLAS, μζχρι το Πάιο
του 2011 οι ςυνολικζσ εξαγωγζσ οπωροκθπευτικϊν (νωπϊν και μεταποιθμζνων) τθσ χϊρασ μασ
αυξάνονταν ςυνεχϊσ (17% ςε όγκο και 9% ςε αξία). Πετά το Πάιο, όταν και εκδθλϊκθκε το e-coli,
οι εξαγωγζσ λαχανικϊν μειϊκθκαν δραςτικά (απαγόρευςθ ειςαγωγισ λαχανικϊν ευρωπαϊκισ
προζλευςθσ από τθ Φωςία και άλλεσ χϊρεσ). Ψα καλοκαιρινά φροφτα και λαχανικά ιταν τα προϊόντα
που υπζςτθςαν τισ πιο ςοβαρζσ επιπτϊςεισ από τθν κρίςθ. Ωςτόςο, από το φκινόπωρο και μετά, το
εξαγωγικό εμπόριο τθσ χϊρασ, υποςτθριηόμενο και από τθν καλι ποιότθτα τθσ εγχϊριασ παραγωγισ
ανζκτθςε τισ όποιεσ «απϊλειεσ», κλείνοντασ το ζτοσ κετικά (αφξθςθ κυρίωσ του ςυνολικοφ όγκου
των εξαγωγϊν).
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:
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Ψα οπωροκθπευτικά αποτελοφν βαςικό είδοσ τθσ κακθμερινισ διατροφισ και δεν υπάρχει
ςτενι υποκατάςταςθ των προϊόντων ςυνολικά, παρά μόνο εντόσ των ορίων του κλάδου
(μεταξφ διαφόρων ειδϊν οπωροκθπευτικϊν).



Θ ανάγκθ και ςτροφι πολλϊν καταναλωτϊν προσ περιςςότερο υγιεινι διατροφι, ενιςχφει
τθ ηιτθςθ για τα εξεταηόμενα προϊόντα.



Θ καλι ποιότθτα των ελλθνικϊν οπωροκθπευτικϊν.



Θ διαμόρφωςθ τθσ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ υπζρ των εγχωρίωσ παραγομζνων προϊόντων
(λόγω ποιοτικϊν και παραδοςιακϊν τρόπων παραγωγισ) ζναντι των ειςαγομζνων, που
οριςμζνεσ φορζσ κεωροφνται αμφιβόλου ποιότθτασ (π.χ. μεταλλαγμζνα).

Αδφνατα ςθμεία:


Σξφσ ανταγωνιςμόσ λόγω πλθκϊρασ επιχειριςεων. Ϊπαρξθ μεγάλου αρικμοφ μονάδων
μικροφ μεγζκουσ και χαμθλοφ τεχνολογικοφ επιπζδου.



Πεγάλοσ αρικμόσ μεςαηόντων.



Πθ φπαρξθ ομαλϊν ςυνκθκϊν διαμόρφωςθσ των τιμϊν του παραγωγοφ, λόγω τθσ μθ
οργανωμζνθσ δράςθσ τουσ.



Ωψθλά ζξοδα μεταφοράσ για τισ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ.



Ζλλειψθ ποικιλιϊν για τθ λειτουργία των παραγωγικϊν μονάδων όλο το χρόνο. Αυτό ζχει
ςαν αποτζλεςμα τθν «αςυνζχεια» ςτισ παραδόςεισ ςε πελάτεσ του εξωτερικοφ, οι οποίοι με
τθ ςειρά τουσ απευκφνονται ςε ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ (π.χ. Λςπανία, Λταλία).



Ζλλειψθ επαρκοφσ κρατικισ μζριμνασ για τθ διαφιμιςθ των ελλθνικϊν προϊόντων ςτο
εξωτερικό.



Ανταγωνιςμόσ των εγχωρίωσ παραγόμενων προϊόντων από ειςαγόμενα τρίτων χωρϊν.



Πθ «επαρκισ» παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ από το κράτοσ. Αυτό,
οδθγεί οριςμζνεσ επιχειριςεισ ςτο να λειτουργοφν χωρίσ να εφαρμόηουν τα κακοριςμζνα
πρότυπα, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται ςυνκικεσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ.

Ευκαιρίεσ:


Θ περαιτζρω διεφρυνςθ των εξαγωγϊν, τόςο του όγκου τουσ όςο και των προςφερομζνων
ποικιλιϊν.
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Θ λιψθ «μζτρων» από τθν πολιτεία με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
προϊόντων. Χυςτθματικι προβολι και διαφιμιςθ των ελλθνικϊν προϊόντων ςτισ αγορζσ του
εξωτερικοφ.



Θ μεγαλφτερθ διείςδυςθ των τυποποιθμζνων – ςυςκευαςμζνων προϊόντων ςτθν εγχϊρια
αγορά.



Θ διεφρυνςθ τθσ εμπορικισ περιόδου, μζςω τθσ εφαρμογισ καλλιεργθτικϊν προγραμμάτων
και δθμιουργίασ ηωνϊν καλλιζργειασ κατά προϊόν και περιφζρεια (βελτίωςθ, εμπλουτιςμόσ
ποικιλιϊν των προϊόντων).

Απειλζσ:


Σι απρόςμενεσ και μθ ελεγχόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ επθρεάηουν τόςο τθν
παραγωγι όςο και τθν ποιότθτα των προϊόντων.



Σι αυξανόμενεσ ειςαγωγζσ οπωροκθπευτικϊν προϊόντων από τρίτεσ χϊρεσ, με χαμθλό
κόςτοσ παραγωγισ, τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και ςε επίπεδο ΕΕ, απειλοφν τα εγχωρίωσ
παραγόμενα και κατ’ επζκταςθ και τα εξαγόμενα, δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ
και ςυμπίεςθσ των περικωρίων κζρδουσ των επιχειριςεων.



Απρόβλεπτοι παράγοντεσ διατροφικισ «κρίςθσ», όπωσ π.χ. θ εκδιλωςθ του βακτθρίου e-coli
κατά το 2011, θ οποία επθρζαςε, ωσ ζνα βακμό, και τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ.



Θ δυςκολία χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων και γενικότερα τα προβλιματα ρευςτότθτασ
και επιςφάλειασ τθσ αγοράσ, λόγω οικονομικισ φφεςθσ.



Διακίνθςθ μθ τυποποιθμζνων οπωροκθπευτικϊν ςε κιβϊτια ςυςκευαςίασ χωρίσ τθν
απαραίτθτθ ςιμανςθ, χωρίσ τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και τθν προϊκθςι τουσ ςε
γειτονικζσ χϊρεσ, κζτοντασ ζτςι ςε κίνδυνο τθν υγεία των καταναλωτϊν και δυςφθμϊντασ τα
ελλθνικά προϊόντα.

Προπτικζσ
Ψα νωπά οπωροκθπευτικά, όπωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί, αποτελοφν βαςικά προϊόντα διατροφισ
απαραίτθτα ςτο κακθμερινό διαιτολόγιο των καταναλωτϊν.
Θ παρατεταμζνθ οικονομικι φφεςθ και τα προβλιματα ρευςτότθτασ τθσ αγοράσ γενικότερα, δεν
αφινουν ανεπθρζαςτο ςχεδόν κανζναν κλάδο. Χφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, θ ςυρρίκνωςθ

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 19

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

του διακζςιμου ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν οδθγεί ςτον περιοριςμό των αγορϊν τουσ ακόμα
και ςε είδθ διατροφισ (ςτροφι ςε φκθνότερα προϊόντα κ.ά.).
Χφμφωνα με τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςε ςθμαντικό αρικμό επιχειριςεων και με βάςθ τισ
ιςχφουςεσ ςυνκικεσ και τάςεισ τθσ αγοράσ, παράγοντεσ του κλάδου προβλζπουν ότι τθ διετία 20122013 θ ςυνολικι εγχϊρια κατανάλωςθ τυποποιθμζνων νωπϊν οπωροκθπευτικϊν (ςε ποςότθτα) κα
παρουςιάςει χαμθλοφσ ετιςιουσ ρυκμοφσ μεταβολισ (από ςταςιμότθτα ζωσ διακφμανςθ μζχρι
±3%).
Χφμφωνα με προβλζψεισ του Χυνδζςμου Εξαγωγζων (INCOFRUIT), κατά το 2012 εκτιμάται μικρι
αφξθςθ των εξαγωγϊν (ςε όγκο) τθσ τάξθσ του 7%-8%, ςε ςχζςθ με το 2011. Αναμζνεται, επίςθσ,
μείωςθ των ειςαγομζνων τυποποιθμζνων νωπϊν προϊόντων κυρίωσ από τρίτεσ χϊρεσ,
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου των οπωροκθπευτικϊν ςτθ χϊρα μασ.
Χτόχοσ των επιχειριςεων είναι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ με ςκοπό τθ διατιρθςθ του
μεριδίου τουσ ςτισ «παραδοςιακζσ» καταναλωτικζσ αγορζσ αλλά και θ ςυνζχιςθ τθσ αυξθτικισ
πορείασ των εξαγωγϊν φροφτων και λαχανικϊν.
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ΦΧΤΡΜΡΞΙΜΑ ΣΤΡΛΡΟΦΑ

2.2.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ εν λόγω κλαδικι μελζτθ πραγματοποιικθκε τον Πάρτιο του 2012 και ζχει ωσ αντικείμενο τθν
διερεφνθςθ του κλάδου των τυροκομικϊν προϊόντων. Ειδικότερα, εξετάηονται θ φζτα, τα τυριά
τυρογάλακτοσ (μυηικρα, ανκότυρο), τα μαλακά / νωπά τυριά (τελεμζσ και λοιπά αγελαδινά και
αιγοπρόβεια), τα θμίςκλθρα τυριά (καςζρι και αγελαδινά), τα ςκλθρά τυριά (κεφαλοτφρι, γραβιζρα,
κεφαλογραβιζρα, λοιπά ςκλθρά) και τα τυριά άλλου τφπου (λιωμζνα τυριά).
Χτθν Ελλάδα θ τυροκομία αποτελεί παραδοςιακό τομζα δραςτθριότθτασ, κακϊσ θ εναςχόλθςθ με
τθν παραγωγι τυριϊν αναφζρεται από πολλζσ ιςτορικζσ πθγζσ ωσ μια από τισ βαςικότερεσ
βιοτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ. Πε τθν πάροδο των χρόνων και με τθ ςυνδρομι χρθματοπιςτωτικϊν
ιδρυμάτων κακϊσ και με τθ χοριγθςθ επενδυτικϊν κινιτρων από τθν πολιτεία (ςτα πλαίςια
αναπτυξιακϊν νόμων και κοινοτικϊν κανονιςμϊν), ο κλάδοσ ςθμείωςε ςθμαντικι ανάπτυξθ με
ταυτόχρονθ αφξθςθ του βακμοφ βιομθχανοποίθςθσ, αποτελϊντασ δυναμικι ςυνιςτϊςα του κλάδου
των γαλακτοκομικϊν και γενικότερα του τομζα των ειδϊν διατροφισ.
Βαςικό

χαρακτθριςτικό

του

κλάδου

είναι

ο

μεγάλοσ

αρικμόσ

επιχειριςεων

που

δραςτθριοποιοφνταιςε αυτόν, κυρίωσ παραγωγικϊν. Θ πλειοψθφία αυτϊν περιλαμβάνει μονάδεσ
μικροφ κυρίωσ μεγζκουσ και παραγωγικισ δυναμικότθτασ, δθλαδι μικρζσ βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ
και γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, με ανάλογα χαρακτθριςτικά. Σι επιχειριςεισ αυτζσ απευκφνονται ςε
τοπικό κυρίωσ επίπεδο, παράγοντασ «παραδοςιακά» προϊόντα. Ψα τελευταία χρόνια, θ αδυναμία
οριςμζνων εξ’ αυτϊν να προςαρμοςτοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και των οδθγιϊν
τθσ ΕΕ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ.
Σι μεγάλου μεγζκουσ παραγωγικζσ μονάδεσ καλφπτουν ςθμαντικό μζροσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ
(κατανάλωςθσ). Υρόκειται για μονάδεσ οι οποίεσ διακζτουν ευρεία προϊοντικι βάςθ και ςφγχρονο
μθχανολογικό εξοπλιςμό τον οποίο ανανεϊνουν διακζτοντασ ςθμαντικά κονδφλια. Επίςθσ, μζςω
του οργανωμζνου και ευρφτατου δικτφου διανομισ τουσ, ζχουν κατορκϊςει να καλφπτουν το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, ενϊ αρκετζσ ζχουν αναπτφξει και ςθμαντικι
εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Χθμειϊνεται ότι, οι μεγάλεσ επιχειριςεισ ακολουκοφν ςτθν παραγωγικι
τουσ διαδικαςία ςφγχρονα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (HACCP, ISO, Agrocert).
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Σ παραγωγικόσ τομζασ του κλάδου παρά τισ αλλαγζσ που ζχουν ςυντελεςτεί, εξακολουκεί να
ςτθρίηεται ςτθν πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. Σι εν λόγω μονάδεσ
χαρακτθρίηονται από μεγάλθ διαςπορά και χαμθλι παραγωγικι δυναμικότθτα, και ςυνικωσ
ςτεροφνται του απαιτοφμενου ςφγχρονου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, κα πρζπει να
ςθμειωκεί ότι οριςμζνεσ εγχϊριεσ μονάδεσ παραγωγισ τυροκομικϊν προμθκεφονται τθν πρϊτθ φλθ
(κυρίωσ το αγελαδινό γάλα) και από το εξωτερικό για να καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ.
Χτον τομζα του λιανικοφ εμπορίου ςθμαντικι εξζλιξθ αποτζλεςε θ ραγδαία ανάπτυξθ των super
market, τα οποία ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο μζροσ των ςυνολικϊν πωλιςεων. Ψο γεγονόσ αυτό
οδιγθςε τισ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ του κλάδου να ςτραφοφν ακόμα περιςςότερο ςτθν
τυποποίθςθ των προϊόντων τουσ, προκειμζνου να ανταποκρικοφν καλφτερα ςτισ νζεσ τάςεισ τθσ
αγοράσ. Ψυροκομικά προϊόντα διανζμονται επίςθσ και μζςω άλλων καναλιϊν διανομισ, όπωσ είναι
τα μικρότερα ςθμεία πϊλθςθσ (mini markets, μικρά καταςτιματα τροφίμων, καταςτιματα
delicatessen, καταςτιματα βιολογικϊν προϊόντων, καταςτιματα τυροκομικϊν – αλλαντικϊν).
Χε γενικζσ γραμμζσ, ο αξιόλογοσ αρικμόσ μικρϊν παραγωγικϊν μονάδων, ςε ςυνδυαςμό με τθ
δραςτθριοποίθςθ μεγάλων βιομθχανιϊν ςτον κλάδο, οι οποίεσ όπωσ αναφζρκθκε δαπανοφν
αξιόλογα ποςά για τθν επζκταςθ, τον εκςυγχρονιςμό και τθν αυτοματοποίθςθ τθσ παραγωγικισ
τουσ διαδικαςίασ και τθν τυποποίθςθ ςε μικρζσ ςυςκευαςίεσ για διάκεςθ απευκείασ ςτθ λιανικι
κλπ., διαμορφϊνουν τθ ςθμερινι εικόνα του κλάδου των τυροκομικϊν προϊόντων ςτθν ελλθνικι
αγορά.

2.2.2 Θεςμικό Σλαίςιο
Θ εγχϊρια βιομθχανία γάλακτοσ και γαλακτοκομικϊν προϊόντων (όπου υπάγονται και τα τυριά)
υπόκειται ςε ζνα αρκετά αυςτθρό πλαίςιο λειτουργίασ, όςον αφορά τθν υγιεινι, τθν ποιότθτα και
τθν ονομαςία των προϊόντων. Χτθ ςυνζχεια αναφζρονται τα κυριότερα ςθμεία τθσ ςχετικισ
νομοκεςίασ.


Σροςταςία τθσ Ρνομαςίασ του Γάλακτοσ και των Γαλακτοκομικϊν Σροϊόντων

Πε τθν Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ (ΞΩΑ) 278186 (ΦΕΞ 1097 Β’/22.8.2002) των υπουργϊν Εκνικισ
Σικονομίασ & Σικονομικϊν και Γεωργίασ και του υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ, θ οποία τροποποιικθκε
από τον 282939/2003 (ΦΕΞ 1839Β/2003) κακορίςτθκαν μζτρα ςχετικά με τθν προςταςία τθσ
ονομαςίασ του γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων κατά τθν διάκεςι τουσ ςτο εμπόριο. Θ
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ςχετικι ΞΩΑ εκδόκθκε ςε υλοποίθςθ του κοινοτικοφ κανονιςμοφ 1898/87 και ςτοχεφει ςτθν
αποτροπι παραπλάνθςθσ των καταναλωτϊν.


Μοινι Ρργάνωςθ Αγοράσ Γάλακτοσ και Γαλακτοκομικϊν Σροϊόντων

- Θ Ξοινι Σργάνωςθ των Αγορϊν του γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων επιτρζπει τθ
ςτακεροποίθςθ των τιμϊν και εξαςφαλίηει ζνα δίκαιο βιοτικό επίπεδο ςτουσ αγρότεσ, κακορίηοντασ
τα κακεςτϊτα παρζμβαςθσ, εμπορίασ και ςυναλλαγϊν με τισ τρίτεσ χϊρεσ. Σ κανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ.
1255/1999 του Χυμβουλίου τθσ 17θσ Παΐου 1999 περί Ξοινισ Σργανϊςεωσ Αγοράσ ςτον τομζα του
γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων και ςφμφωνα με τθν τελευταία τροποποίθςθ
(Ευρωπαϊκόσ Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ. 1152/2007), περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ νομικό πλαίςιο όςον
αφορά τθν κοινι οργάνωςθ τθσ αγοράσ ςτον τομζα του γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν
προϊόντων. Υριν από τθν ζκδοςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ, τα εν λόγω προϊόντα αποτελοφςαν
αντικείμενο διαφορετικϊν επιμζρουσ νομοκετικϊν πράξεων.
- Ωπό το πρίςμα τθσ κοινισ οργάνωςθσ γάλακτοσ, κακορίηεται από το ςφςτθμα των ποςοςτϊςεων το
ςφνολο τθσ παραγωγισ αγελαδινοφ γάλακτοσ ανά χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με ςκοπό τθν
υιοκζτθςθ κανόνων που κα ςυνδζουν τθν Ξοινοτικι παραγωγι γάλακτοσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ.
Ψο ςφςτθμα των ποςοςτϊςεων εφαρμόςκθκε προκειμζνου να ςταματιςει θ υπερπαραγωγι
γάλακτοσ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που προζρχεται κυρίωσ από τισ χϊρεσ τθσ Βορείου
Ευρϊπθσ. Θ Ελλάδα εντάχκθκε ςε αυτό το ςφςτθμα, παρά το γεγονόσ ότι θ εγχϊρια παραγωγι τθσ
δεν επαρκοφςε για τθν κάλυψθ τθσ κατανάλωςθσ. Χφμφωνα με τον κοινοτικό Ξανονιςμό (ΕΞ)
72/2009 του Χυμβουλίου Ωπουργϊν Γεωργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι εκνικζσ ποςοςτϊςεισ
παραγωγισ αγελαδινοφ γάλακτοσ όλων των κρατϊν μελϊν τθσ Ξοινότθτασ, αυξάνονται από τθν
γαλακτοκομικι περίοδο 2009 - 2010 (θ περίοδοσ ξεκινά κάκε ζτοσ τθν 1θ Απριλίου) κατά 1% το
χρόνο μζχρι και τθν γαλακτοκομικι περίοδο 2013 - 2014. Ξατόπιν διατθροφνται ςτακερζσ και από το
2015 το κοινοτικό ςφςτθμα των εκνικϊν ποςοςτϊςεων καταργείται. Χυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν
αφξθςθ αυτι θ προβλεπόμενθ γαλακτοκομικι ποςόςτωςθ για τθν Ελλάδα, από 837 χιλ. τόνουσ το
2008/09 αυξάνεται ςταδιακά ςε 880 χιλ. τόνουσ τθν περίοδο 2013/2014 και 2014/15. Αξίηει να
αναφερκεί ότι οι παραδόςεισ αγελαδινοφ γάλακτοσ ςτθν Ελλάδα υπολείπονται κατά πολφ των
εκνικϊν ποςοςτϊςεων.
- Πε τον κανονιςμό 261/2012 τροποποιείται ο κανονιςμόσ 1234/2007 όςον αφορά τισ ςυμβατικζσ
ςχζςεισ ςτον τομζα του γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Θ νζα νομοκεςία επιτρζπει

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 23

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

ςτισ οργανϊςεισ παραγωγϊν να διαπραγματεφονται τισ τιμζσ του νωποφ γάλακτοσ για τουσ αγρότεσ
που εκπροςωποφν, χωρίσ να παραβαίνουν το δίκαιο του ανταγωνιςμοφ.


Ρδθγίεσ – Μανονιςμοί Σοιότθτασ Γάλακτοσ και Σροϊόντων

Ωπάρχει πλικοσ κανονιςμϊν και οδθγιϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα και τισ αρχζσ που διζπουν τθν
παραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Σριςμζνοι από τουσ Ξανονιςμοφσ που ιςχφουν και
παρουςιάηουν ενδιαφζρον για τον κλάδο των τυροκομικϊν προϊόντων είναι: Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ.
178/2002, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ. 852/2004, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ. 853/2004, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ.
854/2004, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ. 882/2004, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ. 2073/2005, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ.
2074/2005, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ. 2076/2005, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ. 1662/2006, Ξανονιςμόσ (ΕΞ)
αρικ. 1663/2006, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ. 1664/2006, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ. 1881/2006, Ξανονιςμόσ
(ΕΞ) αρικ. 1441/2007, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) Αρικ. 273/2008, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ. 1020/2008,
Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ. 1069/2009, Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ. 142/2011.

2.2.3 Επενδυτικά Υχζδια
Ψο Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΧΧΑΑ) 2007-2013 κακορίηει τισ προτεραιότθτεσ
τθσ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2007-2013, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 1698/2005
για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
(ΕΓΨΑΑ). Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ 2007-2013 για τθν Ελλάδα εςτιάηεται ςε τρεισ βαςικοφσ
άξονεσ:


Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ.



Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου.



Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ
οικονομίασ.

Σι παραπάνω άξονεσ ςυνεπικουροφνται από ζναν τζταρτο οριηόντιο άξονα «LEADER», που
βαςίηεται ςτθν εμπειρία που αποκτικθκε από τισ Ξοινοτικζσ Υρωτοβουλίεσ Leader των
προθγοφμενων προγραμματικϊν περιόδων.
Λδιαίτερθ αναφορά πρζπει να γίνει ςτο Πζτρο 123 Α «Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν προϊόντων»
του ΥΑΑ 2007-2013 που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και το Ελλθνικό Δθμόςιο. O προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτα €150.000.000 και δικαιοφχοι
του προγράμματοσ είναι πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΠΠΕ) κατά τθ ςφςταςθ τθσ
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Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2003/361/Ε.Ξ κακϊσ και επιχειριςεισ που απαςχολοφν λιγότερουσ από 750
υπαλλιλουσ, ι ζχουν κφκλο εργαςιϊν μικρότερο των 200 εκατ. ευρϊ. Θ δράςθ αφορά ςτθν
ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ μεταποίθςθ και εμπορία γεωργικϊν προϊόντων ςτουσ τομείσ κρζατοσ,
γάλακτοσ, αυγϊν – πουλερικϊν, μελιοφ, διαφόρων ηϊων, δθμθτριακϊν, ελαιοφχων προϊόντων,
οίνου, οπωροκθπευτικϊν, ανκζων, ηωοτροφϊν, ςπόρων και πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ,
φαρμακευτικϊν και αρωματικϊν φυτϊν. Για τον τομζα του γάλακτοσ οι επενδφςεισ αφοροφν:
επενδφςεισ ςε τυροκομεία, μονάδεσ παραγωγισ γιαοφρτθσ και λοιπϊν ηυμοφμενων προϊόντων
γάλακτοσ, μονάδεσ αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδεσ επεξεργαςίασ γάλακτοσ.

2.2.4 Δομι και διάρκρωςθ
Τπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, χαρακτθριςτικό του κλάδου των τυροκομικϊν προϊόντων αποτελεί ο
μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ς’ αυτόν. Σι εταιρείεσ αυτζσ
διαφοροποιοφνται ωσ προσ το μζγεκόσ τουσ, το βακμό κάλυψθσ τθσ αγοράσ, τα κανάλια διανομισ
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διανζμουν τα προϊόντα τουσ (ςυνεργαςία με χονδρεμπόρουσ,
αντιπροςϊπουσ, εταιρείεσ διανομισ κλπ.).
Θ εγχϊρια αγορά τυροκομικϊν προϊόντων χαρακτθρίηεται από ανταγωνιςμό, κυρίωσ μεταξφ των
ςθμαντικότερων βιομθχανικϊν εταιρειϊν. Σι εν λόγω επιχειριςεισ διακζτουν οργανωμζνα δίκτυα
διανομισ, καλφπτοντασ γεωγραφικά το ςφνολο ςχεδόν τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Εξαιρουμζνων
των παραπάνω εταιρειϊν, ςτον κλάδο δραςτθριοποιείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μικρομεςαίων
παραγωγικϊν επιχειριςεων (ΠΠΕ), καλφπτοντασ κυρίωσ τισ ανάγκεσ των τοπικϊν αγορϊν ενϊ
διοχετεφουν και οριςμζνεσ ποςότθτεσ και ςε άλλεσ (γεωγραφικζσ) αγορζσ. Σ κλάδοσ περιλαμβάνει
επίςθσ ςθμαντικό αρικμό μικρϊν οικογενειακϊν τυροκομείων, τα οποία απευκφνονται
αποκλειςτικά ςε τοπικό επίπεδο. Σι περιοριςμζνοι πόροι που διακζτουν και θ δυςχζρεια ςτθν
εξεφρεςθ των απαιτοφμενων κεφαλαίων για επενδφςεισ, ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθ χαμθλι
παραγωγικι δυναμικότθτά τουσ. Επιπλζον, θ δυςκολία οριςμζνων εξ αυτϊν να λειτουργιςουν
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (εκνικι και κοινοτικι), οδθγεί ςτθν παφςθ τθσ λειτουργίασ
τουσ. Ωςτόςο, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, ο παραγωγικόσ τομζασ (ςυνολικά) ζχει
αναβακμιςτεί ςθμαντικά, με επίκεντρο τθν τυποποίθςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, τθν
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, προςφζροντασ ζτςι
ποικιλία κατθγοριϊν τυροκομικϊν προϊόντων.
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Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat, ο αρικμόσ των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι τυροκομικϊν προϊόντων διαμορφϊκθκε (το 2009) ςε 605
επιχειριςεισ, οι περιςςότερεσ από τισ οποίεσ (340) είναι μικροφ μεγζκουσ (ετιςια παραγωγι κάτω
των 100 τόνων), δείγμα τθσ μεγάλθσ διαςποράσ και τθσ χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ επιχειριςεων ςτον
κλάδο. Πόλισ τρεισ επιχειριςεισ είχαν ετιςια παραγωγι άνω των 10.000 τόνων.
Σίνακασ 2.5 Ματανομι των επιχειριςεων παραγωγισ τυροκομικϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα με βάςθ τθν
ετιςια παραγωγι τουσ (2006, 2009)
Ετιςια Σαραγωγι
λιγότερο από 100 τόνουσ
101 - 1.000 τόνουσ
1.001 - 4.000 τόνουσ
4.001 - 10.000 τόνουσ
10.001 - 15.000 τόνουσ
15.001 - 20.000 τόνουσ
πάνω από 20.000 τόνουσ
Υφνολο

2006

2009
342
233
24
2
3
0
604

340
229
29
4
1
2
0
605
Πθγι: Eurostat

Σ ειςαγωγικόσ τομζασ του κλάδου των τυροκομικϊν προϊόντων περιλαμβάνει αξιόλογο αρικμό
επιχειριςεων, οι οποίεσ κυρίωσ δραςτθριοποιοφνται ςτον ευρφτερο κλάδο των γαλακτοκομικϊν/
τυροκομικϊν προϊόντων και ςε οριςμζνεσ από αυτζσ τα τυροκομικά καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο
ποςοςτό των ςυνολικϊν πωλιςεϊν τουσ. Σ ειςαγωγικόσ τομζασ περιλαμβάνει επίςθσ και αρκετζσ
επιχειριςεισ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον ευρφτερο κλάδο των ειδϊν διατροφισ και
εμπορεφονται και άλλα είδθ, όπωσ αλλαντικά.
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι πωλιςεισ των ςθμαντικότερων επιχειριςεων (δείγμα 20 εταιρειϊν,
βλ. αναλυτικότερα ςτον πίνακα παραρτιματοσ Υ.3) παραγωγισ τυροκομικϊν προϊόντων για το
χρονικό διάςτθμα 2006-2011. Επιςθμαίνεται ότι θ πλειοψθφία των πωλιςεων για το 2011, που
παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα, προζρχεται από διλωςθ των υπευκφνων των εταιρειϊν.
Χθμειϊνεται ότι, οι πωλιςεισ δεν προζρχονται αποκλειςτικά από τον τομζα των τυροκομικϊν
προϊόντων, αλλά καλφπτουν το ςφνολο των δραςτθριοτιτων των εταιρειϊν αυτϊν. Σι ςυνολικζσ
πωλιςεισ των παραγωγικϊν εταιρειϊν διαμορφϊκθκαν ςε €1 διςεκ. περίπου το 2010,
παρουςιάηοντασ οριακι αφξθςθ ςε ςχζςθ με το 2009 τθσ τάξθσ του 0,4%. Οαμβάνοντασ υπόψθ μόνο
τισ εταιρείεσ με διακζςιμεσ πωλιςεισ τόςο για το 2010 όςο και για το 2011, προκφπτει αφξθςθ των
ςυνολικϊν τουσ πωλιςεων το 2011 κατά 0,7%.
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Σίνακασ 2.6 Σωλιςεισ επιχειριςεων παραγωγισ τυροκομικϊν προϊόντων (2006-2011)
Υφνολο

2006
934.394.898

2007
961.726.364

2008
1.092.688.184

2009
1.016.420.458

2010
1.020.306.607

2011
-

Μ.Δ.: Μθ Διακζςιμα
Πθγι: ICAP GROUP A.E. – Δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί

Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των 20 επιχειριςεων του δείγματοσ
του κλάδου για τθν περίοδο 2006-2010, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ ςτοιχεία.
Για κάκε επιχείρθςθ υπολογίηονται 8 δείκτεσ για τα ζτθ 2006-2010, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι μζςοι
όροι πενταετίασ.
Ψο περικϊριο μικτοφ κζρδουσ για τισ 20 επιχειριςεισ δεν παρουςίαςε αξιόλογεσ μεταβολζσ τα
τελευταία ζτθ, ο δε μζςοσ όροσ πενταετίασ διαμορφϊκθκε ςε 14,29%. Χε πολφ χαμθλότερα επίπεδα
κυμάνκθκε το περικϊριο κακαροφ κζρδουσ για τθν ομάδα των εν λόγω επιχειριςεων, με μζςο όρο
πενταετίασ 1,55%. Σ δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων για τισ 20 επιχειριςεισ εμφανίηει
ςθμαντικζσ ετιςιεσ αυξομειϊςεισ κατά τθν πενταετία 2006-2010, με το μζςο όρο να διαμορφϊνεται
ςε πολφ χαμθλά επίπεδα (0,9%). Ωςτόςο, αν αφαιρεκοφν οι δείκτεσ των εταιρειϊν Little Acre Milk
Farm Α.Ε. και SHM Hellas - Υιλιον Α.Β.Ε.Ε. λόγω των ακραίων (ςυγκριτικά) τιμϊν που παρουςιάηουν,
τότε ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων για τισ υπόλοιπεσ 18 επιχειριςεισ διαμορφϊνεται
ςε 3,77%. Θ γενικι ρευςτότθτα παρουςίαςε ετιςιεσ διακυμάνςεισ κατά τθν περίοδο 2006-2010 και
διαμορφϊκθκε (ωσ μζςοσ όροσ πενταετίασ) ςε 1,62 για τισ 20 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ του κλάδου.
Αναφορικά με τθν χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ των επιχειριςεων, ο μζςοσ όροσ του λόγου
ξζνων προσ ίδια κεφάλαια διαμορφϊκθκε ςε 4,36 (μζςοσ όροσ πενταετίασ), λόγω των ιδιαίτερα
υψθλϊν τιμϊν που εμφανίηουν οριςμζνεσ εταιρείεσ. Σ δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν
δαπανϊν διαμορφϊκθκε ςε 35,62, ωςτόςο αν αφαιρεκεί ο δείκτθσ τθσ εταιρείασ Υροίκασ Χτ. Α.Ε.
λόγω των ακραίων τιμϊν που παρουςιάηει, τότε ο δείκτθσ για τισ υπόλοιπεσ 19 επιχειριςεισ
διαμορφϊνεται ςε 13,48. Τςον αφορά τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ, ο μζςοσ όροσ είςπραξθσ
απαιτιςεων διαμορφϊκθκε ςε 124 θμζρεσ για τισ 20 μεγαλφτερεσ παραγωγικζσ εταιρείεσ
τυροκομικϊν προϊόντων τθν περίοδο 2006-2010, ενϊ ο μζςοσ όροσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ των
προμθκευτϊν ςε ελαφρϊσ χαμθλότερα επίπεδα και ςυγκεκριμζνα ςε 115 θμζρεσ για τθν ίδια
περίοδο.
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Σίνακασ 2.7. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων παραγωγισ τυποκομικϊν προϊόντων (2006 – 2010)
2006

2007

2008

2009

2010

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
14,75
13,85
14,44
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
1,80
0,52
1,83

Υφνολο 20
Υφνολο 20
Αποδοτικότθτα

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
5,77
-0,96
6,93

Υφνολο 20
Τευςτότθτα
Υφνολο 20
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ

Γενικι Τευςτότθτα
1,46
1,67

1,94

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
2,90
3,20
5,58
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
9,55
22,00
14,10

Υφνολο 20
Υφνολο 20
Δραςτθριότθτα

14,27

14,15

14,29

2,11

1,51

1,55

-8,20

0,97

0,90

1,59

1,45

1,62

5,59

4,52

4,36

72,58

59,87

35,62

123

124

132

115

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
123
132
119
121
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
127
104
100
113

Υφνολο 20
Υφνολο 20
ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν

Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.2.5 Η αγορά τυροκομικϊν προϊόντων
Θ ςυνολικι εγχϊρια παραγωγι τυροκομικϊν παρουςίαςε, ςε γενικζσ γραμμζσ, ανοδικι πορεία τθν
περίοδο 2006-2011, με μζςο ετιςιο ρυκμό 3,6%. Ψο 2011 θ ςυνολικι εγχϊρια παραγωγι
διαμορφϊκθκε ςε 287 χιλ. τόνουσ παραμζνοντασ ςτα ίδια περίπου επίπεδα ςε ςφγκριςθ με το
προθγοφμενο ζτοσ. Θ παραγωγι τυροκομικϊν προϊόντων από τισ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ
παρουςιάηει ςυνεχι άνοδο τα τελευταία ζτθ, ενϊ θ παραγωγι μζςω γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων
εμφανίηει ετιςιεσ διακυμάνςεισ. Ειδικότερα, θ ςυμμετοχι των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτθ
ςυνολικι παραγωγι τυροκομικϊν μειϊκθκε το 2011 ςε 26,8% από 29,2% το 2006. Αντίςτοιχα, το
μερίδιο των βιομθχανικϊν επιχειριςεων αυξικθκε ςε 73,2% το 2011 από 70,8% το 2006.
Σίνακασ 2.8. Εγχϊρια παραγωγι τυριϊν από βιομθχανικζσ επιχειριςεισ και γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ
(2006-2011)
Ζτοσ
2006
2007
2008
2009
2010
*2011

Βιομθχανικζσ
Επιχειριςεισ
*170.000
188.515
186.189
195.265
208.415
210.000

Γεωργικζσ
Εκμεταλλεφςεισ
70.100
67.000
79.000
73.800
78.200
77.000

Υφνολο

Ξεταβολι

240.100
255.515
265.189
269.065
286.615
287.000

1,35%
6,42%
3,79%
1,46%
6,52%
0,13%
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Ποςότθτα: τόνοι
* Εκτιμιςεισ Αγοράσ - ICAP
Πθγι: Ε.Λ.Ο.ΓΑ.Κ. (Βιομθχανικι παραγωγι 2007-2010), Eurostat (Παραγωγι γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 2007-2010), Εκτιμιςεισ αγοράσ - ICAP

H αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των βιομθχανικϊν επιχειριςεων ςτθ ςυνολικι παραγωγι
τυροκομικϊν αποδίδεται ςτθ διαχρονικι αφξθςθ του βακμοφ βιομθχανοποίθςθσ του κλάδου,
κακϊσ και ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ των επιχειριςεων. Ωςτόςο, αξίηει να
ςθμειωκεί ότι, βάςει των ςτοιχείων τθσ Eurostat, θ ςυμμετοχι των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτθ
ςυνολικι εγχϊρια παραγωγι τυροκομικϊν κυμαίνεται ςε υψθλά επίπεδα ςυγκριτικά με τισ
υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ.

Διάγραμμα 2.2. Ματανομι παραγωγισ τυριϊν από βιομθχανικζσ επιχειριςεισ και γεωργικζσ
εκμεταλλεφςεισ (2006-2011)
350.000
300.000
250.000
26,2%
200.000

29,8%

27,4%

27,3%

26,8%

29,2%

150.000
100.000

70,8%

73,8%

70,2%

72,6%

72,7%

73,2%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

50.000
0
Ψόνοι

Βιομθχανικζσ Επιχειριςεισ

Γεωργικζσ Εκμεταλλεφςεισ

Πθγι: Ε.Λ.Ο.ΓΑ.Κ. (Βιομθχανικι παραγωγι 2007-2010), Eurostat (Παραγωγι γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 2007-2010), Εκτιμιςεισ αγοράσ - ICAP

Για να εξεταςτεί θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ που επικρατεί ςτον κλάδο εκτιμικθκε ο ςυντελεςτισ
ςυγκζντρωςθσ τθσ παραγωγισ πζντε εκ των κυριοτζρων βιομθχανικϊν επιχειριςεων. Γενικά, ο
ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ για “n” επιχειριςεισ ι άλλεσ παραγωγικζσ μονάδεσ δίδεται από τον εξισ
λόγο:
CRn =

Υαραγωγι “n” Πεγαλυτζρων
Χφνολο Υαραγωγισ

Χ 100

όπου ο αρικμθτισ είναι το άκροιςμα των μεγεκϊν των “n” μεγαλφτερων μονάδων του κλάδου και ο
παρονομαςτισ το ςφνολο του μεγζκουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ.
Πε τον τρόπο αυτό προκφπτει ότι, πζντε βιομθχανίεσ κάλυψαν ποςοςτό 40% περίπου επί τθσ
ςυνολικισ εγχϊριασ βιομθχανικισ παραγωγισ τυροκομικϊν προϊόντων το 2011. Επιςθμαίνεται ότι,
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λόγω τθσ μεγάλθσ διαςποράσ των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον εξεταηόμενο κλάδο,
υπάρχει πλικοσ μικρότερων επιχειριςεων οι οποίεσ καλφπτουν ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ
βιομθχανικισ παραγόμενθσ ποςότθτασ μεταξφ 1%-2%.
Θ ςυνολικι εγχϊρια (φαινομενικι) κατανάλωςθ τυροκομικϊν προϊόντων (ςε ποςότθτα) κατά τθν
περίοδο 2006-2010, εμφάνιςε αφξθςθ με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ 4,3%. Ειδικότερα, το 2010 θ
εγχϊρια κατανάλωςθ διαμορφϊκθκε ςτο επίπεδο των 362 χιλ. τόνων, αυξθμζνθ κατά 2,7% ςε
ςχζςθ με το 2009. Ωςτόςο, το 2011 θ εγχϊρια αγορά μειϊκθκε κατά 2,8% ςε ςχζςθ με το
προθγοφμενο ζτοσ.

Σίνακασ 2.9. Εγχϊρια φαινομενικι κατανάλωςθ τυροκομικϊν προϊόντων (1993-2011)
Ζτοσ

Σαραγωγι

Ειςαγωγζσ

Εξαγωγζσ

2006
2007
2008
2009
2010
2011

240.100
255.515
265.189
269.065
286.615
287.000

96.811
118.245
112.494
125.015
118.665
113.884

31.280
39.875
41.360
41.654
43.247
49.025

Φαινομενικι
Ματανάλωςθ
305.631
333.885
336.323
352.426
362.032
351.859

Ξεταβολι
2,3%
9,2%
0,7%
4,8%
2,7%
-2,8%

Ποςότθτα: τόνοι
Φαινομενικι κατανάλωςθ = Παραγωγι + Ειςαγωγζσ – Εξαγωγζσ.
Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ., Εκτιμιςεισ ICAP Group A.E., Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Eurostat, Ε.Λ.Ο.ΓΑ.Κ.

Διάγραμμα 2.3. Ειςαγωγικι διείςδυςθ και εξαγωγικι επίδοςθ ςτον κλάδο των τυροκομικϊν προϊόντων
(2006-2011)
40%
35%
35%
30%

32%

33%

35%
33%

32%

25%
20%
15%

16%

16%

15%

15%

2007

2008

2009

2010

17%

13%

10%
5%
2006

Ειςαγωγικι διείςδυςθ

2011

Εξαγωγικι επίδοςθ

Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ., Εκτιμιςεισ ICAP Group A.E., Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Eurostat, Ε.Λ.Ο.ΓΑ.Κ.
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Θ ειςαγωγικι διείςδυςθ, παρά τθ μείωςθ των ειςαγομζνων ποςοτιτων τθν τελευταία διετία,
παραμζνει ςε ςχετικά υψθλά επίπεδα (32,4% το 2011 και 32,8% το 2010). Αναφορικά με τθν
εξαγωγικι επίδοςθ του κλάδου επιςθμαίνεται ότι, οι εξαγωγζσ κάλυψαν το 17% περίπου τθσ
εγχϊριασ παραγωγισ το 2011 αυξθμζνθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ (15%). Τςον αφορά τθν
αφξθςθ των εξαγωγϊν που παρατθρείται τα τελευταία χρόνια, αλλά και τθν περαιτζρω ανάπτυξι
τουσ, πολφ ςθμαντικι εκτιμάται ότι είναι θ αναγνϊριςθ 21 ελλθνικϊν τυριϊν και κυρίωσ τθσ φζτασ
ωσ τυριϊν «Υροςτατευόμενθσ Σνομαςίασ Υροελεφςεωσ» (Υ.Σ.Υ.), τα οποία μζχρι τθν αναγνϊριςι
τουσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι δζχονταν ζντονο ανταγωνιςμό ςε διεκνζσ επίπεδο, (από λευκά
κυρίωσ τυριά άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν).

2.2.6 Υυμπεράςματα και προοπτικζσ του κλάδου
Σ κλάδοσ των τυροκομικϊν προϊόντων αποτελεί μζροσ του ευρφτερου κλάδου των γαλακτοκομικϊν
προϊόντων, θ ανάπτυξθ του οποίου τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει οδθγιςει αφενόσ, ςτθν επίτευξθ
υψθλοφ παραγωγικοφ δυναμικοφ και αφετζρου, ςτθν επζκταςθ του εφρουσ των προςφερόμενων
προϊόντων του. Χτον παραγωγικό τομζα των τυροκομικϊν προϊόντων, θ εγχϊρια αγορά
χαρακτθρίηεται από ευρεία διαςπορά, με τθν φπαρξθ μεγάλου αρικμοφ μικρομεςαίων κυρίωσ
επιχειριςεων (οι περιςςότερεσ τοπικισ εμβζλειασ), κακϊσ και οριςμζνων μεγάλων βιομθχανιϊν.
Σι μεγάλεσ παραγωγικζσ μονάδεσ καλφπτουν ςυνολικά αξιόλογο μζροσ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ.
Υρόκειται για μονάδεσ, οι οποίεσ διακζτουν ςφγχρονο μθχανολογικό εξοπλιςμό, τον οποίο
ανανεϊνουν διακζτοντασ ςθμαντικά ποςά για επενδφςεισ. Επίςθσ, μζςω των μεκόδων προϊκθςθσ
που εφαρμόηουν και του οργανωμζνου και εκτεταμζνου δικτφου διανομισ τουσ, ζχουν κατορκϊςει
να καλφπτουν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, ενϊ αρκετζσ ζχουν αναπτφξει και
εξαγωγικι δραςτθριότθτα.
Εκτόσ από τον παραγωγικό τομζα, ο κλάδοσ περιλαμβάνει ζναν αξιόλογο αρικμό ειςαγωγικϊν
εταιρειϊν, οι οποίεσ κατζχουν ςυνολικά ςθμαντικι κζςθ ςτθν εγχϊρια αγορά τυροκομικϊν
προϊόντων. Χθμαντικό μζροσ των ειςαγωγϊν αφοροφν προϊόντα που προορίηονται για
επαγγελματικι χριςθ (επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ, catering), ενϊ ειςαγωγζσ πραγματοποιοφν
και οριςμζνεσ παραγωγικζσ εταιρείεσ, ωσ επί το πλείςτον μεγάλου μεγζκουσ, με ςκοπό τον
εμπλουτιςμό τθσ ςειράσ των προϊόντων τουσ.
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Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Ψα τυροκομικά προϊόντα αποτελοφν βαςικό είδοσ διατροφισ. Κεωροφνται αναπόςπαςτο
κομμάτι τθσ «μεςογειακισ» διατροφισ για όλεσ τισ θλικίεσ.



Ψα τυριά παρουςιάηουν (ςτο ςφνολό τουσ) ςχετικά χαμθλι ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ
τθν τιμι πϊλθςθσ και το διακζςιμο ειςόδθμα.



Θ μεγάλθ παράδοςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν παραγωγι τυροκομικϊν προϊόντων.



Θ ποικιλία τυριϊν που διατίκενται ςτθν αγορά και θ υψθλι ποιότθτα αυτϊν.



Θ κατοχφρωςθ τθσ φζτασ και άλλων τυριϊν ωσ προϊόντα Υ.Σ.Υ.

Αδφνατα ςθμεία:


Σ κατακερματιςμόσ και θ διαςπορά που χαρακτθρίηει τθν πρωτογενι παραγωγι γάλακτοσ
επιβαρφνει τισ βιομθχανίεσ με υψθλό κόςτοσ, το οποίο ςχετίηεται με τθ ςυλλογι και
μεταφορά τθσ εν λόγω πρϊτθσ φλθσ.



Θ ζλλειψθ επαρκϊν και οργανωμζνων ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν ςε ό,τι αφορά τθν ποιότθτα
των τυροκομικϊν προϊόντων αλλά και τθσ πρϊτθσ φλθσ που είναι το γάλα.

Ευκαιρίεσ:


Θ διεφρυνςθ των εξαγωγϊν ςε «νζεσ» γεωγραφικζσ αγορζσ (π.χ. Αςία, Πζςθ Ανατολι).



Θ κατοχφρωςθ τθσ φζτασ αλλά και άλλων τυριϊν ωσ προϊόντα Υ.Σ.Υ. μπορεί να δϊςει
ϊκθςθ ςτισ εξαγωγζσ.



Θ ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ ςτα προϊόντα (π.χ. ςτθ ςυςκευαςία, ςτισ ποικιλίεσ κλπ) μπορεί
να ενιςχφςει περαιτζρω τισ εξαγωγζσ ςτισ χϊρεσ που ιδθ δραςτθριοποιοφνται οι ελλθνικζσ
επιχειριςεισ.



Θ δθμιουργία νζων προϊόντων (π.χ. βιολογικϊν) και προϊόντων απευκυνόμενα ςε
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ με ςυγκεκριμζνεσ διατροφικζσ ςυνικειεσ και ανάγκεσ (π.χ. προϊόντα,
με χαμθλότερθ περιεκτικότθτα ςε λιπαρά κ.λπ.) αποτελεί ευκαιρία για περαιτζρω διεφρυνςθ
του καταναλωτικοφ κοινοφ.
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Απειλζσ:


Ενδεχόμενεσ μελλοντικζσ διατροφικζσ κρίςεισ προερχόμενεσ από αςκζνειεσ του ηωικοφ
κεφαλαίου.



Ψα λευκά τυριά που πωλοφνται ωσ «απομίμθςθ» τθσ φζτασ ςτο εξωτερικό.



Θ ενδεχόμενθ μείωςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ γάλακτοσ.



Θ ανάπτυξθ και διάκεςθ ςτθν αγορά υποκατάςτατων προϊόντων φυτικισ προζλευςθσ (τυριά
τα οποία δεν παράγονται από ηωικά λιπαρά αλλά αποκλειςτικά από φυτικά).



Ψα προβλιματα ρευςτότθτασ των επιχειριςεων και θ αφξθςθ των επιςφαλειϊν γενικότερα
ςτθν αγορά, λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ.



Θ ςυρρίκνωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν.



Θ αφξθςθ τθσ «ςυγκζντρωςθσ» ςτον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται
για τθ διαπραγματευτικι δφναμθ των επιχειριςεων του κλάδου.

Προοπτικζσ
Ψα τυροκομικά προϊόντα κεωροφνται μια «ϊριμθ» αγορά ςτθ χϊρα μασ και αποτελοφν βαςικό είδοσ
ςτθν κακθμερινι διατροφι, με αποτζλεςμα να μθν παρατθροφνται αξιόλογεσ μεταβολζσ από ζτοσ
ςε ζτοσ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ θ παρατεταμζνθ περίοδοσ οικονομικισ
φφεςθσ και τα προβλιματα ρευςτότθτασ τθσ αγοράσ γενικότερα, δεν αφινουν ανεπθρζαςτο ςχεδόν
κανζναν κλάδο. Θ ςυρρίκνωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν, οδθγεί ςτον
περιοριςμό των αγορϊν τουσ (ακόμα και ςε βαςικά είδθ διατροφισ) και ςτρζφει μερίδα
καταναλωτϊν ςε φκθνότερα προϊόντα (π.χ. λευκά τυριά εισ βάροσ των κίτρινων, προϊόντα ιδιωτικισ
ετικζτασ εισ βάροσ των «επϊνυμων»).
Χφμφωνα με τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςε ςθμαντικό αρικμό επιχειριςεων του κλάδου,
για το 2012 προβλζπεται ότι, θ ςυνολικι εγχϊρια κατανάλωςθ (ελλθνικϊν και ειςαγόμενων τυριϊν)
κα παρουςιάςει χαμθλό ετιςιο ρυκμό μεταβολισ (από ςταςιμότθτα ζωσ μικρι μείωςθ τθσ τάξθσ
του 3% ςε ποςότθτα), θ δε ηιτθςθ από πολλοφσ καταναλωτζσ αναμζνεται να μετατοπιςτεί προσ τισ
φκθνότερεσ κατθγορίεσ τυροκομικϊν. Οόγω τθσ υπάρχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ, ολοζνα και
μεγαλφτεροσ αρικμόσ καταναλωτϊν προβαίνει ςε «ορκολογικοποίθςθ» των αγορϊν του.
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Δεδομζνο είναι πάντωσ ότι οι παραγωγικζσ εταιρείεσ του κλάδου εντείνουν τισ προςπάκειζσ τουσ
για αφξθςθ των εξαγωγϊν τουσ, αναηθτϊντασ νζεσ αγορζσ για τα προϊόντα τουσ (π.χ. χϊρεσ τθσ
Αςίασ, Πζςθσ Ανατολισ κ.α.), αυξάνοντασ παράλλθλα τθ διείςδυςι τουσ και ςτισ αγορζσ ςτισ οποίεσ
ιδθ εξάγουν προϊόντα (χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, Θ.Υ.Α., Ξαναδάσ κλπ). Ψζλοσ, τθ διετία 2013-2014
παράγοντεσ τθσ αγοράσ εκτιμοφν ότι ο όγκοσ τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ κα παρουςιάςει μικρι
ετιςια μεταβολι τθσ τάξθσ του ±1%-3%.
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ΕΝΑΙΡΝΑΔΡ - ΣΧΤΗΟΕΝΑΙΡ

2.3.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ εν λόγω κλαδικι μελζτθ υλοποιικθκε τον Πάιο του 2011 και ζχει ωσ αντικείμενο τθν εξζταςθ τθσ
αγοράσ του ελαιολάδου και του πυρθνελαίου.
Ψο πρϊτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ και επεξεργαςίασ του ελαιολάδου και του πυρθνελαίου είναι θ
ςυγκομιδι των καρπϊν τθσ ελιάσ. Θ εποχι τθσ ςυγκομιδισ είναι ςυνικωσ θ περίοδοσ μεταξφ
Ροεμβρίου και Φεβρουαρίου και εξαρτάται από τθν ποικιλία του ελαιοδζνδρου. Εν ςυνεχεία, ο
καρπόσ μεταφζρεται ςε επιχειριςεισ επεξεργαςίασ και παραγωγισ επιτραπζηιων ελιϊν ι ςτα
ελαιοτριβεία ςτα οποία παράγεται παρκζνο ελαιόλαδο και διάφορα υπολείμματα. Ψο παρκζνο
ελαιόλαδο μπορεί να είναι βρϊςιμο ι μειονεκτικό. Ψο βρϊςιμο προορίηεται για άμεςθ κατανάλωςθ
ι επεξεργάηεται / αναμειγνφεται και τυποποιείται, το δε μειονεκτικό εξευγενίηεται. Σ πυρινασ
μεταφζρεται ςτα πυρθνελαιουργεία για τθν παραγωγι πυρθνελαίου. Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά
που προςδιορίηουν τθν ποιότθτα του ελαιολάδου είναι θ οξφτθτα, το χρϊμα, θ οξείδωςθ και τα
οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά.
Θ περιγραφι και οριςμόσ των ποιοτικϊν κατθγοριϊν των ελαιολάδων και πυρθνελαίων
προςδιορίηονται ςτο Υαράρτθμα Λ του Ξοινοτικοφ Ξανονιςμοφ 865/04 «ςχετικά με τθν Ξοινι
Σργάνωςθ Αγοράσ Ελαιολάδου και Επιτραπζηιων Ελιϊν». Βάςει των οριςμϊν τουσ επιτρζπεται και θ
διακίνθςθ και πϊλθςθ τουσ ωσ τζτοια ςε ενδοκοινοτικό επίπεδο. Για το ελαιόλαδο, προςδιορίηονται
οι κατθγορίεσ (α) παρκζνο, (β) εξευγενιςμζνο και (γ) αποτελοφμενο από εξευγενιςμζνα ελαιόλαδα
και παρκζνα ελαιόλαδα και για το πυρθνζλαιο (α) ακατζργαςτο, (β) εξευγενιςμζνο και (γ)
πυρθνζλαιο. Επιπλζον, για τθν Ελλάδα, ζχουν επίςθμα αναγνωριςκεί και κατοχυρωκεί βάςει
ςχετικϊν κανονιςμϊν τθσ Ε.Ε., οι ενδείξεισ Υ.Σ.Υ. και Υ.Γ.Ε. για τα προϊόντα 27 περιοχϊν.
Ψο ελαιόλαδο υπόκειται ςε κακεςτϊσ ενίςχυςθσ. Πζχρι τθν 1θ Ροεμβρίου 2005 θ ενίςχυςθ
ανερχόταν ςε €132,25/100 kg επιδοτοφμενου ελαιολάδου. Ψθν περίοδο εμπορίασ 2005/06 τζκθκε
ςε ιςχφ το νζο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ που προιλκε από τθν ανακεϊρθςθ τθσ Ξοινισ Σργάνωςθσ
Αγοράσ (ΞΣΑ) του καπνοφ, του βάμβακοσ και του ελαιολάδου. Υλζον προβλζπεται θ μερικι ι ολικι
αποςφνδεςθ των πριμοδοτιςεων από τθν παραγωγι των εν λόγω προϊόντων και θ δθμιουργία ενόσ
ςυςτιματοσ ενιαίασ ενίςχυςθσ ανά εκμετάλλευςθ. Χτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ υπ’ αρικμόν
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292464 τθσ 27θσ Λουλίου 2005, το ποςοςτό αποςφνδεςθσ των πριμοδοτιςεων από τθν παραγωγι
ελαιολάδου ανζρχεται ςτο 100%.
Υζρα από τθν ολικι αποςφνδεςθ του κακεςτϊτοσ ςτιριξθσ από τθν παραγωγι ελαιολάδου, μζχρι
και τθν ελαιοκομικι περίοδο 2008/09 προβλεπόταν επίςθσ ζνα ποιοτικό παρακράτθμα 4% ςτον
τομζα του ελαιολάδου και των επιτραπζηιων ελιϊν, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των
ελαιοκομικϊν προϊόντων και τθν προςταςία και τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ. Χφμφωνα με τθν
ΞΩΑ υπ’ αρικμόν 256494 τθσ 4θσ Λανουαρίου 2006, το ποςό που προζκυπτε από το ποςοςτό
παρακράτθςθσ του τομζα του ελαιολάδου και των επιτραπζηιων ελιϊν χορθγοφνταν ςτουσ
δικαιοφχουσ ωσ ςτρεμματικι ενίςχυςθ ςε ετιςια βάςθ ςε οριςμζνουσ τφπουσ γεωργίασ και ιδίωσ
πιςτοποιθμζνεσ καλλιζργειεσ.
Ψο 2010 το ποςοςτό παρακράτθςθσ καταργικθκε και αντικαταςτάκθκε με άλλα μζτρα ειδικισ
ςτιριξθσ με ςκοπό τθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων τφπων γεωργίασ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και
τθ βελτίωςθ τθσ εμπορίασ. Χφμφωνα με τθν ΞΩΑ υπ’ αρικμόν 262345 τθσ 22ασ Παρτίου 2010, για τισ
ελαιοκομικζσ περιόδουσ 2009/10-2011/12 κα χορθγείται πρόςκετθ ενίςχυςθ ανά εκτάριο ςτουσ
γεωργοφσ οι οποίοι καλλιεργοφν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα ΥΣΥ και ΥΓΕ και οι οποίοι
διακζτουν πιςτοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ι βιολογικισ γεωργίασ. Σ ςυνολικόσ ετιςιοσ
προχπολογιςμόσ τθσ ςτιριξθσ ανζρχεται ςτα €10 εκατ. και θ ενδεικτικι τιμι τθσ πρόςκετθσ
ενίςχυςθσ ελαιολάδου και επιτραπζηιων ελιϊν ςτα €300 ανά εκτάριο.
Τςον αφορά το κεςμικό πλαίςιο γενικότερα τθσ αγοράσ ελαιολάδου (πζραν των ενιςχφςεων), αξίηει
να γίνει αναφορά ςτουσ παρακάτω Ξανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε.:
1. Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικμ. 1019/2002: κεςπίηει τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ του ελαιολάδου ςε
επίπεδο λιανικοφ εμπορίου. Υλζον, θ πϊλθςθ ελαιολάδου ςτον τελικό καταναλωτι πρζπει να
γίνεται ςε ςυςκευαςίεσ μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ πζντε λίτρων.
2. Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικμ. 182/2009: είναι πλζον υποχρεωτικι θ αναγραφι τθσ χϊρασ προζλευςθσ
για το παρκζνο και εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο.

Ειδικότερα, ςτον εν λόγω κανονιςμό

προβλζπονται οι εξισ περιπτϊςεισ:


Αν το ελαιόλαδο κατάγεται από μια και μόνο χϊρα, τότε κα πρζπει ςτθ ςιμανςθ να
αναγράφεται υποχρεωτικά θ χϊρα αυτι.



Αν πρόκειται για μείγμα ελαιολάδων από διάφορεσ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ, τότε κα πρζπει να
αναγράφεται είτε «μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ», είτε «προϊόν ΕΕ».
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Αν πρόκειται για μείγμα ελαιολάδων από διάφορεσ τρίτεσ χϊρεσ, τότε κα πρζπει να
αναγράφεται είτε «μείγμα ελαιολάδων εκτόσ ΕΕ» είτε αναφορά ςτθν καταγωγι εκτόσ ΕΕ.



Αν πρόκειται για μείγμα κοινοτικϊν με τρίτων χωρϊν ελαιολάδων, τότε κα πρζπει να
αναγράφεται είτε «μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ και μθ» είτε θ αναφορά ςτθν
καταγωγι Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ και μθ.



Αν πρόκειται για ελαιόλαδο ΥΣΥ ι ΥΓΕ, τότε πρζπει να αναγράφεται θ αντίςτοιχθ
κατοχυρωμζνθ ονομαςία τθσ περιοχισ.

2.3.2 Δομι και διάρκρωςθ
Σ παραγωγικόσ τομζασ του ελαιολάδου και του πυρθνελαίου αποτελείται από μεγάλο αρικμό
επιχειριςεων, των οποίων το μζγεκοσ και θ δραςτθριότθτα ποικίλουν κακϊσ θ διαδικαςία
παραγωγισ, από τθν παραλαβι τθσ πρϊτθσ φλθσ (ελιζσ – πυρινασ ελιϊν) μζχρι τθ διάκεςθ του
τελικοφ προϊόντοσ, περιλαμβάνει διάφορα ςτάδια.
Ειδικότερα, τα ελαιοτριβεία πραγματοποιοφν τθν πρϊτθ φάςθ τθσ παραγωγισ ελαιολάδου, το
οποίο ςτθ ςυνζχεια είτε διατίκεται απευκείασ προσ κατανάλωςθ (βρϊςιμο) ςε μορφι χφμα, είτε
προωκείται ςε εμπορικζσ επιχειριςεισ (χονδρεμπόρουσ) για μεταπϊλθςθ ςτθν Ελλάδα ι ςτο
εξωτερικό, είτε διοχετεφεται ςε επιχειριςεισ επεξεργαςίασ ι / και τυποποίθςθσ. Ψα
πυρθνελαιουργεία παράγουν το πυρθνζλαιο ςε μορφι μπροφτο (μθ βρϊςιμο), το οποίο
μεταφζρεται ςε επιχειριςεισ επεξεργαςίασ ι / και τυποποίθςθσ ςτθν Ελλάδα και κυρίωσ ςτο
εξωτερικό, ενϊ λίγα από τα υπάρχοντα πυρθνελαιουργεία διακζτουν «ραφιναρία» για τθν επεξεργαςία του προϊόντοσ. Χτον κλάδο επίςθσ δραςτθριοποιοφνται και αρκετοί ςυνεταιριςμοί ι Ενϊςεισ
Αγροτικϊν Χυνε-ταιριςμϊν, που ζχουν ωσ κφρια δραςτθριότθτά τουσ τθ ςυλλογι των προϊόντων των
μελϊν τουσ και ςτθ ςυνζχεια τθν εμπορία, επεξεργαςία ι / και τυποποίθςθ αυτϊν.
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι πωλιςεισ των ςθμαντικότερων επιχειριςεων (δείγμα οχτϊ
εταιρειϊν, βλ. αναλυτικά ςτο πίνακα παραρτιματοσ Υ.3) επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ
ελαιολάδου για τθν περίοδο 2006-2010. Επιςθμαίνεται ότι, οι πωλιςεισ αφοροφν το ςυνολικό κφκλο
εργαςιϊν τουσ και όχι αποκλειςτικά αυτζσ που προιλκαν από τθν εξεταηόμενθ δραςτθριότθτα. Για
το 2010 εμφανίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν των εταιρειϊν για τισ οποίεσ υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία
πωλιςεων κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ. Σ κφκλοσ εργαςιϊν των παρουςιαηόμενων
επιχειριςεων διαμορφϊκθκε το 2009 ςε €188,9 εκατ. ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 4,3% ςε ςχζςθ με
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το 2008. Χυγκρίνοντασ μόνο αυτζσ για τισ οποίεσ υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία τθ διετία 2009-2010, θ
ετιςια μείωςθ πωλιςεων φτάνει το 12% περίπου για το 2010 ζναντι του 2009.

Σίνακασ 2.10. Σωλιςεισ επιχειριςεων επεξεργαςίασ – τυποποίθςθσ ελαιολάδου (2006-2010)
Υφνολο

2006
191.875.961

2007
171.141.080

2008
197.368.058

2009
188.897.037

2010*
-

Αξία ςε €
Πθγι: ICAP Group ΑΕ – Δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί

Ψο μικτό και κακαρό περικϊριο κζρδουσ των οχτϊ επιχειριςεων του κλάδου επεξεργαςίασ και
τυποποίθςθσ ελαιολάδου παρουςίαςε αυξομειϊςεισ τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Σ μζςοσ όροσ
πενταετίασ μικτοφ περικωρίου κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 11,24% ενϊ του κακαροφ περικωρίου
κζρδουσ ςε 1,53% αντιςτοίχωσ. Διακυμάνςεισ παρουςίαςε και ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων
κεφαλαίων, με τον μζςο όρο πενταετίασ να διαμορφϊνεται ςε 9,52% για τισ οχτϊ παρουςιαηόμενεσ
επιχειριςεισ του κλάδου. Σ μζςοσ όροσ του δείκτθ τθσ γενικισ ρευςτότθτασ διαμορφϊκθκε ςε 1,64
για τθν περίοδο 2005-2009. Αναφορικά με τουσ δείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ, ο μζςοσ
όροσ πενταετίασ τθσ ςχζςθσ ξζνων προσ ίδια κεφάλαια διαμορφϊκθκε ςε 4,29 για τισ οχτϊ
παρουςιαηόμενεσ επιχειριςεισ, επθρεαςμζνοσ από τον ακραίο δείκτθ τθσ εταιρείασ Ελλθνικά
Εκλεκτά Ζλαια ΑΕ. Εάν εξαιρεκεί θ εν λόγω επιχείρθςθ από το δείγμα θ ςχζςθ ξζνων προσ ίδια
κεφάλαια μεταβάλλεται ςε 2,72 για τισ υπόλοιπεσ 7 εταιρείεσ τθσ ομάδασ. Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ
του δείκτθ τθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν διαμορφϊκθκε ςε 40,51, επθρεαςμζνοσ
από τθν ακραία τιμι του δείκτθ τθσ εταιρείασ Πινζρβα ΑΕ Ελαιουργικϊν Επιχειριςεων. Εάν
εξαιρεκεί θ εν λόγω επιχείρθςθ από το δείγμα, ο μζςοσ όροσ πενταετίασ του δείκτθ μεταβάλλεται
ςε 3,14 για τισ υπόλοιπεσ 7 εταιρείεσ τθσ ομάδασ. Τςον αφορά τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ, ο
μζςοσ όροσ προκεςμίασ είςπραξθσ των απαιτιςεων διαμορφϊκθκε ςτισ 111 θμζρεσ, ενϊ ςε
χαμθλότερα επίπεδα (80 θμζρεσ) διαμορφϊκθκε ο μζςοσ όροσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ των
προμθκευτϊν.

Σίνακασ 2.11. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων επεξεργαςίασ – τυποποίςθσ ελαιολάδου (2005 –
2009)
2005

2006

2007

2008

2009

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Υφνολο 8
Υφνολο 8

Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
8,71
11,00
9,90
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
0,29
2,56
1,47

12,95

13,66

11,24

1,98

1,33

1,53
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Σίνακασ 2.11. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων επεξεργαςίασ – τυποποίςθσ ελαιολάδου (2005 –
2009)
2005

2006

2007

2008

2009

ΞΡΔ

Αποδοτικότθτα
Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
-6,59
19,81
7,95

Υφνολο
Τευςτότθτα
Υφνολο 8
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ

Υφνολο 8
Δραςτθριότθτα

Υφνολο 8

1,86

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
4,19
5,76
4,42
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
22,09
74,11
44,18

Υφνολο 8

Υφνολο 8

Γενικι Τευςτότθτα
1,35
1,67

13,12

13,29

9,52

1,62

1,68

1,64

3,51

3,57

4,29

52,79

9,37

40,51

111

111

82

80

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
106
106
121
108
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
69
78
84
87

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.3.3 Η εγχϊρια αγορά ελαιολάδου και πυρθνελαίου
Θ εγχϊρια παραγωγι ελαιολάδου υπερκαλφπτει τθν εγχϊρια ηιτθςθ, ενϊ μεγάλεσ ποςότθτεσ
διατίκενται και ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ. Θ Ελλάδα αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ
ελαιοπαραγωγικζσ χϊρεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Ψο ελαιόλαδο που παράγεται ςε οριςμζνεσ
περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ (και κυρίωσ το εξαιρετικό παρκζνο) κεωρείται ιδιαίτερα υψθλισ ποιότθτασ.
Ψο μζγεκοσ τθσ παραγωγισ ελαιολάδου και πυρθνελαίου εξαρτάται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ οι
οποίεσ επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό το μζγεκοσ τθσ παραγωγισ των ελαιοδζντρων και, κατ’
επζκταςθ, τθν παραγωγι ελαιολάδου και πυρθνελαίου. Χαρακτθριςτικό τθσ παραγωγισ των εν
λόγω προϊόντων είναι θ κυκλικότθτα που παρουςιάηει, κακϊσ μία «καλι» ελαιοκομικι χρονιά
ςυνοδεφεται ςυνικωσ από μία «κακι» ελαιοκομικι χρονιά. Θ διάρκεια του κφκλου τθσ παραγωγισ
κυμαίνεται μεταξφ 1-2 ετϊν.
Χφμφωνα με ςτοιχεία του Διεκνοφσ Χυμβουλίου Ελαιολάδου, θ παραγωγι ελαιολάδου παρουςίαςε
αφξθςθ 5% περίπου τθν περίοδο 2009/10, διαμορφοφμενθ ςε 320 χιλ. τόνουσ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με
τθν πρωτογενι ζρευνα που ζγινε ςε επιχειριςεισ του κλάδου και με βάςθ και τισ εκτιμιςεισ
παραγόντων τθσ αγοράσ και φορζων, θ εγχϊρια παραγωγι ελαιολάδου κυμαίνεται ςε χαμθλότερα
επίπεδα. Ειδικότερα, τθν περίοδο 2009/10 εκτιμάται ςε 225 χιλ. τόνουσ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 4,3%
ςε ςχζςθ με το 2008/09. Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να γίνει αναφορά ςτα υψθλά ποςοςτά
αποκεματοποίθςθσ που παρουςιάηει ο εξεταηόμενοσ κλάδοσ. Χφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ,
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τα αποκζματα ελαιολάδου ιταν τθσ τάξθσ των 40 χιλ. τόνων κατά μζςον όρον, τισ δφο τελευταίεσ
ελαιοκομικζσ περιόδουσ.

Σίνακασ 2.12. Εγχϊρια παραγωγι ελαιολάδου και ραφιναριςμζνου πυρθνελαίου (2005/06 –
2009/10)
Σοςότθτα
Σερίοδοσ
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

Ξεταβολι

Σοςότθτα
Ξεταβολι
Ταφιναριςμζνο πυρθνζλαιο
5.600
6,7%
5.900
5,4%
5.200
-11,9%
7.800
50,0%
7.500
-3,8%

Ελαιόλαδο
230.000
220.000
210.000
235.000
225.000

-8,0%
-4,3%
-4,5%
11,9%
-4,3%

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ – ICAP Group AE

Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό του παραγομζνου πυρθνελαίου εκτιμάται ότι διατίκεται ςε μορφι
ακατζργαςτθ (μπροφτο) κυρίωσ ςτο εξωτερικό, όπου γίνεται θ επεξεργαςία του. Θ εγχϊρια
παραγωγι ραφιναριςμζνου πυρθνελαίου κατά ςυνζπεια είναι μικρι. Ψθν τελευταία ελαιοκομικι
περίοδο (2009/10) εκτιμάται ότι κυμάνκθκε ςτουσ 7.500 τόνουσ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 3,8%
ςε ςχζςθ με το 2008/09.
Σι ειςαγωγζσ που πραγματοποιοφνται ετθςίωσ ςε ελαιόλαδο και πυρθνζλαιο είναι χαμθλζσ, κακϊσ
θ εγχϊρια παραγωγι ςτα εν λόγω προϊόντα επαρκεί για να καλφψει τθ ηιτθςθ. Χυνικωσ οι
ειςαγωγζσ που πραγματοποιοφνται ςε ελαιόλαδο αφοροφν προϊόντα με ειδικά χαρακτθριςτικά, με
ςκοπό τθν πρόςμιξθ. Ψθν τελευταία διετία οι ειςαγωγζσ ελαιολάδου εμφάνιςαν ςθμαντικι αφξθςθ.
Ειδικότερα, το 2010 διαμορφϊκθκαν ςε 4.336 τόνουσ, θ δε αξία τουσ διαμορφϊκθκε ςτα €6,6 εκατ.

Σίνακασ 2.13.Ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ ελαιολάδου (2005-2010)
Σοςότθτα
Ζτοσ
2005*
2006*
2007*
2008*
2009*
2010*

3.354
2.191
3.504
2.051
3.081
4.336

Ξεταβολι
Αξία
Ειςαγωγζσ
9.238
-34,7%
8.065
59,9%
8.982
-41,5%
5.083
50,2%
5.443
40,7%
6.599

Ξεταβολι
-12,7%
11,4%
-43,4%
7,1%
21,2%

Σοςότθτα
124.317
109.299
93.404
78.237
88.502
80.852

Ξεταβολι
Αξία
Ξεταβολι
Εξαγωγζσ
402.324
-12,10%
402.450
0,03%
-14,50%
281.002
-30,20%
-16,20%
233.535
-16,90%
13,10%
224.247
-4,00%
-8,60%
210.720
-6,00%

* Προςωρινά ςτοιχεία
Ποςότθτα ςε τόνουσ
Αξία ςε χιλ. €
Πθγι: ΕΛΣΑΣ
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Ψο μζγεκοσ των εξαγωγϊν ελαιολάδου και πυρθνελαίου εξαρτάται κατ’ αρχιν από το φψοσ τθσ
εγχϊριασ παραγωγισ (κυκλικότθτα τθσ παραγωγισ), κακϊσ και από τθ ηιτθςθ των χωρϊν του
εξωτερικοφ. Ξατά ςυνζπεια, οι εξαγωγζσ ελαιολάδου ςυνικωσ παρουςιάηουν ςθμαντικζσ
διακυμάνςεισ από ζτοσ ςε ζτοσ. Χφμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ, το 2010 οι
εξαγωγζσ ελαιολάδου παρουςίαςαν μείωςθ 8,6%, διαμορφοφμενεσ ςε 80,9 χιλ. τόνουσ, θ δε αξία
τουσ διαμορφϊκθκε ςτα €210,7 εκατ. Χφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, το μεγαλφτερο ποςοςτό
των εξαγόμενων ποςοτιτων αφορά χφμα ελαιόλαδο, το οποίο προωκείται ςτθν Λταλία. Ωσ εκ
τοφτου, οι εξαγωγζσ τυποποιθμζνου ελαιολάδου εκτιμϊνται τθν τελευταία διετία ςτουσ 27-28 χιλ.
τόνουσ, παρουςιάηοντασ ανοδικι τάςθ το 2010 ςε ςχζςθ με το 2009. Ωςτόςο, παραμζνουν ςε
χαμθλά επίπεδα ςε ςχζςθ με το ςυνολικό όγκο των εξαγωγϊν.

Σίνακασ 2.14. Ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ πυρθνελαίου (2005-2010)
Σοςότθτα
Ζτοσ
2005*
2006*
2007*
2008*
2009*
2010*

2.242
1.553
3.011
765
3.007
4.247

Ξεταβολι
Αξία
Ειςαγωγζσ
3.747
-30,70%
3.209
93,90%
5.741
-74,60%
2.638
293,00%
4.326
41,20%
6.807

Ξεταβολι
-14,30%
78,90%
-54,00%
64,00%
57,40%

Σοςότθτα
29.407
35.140
24.454
17.804
19.112
27.211

Ξεταβολι
Αξία
Ξεταβολι
Εξαγωγζσ
40.322
19,50%
53.672
33,11%
-30,41%
25.540
-52,41%
-27,19%
25.010
-2,08%
7,35%
18.799
-24,83%
42,38%
25.901
37,78%

* Προςωρινά ςτοιχεία
Ποςότθτα ςε τόνουσ
Αξία ςε χιλ. €
Πθγι: ΕΛΣΑΣ

Χφμφωνα με ςτοιχεία του Διεκνοφσ Χυμβουλίου Ελαιολάδου, θ κατανάλωςθ του εξεταηόμενου
προϊόντοσ το 2009/10 διαμορφϊκθκε ςτουσ 225 χιλ. τόνουσ, μειωμζνθ κατά 1,7% ςε ςχζςθ με τθν
προθγοφμενθ περίοδο. Ωςτόςο, ςφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, θ εγχϊρια κατανάλωςθ
ελαιολάδου κυμαίνεται ςε χαμθλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, το 2009/10 εκτιμάται ότι
διαμορφϊκθκε ςε 155 χιλ. τόνουσ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 6,1% ςε ςχζςθ με το 2008/09.
Πεγαλφτερθ υποχϊρθςθ παρατθρείται ςτθ ηιτθςθ τυποποιθμζνου ελαιολάδου (9,3%), κακϊσ θ
πλειοψθφία των καταναλωτϊν εξακολουκεί να προμθκεφεται χφμα ελαιόλαδο. Ψθν περίοδο
2009/10 το μζγεκοσ τθσ εν λόγω αγοράσ εκτιμάται ςε 39 χιλ. τόνουσ. Θ εγχϊρια αγορά
ραφιναριςμζνου πυρθνελαίου εκτιμάται το 2009/10 ςτουσ 5.100 τόνουσ ζναντι 6.000 τόνων το
2008/09, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 15%.
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Σίνακασ 2.15.Εκτιμϊμενθ εγχϊρια κατανάλωςθ ελαιολάδου και ραφιναριςμζνου πυρθνελαίου (2005/062009/10)
Σερίοδοσ
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

Φυποποιθμζνο
Ελαιόλαδο
42.000
43.000
45.000
43.000
39.000

Ξεταβολι
-7,7%
2,4%
4,7%
-4,4%
-9,3%

Υφνολο
Ελαιολάδου
155.000
160.000
170.000
165.000
155.000

Ξεταβολι
-8,8%
3,2%
6,3%
-2,9%
-6,1%

Ταφιναριςμζνο
Συρθνζλαιο
5.600
5.700
5.500
6.000
5.100

Ξεταβολι
27,3%
1,8%
-3,5%
9,1%
-15,0%

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ – ICAP Group AE

Για να εξεταςκεί θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ που επικρατεί ςτον κλάδο εκτιμάται και πάλι ο
ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ για τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ. Επιςθμαίνεται ότι, ο ςυντελεςτισ
ςυγκζντρωςθσ για “n” επιχειριςεισ ι άλλεσ παραγωγικζσ μονάδεσ δίδεται από τον εξισ λόγο:
CRn =

Υωλιςεισ “n” Πεγαλυτζρων
Χφνολο πωλιςεων

Χ 100

όπου ο αρικμθτισ είναι το άκροιςμα των μεγεκϊν των “n” μεγαλυτζρων μονάδων και ο
παρανομαςτισ το ςφνολο του μεγζκουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ. Πε βάςθ τα παραπάνω, ο
βακμόσ ςυγκζντρωςθσ ςτον κλάδο του τυποποιθμζνου ελαιολάδου κεωρείται υψθλόσ, κακϊσ οι
τρεισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ εκτιμάται ότι ςυγκζντρωςαν από κοινοφ το 67%-68% τθσ ςυνολικισ
αγοράσ τυποποιθμζνου ελαιολάδου τθν περίοδο 2009/10.

2.3.4 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Θ καλλιζργεια ελαιοδζντρων και θ παραγωγι ελαιολάδου αποτελεί παραδοςιακι αγροτικι
δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα, με ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ. Χιμερα, θ
Ελλάδα κατατάςςεται τρίτθ ςε παγκόςμιο επίπεδο βάςει τθσ παραγωγισ ελαιολάδου, μετά τθν
Λςπανία και τθν Λταλία. Θ εγχϊρια παραγωγι υπερκαλφπτει τθ ηιτθςθ, ενϊ πραγματοποιοφνται
ςθμαντικζσ εξαγωγζσ ετθςίωσ. Ωςτόςο, το μεγαλφτερο ποςοςτό των εξαγόμενων ποςοτιτων αφορά
χφμα ελαιόλαδο, το οποίο τυποποιείται και διακινείται ςτο εξωτερικό με ξζνα εμπορικά ςιματα, με
αποτζλεςμα το μερίδιο αγοράσ του ελλθνικοφ ελαιολάδου να κυμαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα. Τςον
αφορά το πυρθνζλαιο, ςθμειϊνεται ότι θ κατανάλωςι του ςτθν Ελλάδα κυμαίνεται ςε χαμθλά
επίπεδα, ενϊ το μεγαλφτερο μζροσ τθσ παραγωγισ εξάγεται ςε ακατζργαςτθ μορφι (μπροφτο).
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Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Σι ιδανικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ καλλιζργειασ ελαιοδζνδρων και θ πολφ καλι ποιότθτα
του εγχϊριου ελαιολάδου.



Ωψθλι διατροφικι αξία που διακζτει το ελαιόλαδο.



Ωψθλι παραγωγι και κατά κεφαλι κατανάλωςθ ελαιολάδου ςτισ μεςογειακζσ χϊρεσ.



Βαςικό προϊόν διατροφισ ςτθν Ελλάδα.

Αδφνατα ςθμεία:


Διακίνθςθ του ελαιολάδου ςε χφμα μορφι που εμποδίηει τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων
τυποποίθςθσ.



Αςτακείσ και ευμετάβλθτεσ τιμζσ αγοράσ του ελαιολάδου.



Ελλιπισ αναγνωριςιμότθτα ελλθνικοφ ελαιολάδου ςτο εξωτερικό και απϊλεια μεριδίων
αγοράσ, λόγω των μεγάλων εξαγωγϊν ςε χφμα μορφι (προσ ιταλικζσ κυρίωσ βιομθχανίεσ
κλπ).

Ευκαιρίεσ:


Ανάπτυξθ εξαγωγϊν τυποποιθμζνου ελαιολάδου.



Διάδοςθ τθσ «Πεςογειακισ διατροφισ» που ζχει ωσ βάςθ το ελαιόλαδο.



Διεφρυνςθ τθσ ηιτθςθσ ελαιολάδου βιολογικισ καλλιζργειασ.

Απειλζσ:


Απρόβλεπτεσ και μθ ελεγχόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ επθρεάηουν το φψοσ τθσ
παραγωγισ και τθν ποιότθτα των παραγομζνων προϊόντων.



Διεφρυνςθ των μεριδίων ανταγωνιςτριϊν χωρϊν ςτθν παγκόςμια αγορά ελαιολάδου.



Θ μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν που μπορεί να οδθγιςει ςε
υποκατάςτατα προϊόντα.

Προοπτικζσ
Θ εγχϊρια αγορά ελαιολάδου κεωρείται «ϊριμθ» με αποτζλεςμα να μθν παρουςιάηει αξιόλογεσ
μεταβολζσ ετθςίωσ. Ψο μζγεκοσ τθσ πραγματικισ κατανάλωςθσ ελαιολάδου προβλζπεται να
κυμανκεί μεταξφ των 155-160 χιλ. τόνων και τισ επόμενεσ δφο ελαιοκομικζσ περιόδουσ. Χτο επίπεδο
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 43

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

τθσ διάκεςθσ τυποποιθμζνου ελαιολάδου, θ αγορά δζχεται πιζςεισ ςαν αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ
τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των νοικοκυριϊν και προβλζπεται να κυμανκεί ςτα επίπεδα τθσ τάξθσ των
40 χιλ. τόνων με κάποιεσ διακυμάνςεισ. Θ κατανάλωςθ πυρθνελαίου κυμαίνεται διαχρονικά ςε
χαμθλά επίπεδα (5-6 χιλ. τόνουσ), κακϊσ χρθςιμοποιείται ωσ υποκατάςτατο του ελαιολάδου, ενϊ
δεν προβλζπεται ςθμαντικι μεταβολι τα αμζςωσ επόμενα ζτθ.
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ΦΑΤΞΑΜΕΧΦΙΜΕΥ ΕΦΑΙΤΕΙΕΥ

2.4.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ εν λόγω κλαδικι μελζτθ εκπονικθκε τον Λοφνιο του 2012 και αντικείμενο διερεφνθςισ τθσ είναι θ
εγχϊρια αγορά φαρμάκου.
Σι φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ αποτελοφν τον πρϊτο και ςπουδαιότερο ςυνεκτικό κρίκο ςτθν
αλυςίδα που ςυνκζτει τθν προςφορά του φαρμακευτικοφ κλάδου. Σ κλάδοσ τελεί υπό τθν εποπτεία
κεςμικοφ πλαιςίου, τόςο ςε επίπεδο ηιτθςθσ όςο και προςφοράσ. Ψα τελευταία χρόνια
παρατθρείται ςτθ χϊρα μασ ςτακερι ηιτθςθ για τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Ρευραλγικό ςθμείο για τον εξεταηόμενο κλάδο αποτελεί το δίκτυο διανομισ. Θ οργάνωςθ και θ
ανάπτυξι του αποτελεί προχπόκεςθ για τθ διείςδυςθ και τθ διατιρθςθ τθσ κζςθσ κάκε εταιρείασ
ςτθν εν λόγω αγορά. Ψο δίκτυο πωλιςεων, μεταξφ άλλων αποτελεί και πθγι πλθροφόρθςθσ για μια
εταιρεία, κακϊσ τθσ παρζχει τθ δυνατότθτα να αντλεί ςτοιχεία ςχετικά με τον ανταγωνιςμό. Θ
άρτια λειτουργία του πυκνοφ ελλθνικοφ δικτφου διανομισ, το οποίο διαςφαλίηει τθν άμεςθ και
επαρκι τροφοδοςία τθσ αγοράσ ςε φαρμακευτικά προϊόντα, αποτελεί βαςικότατο παράγοντα για
τθν προαγωγι τθσ δθμοςίασ υγείασ, αλλά και τθν ανάπτυξθ του κλάδου. Σι φαρμακευτικζσ
επιχειριςεισ (ειςαγωγικζσ και παραγωγικζσ) προχωροφν ςτθν προϊκθςθ φαρμάκων και
παραφαρμακευτικϊν ειδϊν, αφενόσ ςε νοςοκομεία, αφετζρου δε ςτισ φαρμακαποκικεσ, οι οποίεσ
με τθν ςειρά τουσ διοχετεφουν τα προϊόντα του κλάδου ςτο ςφνολο των φαρμακείων και (ςε
μικρότερθ κλίμακα) ςε άλλεσ φαρμακαποκικεσ.
Σ φαρμακευτικόσ κλάδοσ αποτελεί ζναν από τουσ πιο ςτενά εποπτευόμενουσ και ρυκμιηόμενουσ
κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, λόγω του αυςτθροφ κεςμικοφ πλαιςίου που τον διζπει. Ψο εν
λόγω πλαίςιο, κακορίηει το γενικότερο φάςμα δραςτθριοποίθςθσ του κλάδου και καλφπτει τθν
ανάγκθ για διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν παραςκευι ςκευαςμάτων, τον εκςυγχρονιςμό και τθν
τιρθςθ των ςχετικϊν προδιαγραφϊν, τον κακοριςμό τιμϊν, τθ ςυνταγογράφθςθ, κ.ά. Θ βαςικι
ιςχφουςα νομοκεςία παρατίκεται ςτο ςχετικό παράρτθμα τθσ μελζτθσ (πίνακασ Υ.2).
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2.4.2 Δομι και διάρκρωςθ
Σ φαρμακευτικόσ κλάδοσ αποτελείται από επιχειριςεισ, οι οποίεσ αςχολοφνται είτε με τθν
παραςκευι, είτε με τθν ειςαγωγι φαρμακευτικϊν και παραφαρμακευτικϊν ειδϊν. Σ κλάδοσ
περιλαμβάνει επιχειριςεισ με αξιόλογθ δυναμικι και με μακρόχρονθ και ιςχυρι παρουςία ςτθν
εξεταηόμενθ αγορά.
Χτθν ελλθνικι αγορά φαρμάκου, εκτιμάται ότι δραςτθριοποιοφνται, ςτθν παροφςα φάςθ,
περιςςότερεσ από 100 φαρμακευτικζσ (παραγωγικζσ και ειςαγωγικζσ) επιχειριςεισ, πολλζσ εκ των
οποίων αποτελοφν μζλθ του Χυνδζςμου Φαρμακευτικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ (ΧΦΕΕ). Εκτιμάται
ότι ςτον εξεταηόμενο κλάδο απαςχολοφνται, ςτθν παροφςα φάςθ 13.000 εργαηόμενοι περίπου.
Λδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθν εξάπλωςθ του ςυνεργαηόμενου δικτφου διανομισ τουσ
(φαρμακαποκικεσ), προκειμζνου να προωκιςουν τα παραγόμενα/ειςαγόμενα προϊόντα και να
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ για επάρκεια. Σι τιμζσ των προϊόντων που κζτουν προσ
πϊλθςθ οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ καταρτίηονται ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (Δελτίο
Ψιμϊν Φαρμάκων). Επιπλζον, ςθμαντικά ποςά επενδφονται από τισ επιχειριςεισ με ιςχυρι
παρουςία ςτον κλάδο ςε ερευνθτικά προγράμματα, τα οποία αφοροφν κεραπευτικοφσ τομείσ με
μεγάλο περικϊριο εξζλιξθσ. Χφμφωνα με πθγζσ τθσ αγοράσ, μζςα ςτο 2010 πραγματοποιικθκαν
επενδφςεισ φψουσ €40 εκατ. (250 κλινικζσ μελζτεσ) για Ζρευνα και Ανάπτυξθ (R&D), κυρίωσ από
εγχϊριεσ και διεκνείσ φαρμακοβιομθχανίεσ.
Θ εξζλιξθ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν των ςθμαντικότερων παραγωγικϊν φαρμακευτικϊν
επιχειριςεων (δείγμα 32 επιχειριςεων) παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα. Χθμειϊνεται ότι, ο
κφκλοσ εργαςιϊν των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν του πίνακα εκτόσ από φάρμακα, εμπεριζχει
πωλιςεισ από προϊόντα όπωσ καλλυντικά, λοιπά παραφαρμακευτικά, κτλ., ςε οριςμζνεσ δε
περιπτϊςεισ καταλαμβάνουν ςθμαντικό ποςοςτό αυτοφ. Χφμφωνα με ςτοιχεία του εν λόγω πίνακα,
ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν διαμορφϊκθκε ςε €1.817,2 εκατ. το 2010, αυξθμζνοσ κατά 16%
(€346,4 εκατ.) ςε ςχζςθ με το 2009. Υεραιτζρω, αν λθφκοφν υπόψθ οι επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ
υπάρχουν διακζςιμεσ πωλιςεισ για τα ζτθ 2010 και 2011, προκφπτει μείωςθ κατά 21%.

Σίνακασ 2.16. Μφκλοσ εργαςιϊν παραγωγικϊν φαρμακευτικϊν επιχειριςεων (2007-2011)
Υφνολο

2007
1.774.238.988

2008
1.984.468.251

2009
2.163.477.364

2010
1.817.067.860

2011
1.123.209.548

Αξία ςε €
ΜΔ: Μθ Διακζςιμοσ Πθγι: ICAP Group (Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί)
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Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ για τισ εφτά μεγαλφτερεσ (βάςει
κφκλου εργαςιϊν) των παραπάνω επιχειριςεων του κλάδου για τθν περίοδο 2007-2011 (βλ.
αναλυτικά ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Υ.3), ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ
ςτοιχεία. Ειδικότερα, για κάκε επιχείρθςθ υπολογίηονται οχτϊ δείκτεσ για τα ζτθ 2007-2011, κακϊσ
και οι αντίςτοιχοι μζςοι όροι πενταετίασ.
Θ κερδοφορία των επιχειριςεων του κλάδου κυμαίνεται εν γζνει ςε υψθλά επίπεδα, ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου (2007-2011). Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ των δεικτϊν
περικωρίου μικτοφ κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 33,97% για το δείγμα των εφτά εταιρειϊν. Χε πολφ
χαμθλότερα επίπεδα και με ετιςιεσ αυξομειϊςεισ διαμορφϊκθκε ο δείκτθσ περικωρίου κακαροφ
κζρδουσ, με μζςο όρο πενταετίασ οριακά κετικό (0,71%). Θ μζςθ αποδοτικότθτα ιδίων κεφαλαίων
παρουςίαςε μεγάλεσ αυξομειϊςεισ τθν εξεταηόμενθ περίοδο, διαμορφοφμενθ ςε 40,49% για το
δείγμα των παρουςιαηόμενων εταιρειϊν. Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ τθσ γενικισ ρευςτότθτασ
διαμορφϊκθκε ςε 1,59 για τισ εφτά παραγωγικζσ φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ. Τςον αφορά τουσ
δείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων προσ ίδια κεφάλαια
παρουςίαςε αυξομειϊςεισ και διαμορφϊκθκε ςε 3,73 (μζςοσ όροσ πενταετίασ), ενϊ θ κάλυψθ
χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν ςε 69,84. Αναφορικά με τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ, ο μζςοσ όροσ
είςπραξθσ απαιτιςεων των εταιρειϊν του δείγματοσ διαμορφϊκθκε ςε 198 θμζρεσ, ενϊ ο μζςοσ
όροσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν ςτισ 182 θμζρεσ.

Σίνακασ 2.17. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ παραγωγικϊν φαρμακευτικϊν επιχειριςεων (2007 – 2011)
Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
32,59
37,89
37,53
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
10,17
9,26
10,76

33,25

28,60

33,97

-37,08

10,43

0,71

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
65,84
27,06
60,49

7,53

41,54

40,49

1,31

1,41

1,59

3,54

2,88

3,08

79,24

5,76

69,84

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
191
174
226
185
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)

214

198

Ρμάδα Α (1)
Ρμάδα Α
Αποδοτικότθτα
Ρμάδα Α (1)
Τευςτότθτα
Ρμάδα Α (1)
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ
Ρμάδα Α (1)
Ρμάδα Α
Δραςτθριότθτα
Ρμάδα Α (1)

Γενικι Τευςτότθτα
2,23
1,43

1,58

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
3,12
2,06
3,81
Ξάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
76,46
113,93
73,82
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Σίνακασ 2.17. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ παραγωγικϊν φαρμακευτικϊν επιχειριςεων (2007 – 2011)
Ρμάδα Α

161

174

231

183

163

182

Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.4.3 Η αγορά φαρμακευτικϊν εταιρειϊν
H εξζλιξθ τθσ παραγωγισ φαρμάκων (ςε αξία) τθ χρονικι περίοδο 2006-2010 παρουςιάηεται ςτον
πίνακα 2.18. Χθμειϊνεται ότι, θ αξία των εγχωρίωσ παραγομζνων φαρμάκων καταγράφεται από τθν
Ελλθνικι Χτατιςτικι Αρχι (ΕΟ.ΧΨΑΨ.) και ότι το πλικοσ των παραγόμενων προϊόντων κατατάςςεται
ςε κατθγορίεσ ςφμφωνα με τθν ενιαία κοινοτικι κωδικοποίθςθ PRODCOM. Ειδικότερα, ςφμφωνα με
τθ ςυγκεκριμζνθ κωδικοποίθςθ, ςτο αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ περιλαμβάνονται οι
εξισ κατθγορίεσ προϊόντων:

Μωδικόσ
2120116000
2442116000
2120118000
2442118000
2120127000
2442126500
2120134000
2442134000
2120136000
2442136000
2120138000
2442138000

Σεριγραφι
Φάρµακα από πενικιλλίνεσ, ςτρεπτοµυκίνεσ ι παράγωγα των προϊόντων αυτϊν, µε µορφι δόςεων ι
κλπ
Φάρµακα από άλλα αντιβιοτικά, κλπ
Φάρμακα που περιζχουν κορτικοςτεροειδείσ ορμόνεσ, παράγωγα και δομικά ανάλογά τουσ, που
παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι είναι ςυςκευαςμζνα για λιανικι πϊλθςθ
Φάρµακα από αλκαλοειδι ι παράγωγα των προϊόντων αυτϊν, κλπ
Άλλα φάρµακα από βιταµίνεσ ι άλλα προϊόντα τθσ κλάςθσ 29.36 του ΕΧ κλπ.
Άλλα φάρµακα από αναµειγµζνα ι µθ αναµειγµζνα προϊόντα, κλπ,
Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.

Τπωσ προκφπτει, από τα ςχετικά δεδομζνα, τα εγχωρίωσ παραγόμενα φάρμακα αυξικθκαν το
2006-2010, με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ 6,2%. Ωςτόςο, τα τελευταία ζτθ προκφπτει
επιβράδυνςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ. Ειδικότερα το 2010 (ζτοσ κατά το οποίο επιβλικθκαν οι
πρϊτεσ μειϊςεισ ςτισ τιμζσ των φαρμάκων), θ αξία τθσ εγχϊριασ παραγωγισ (€884 εκατ.)
κυμάνκθκε ςτα ίδια περίπου επίπεδα με το προθγοφμενο ζτοσ. Χφμφωνα με πθγζσ τθσ αγοράσ, θ
αξία των εγχωρίωσ παραγόμενων γενόςθμων φαρμάκων (ςε τιμζσ χονδρικισ) εκτιμάται ςε €360
εκατ. το 2011, από €430 εκατ. το προθγοφμενο ζτοσ. Υαράγοντεσ τθσ αγοράσ εκτιμοφν ότι ζνα
ποςοςτό 13%-15% τθσ ςυνολικισ φαρμακευτικισ δαπάνθσ, αφοροφςε εγχωρίωσ παραγόμενα
φάρμακα.

Σίνακασ 2.18. Εξζλιξθ εγχϊριασ παραγωγισ φαρμάκων ςε αξία (2006-2010)
Ζτοσ
2006

Αξία
693,8

Ξεταβολι
3,0%
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2009
2010
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793,1
858,1
883,8
884,0

14,3%
8,2%
3,0%
0,0%

Αξία: εκατ. €
Πθγι: Prodcom

Θ εξζλιξθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου των φαρμακευτικϊν προϊόντων για τθν πενταετία 2007-2011,
παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Χτατιςτικισ Αρχισ
(ΕΟ.ΧΨΑΨ.).

Σίνακασ 2.19. Εμπορικό ιςοηφγιο φαρμάκων (2007-2011)
Ζτοσ
2007*
2008*
2009*
2010*
2011*

Εξαγωγζσ

Ειςαγωγζσ
931.958
857.488
915.715
999.574
867.303

Εμπορικό ιςοηφγιο
3.293.586
3.602.541
3.887.821
3.512.370
3.054.919

-2.361.628
-2.745.053
-2.972.106
-2.512.796
-2.187.616

*προςωρινά ςτοιχεία
Αξία ςε χιλ. ευρϊ
Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.

Διάγραμμα 2.4. Εμπορικό ιςοηφγιο φαρμάκων (2006-2011)
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007*

2008*

2009*

2010*

2011*

-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
-4.000.000
Εξαγωγζσ

Ειςαγωγζσ

Εμπορικό ιςοηφγιο

*προςωρινά ςτοιχεία
Αξία ςε χιλ. ευρϊ
Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.
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Θ ςυνολικι αξία των εξαγωγϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων παρουςιάηει ζντονεσ αυξομειϊςεισ κατά
τθν εξεταηόμενθ πενταετία. Σι ςυγκριτικά χαμθλζσ τιμζσ, ςτισ οποίεσ διατίκενται τα προερχόμενα
(παραγόμενα/ειςαγόμενα) από τθν Ελλάδα φάρμακα, τα κακιςτοφν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικά ςτθν
παγκόςμια αγορά, με αποτζλεςμα το 2010 θ αξία των εξαγωγϊν των εν λόγω προϊόντων να
διαμορφωκεί ςε €999,6 εκ., εμφανίηοντασ αφξθςθ κατά 9,2% ςε ςχζςθ με το 2009 (€915,7 εκατ.). Ψο
2011 παρατθρείται αφξθςθ τθσ αξίασ εξαγωγϊν μόνο ςε οριςμζνεσ ομάδεσ φαρμάκων, με
αποτζλεςμα τθν ςυνολικι αξία εξαγωγϊν να μειϊνεται ςε €867,3 εκ. (μείωςθ 13,2%) ςε ςχζςθ με το
προθγοφμενο ζτοσ. Θ ςυνολικι αξία των ειςαγόμενων φαρμακευτικϊν προϊόντων εμφανίηει
ανοδικι πορεία κατά τθν περίοδο 2007-2009 με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ περίπου 9%, ενϊ τθν
τελευταία διετία ςθμείωςε πτϊςθ και το 2011 διαμορφϊκθκε ςε €3.055,0 εκ. (μείωςθ 13% περίπου
ςε ςχζςθ με το 2010).

Σίνακασ 2.20. Εγχϊρια αγορά φαρμακευτικϊν εταιρειϊν (2006-2011)
Ζτοσ
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Ξζγεκοσ Αγοράσ
4.245.654
4.800.237
5.585.204
5.852.138
5.055.565
4.868.903

Ξεταβολι
0,4%
13,1%
16,4%
4,8%
-13,6%
-3,7%

ςε χιλ. ευρϊ
Πθγι: Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων
Επεξεργαςία ICAP Group

Διάγραμμα 2.5. Εγχϊρια αγορά φαρμακευτικϊν εταιρειϊν (2006-2011)
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Αξία ςε χιλ. ευρϊ
Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.
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Ψο μζγεκοσ τθσ αγοράσ φαρμάκων ςτθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, ζχει εκτιμθκεί με βάςθ τισ πωλιςεισ
των

φαρμακευτικϊν

επιχειριςεων

(παραγωγικζσ

/ειςαγωγικζσ)

προσ

νοςοκομεία

και

φαρμακαποκικεσ/φαρμακεία (ςε τιμζσ χονδρικισ). Τπωσ προκφπτει από τα παρουςιαηόμενα
ςτοιχεία, το ςυνολικό μζγεκοσ τθσ εξεταηόμενθσ αγοράσ παρουςίαςε αφξθςθ τθν περίοδο 20062009, με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 11%. Θ γενικότερθ φφεςθ, τθν οποία διζρχεται θ ελλθνικι
οικονομία και οι αλλεπάλλθλεσ μειϊςεισ ςτισ τιμζσ των φαρμάκων, είχαν ωσ αποτζλεςμα θ αξία τθσ
αγοράσ να υποχωριςει τόςο το 2010 (-13,6%) όςο και το 2011 (-3,7%). Χυγκεκριμζνα, το 2011
εκτιμάται ςε €4.868,9 εκατ. από €5.055,6 εκατ. το προθγοφμενο ζτοσ.
Χθμειϊνεται ότι, το Ωπουργείο Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ προχϊρθςε, τον Απρίλιο του
2012, ςτθν ανάρτθςθ νζου «Δελτίου Ψιμϊν Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ», το οποίο αφορά τθν
ανακοςτολόγθςθ για 12.320 κωδικοφσ φαρμάκων. Θ εξζλιξθ αυτι ςθματοδοτεί περαιτζρω μείωςθ
τθσ χονδρικισ τιμισ πλθκϊρασ φαρμακευτικϊν προϊόντων, με ςυνζπεια να αναμζνεται νζα πτϊςθ
τθσ εξεταηόμενθσ αγοράσ κατά το 2012.
Για να εξεταςκεί θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ που επικρατεί ςτον κλάδο εκτιμικθκε ο ςυντελεςτισ
ςυγκζντρωςθσ για τισ ςθμαντικότερεσ επιχειριςεισ. Σ ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ για n επιχειριςεισ
δίδεται από τον εξισ λόγο:
CR n 

Πωλήζεις n Μεγαλσηέρων
 100
ύνολο πωλήζεων

όπου ο αρικμόσ είναι το άκροιςμα των μεγεκϊν των n μεγαλφτερων μονάδων και ο παρανομαςτισ
το ςφνολο του μεγζκουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ. Βάςει των αποτελεςμάτων, προκφπτει ότι οι
τρεισ, οι πζντε και οι δζκα μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ καλφπτουν αντίςτοιχα το 24,6%, 35,2% και
56,5% τθσ ςυνολικισ εξεταηόμενθσ αγοράσ (ςε αξία).

2.4.4 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Σ φαρμακευτικόσ κλάδοσ αποτελεί ζναν εκ των ςθμαντικότερων κλάδων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ,
κακϊσ εκτιμάται ότι το 2011 αφοροφςε περιςςότερο από το 3% του ςυνολικοφ ΑΕΥ τθσ χϊρασ. Χτθν
ελλθνικι αγορά φαρμάκου δραςτθριοποιείται ιδθ ςθμαντικόσ αρικμόσ επιχειριςεων (τόςο ςε
επίπεδο παραγωγισ όςο και ειςαγωγισ) με μακρόχρονθ και ιςχυρι παρουςία και δυναμικι,
οριςμζνεσ εκ των οποίων αποτελοφν κυγατρικζσ ιςχυρϊν πολυεκνικϊν ομίλων.
Χτον κλάδο των φαρμάκων παρατθρείται ιδιαίτερθ κινθτικότθτα τα τελευταία χρόνια. Σι μειϊςεισ
των τιμϊν με τα διαδοχικά Δελτία Ψιμϊν Φαρμάκων (2010-2012) ςτα πλαίςια τθσ δθμοςιονομικισ
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προςαρμογισ, οδιγθςε ςε μείωςθ των αποκεμάτων και επζφερε πτϊςθ των πωλιςεων και τθσ
κερδοφορίασ των εταιρειϊν.
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Θ ίδια θ φφςθ των εξεταηόμενων προϊόντων, εφόςον το φάρμακο είναι αναντικατάςτατο
αγακό, με ςυνεχϊσ ςτακερι ηιτθςθ



Θ διεκνισ βιομθχανία φαρμάκων περιλαμβάνει ιςχυρά επιχειρθματικά ςχιματα, μεταξφ των
οποίων και διεκνείσ όμιλοι που επενδφουν ςυςτθματικά ςε ζρευνα και ανάπτυξθ



Ανεπτυγμζνα και εδραιωμζνα δίκτυα διανομισ (φαρμακαποκικεσ) με ευρεία γεωγραφικι
κάλυψθ



Αυξανόμενοι δείκτεσ δθμογραφικισ γιρανςθσ τθσ χϊρασ

Αδφνατα ςθμεία:


Ελεγχόμενο κζρδοσ, κακϊσ θ φπαρξθ κεςμοκετθμζνα προκακοριςμζνθσ τιμισ περιορίηει τθν
ανάπτυξθ των εξεταηόμενων επιχειριςεων



Πεγάλεσ κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν και ςυςςωρευμζνεσ οφειλζσ από πλευράσ Δθμοςίου
Ψομζα (νοςοκομεία, αςφαλιςτικά ταμεία, κλπ)



Ζλλειψθ ςτακεροφ κεςμικοφ πλαιςίου, ςυνεχείσ εναλλαγζσ ςτθ νομοκεςία και κακυςτζρθςθ
ςτθ λιψθ αποφάςεων ι ςτθν ζγκριςθ φαρμάκων



Ωψθλά διοικθτικά κόςτθ/τζλθ και κακυςτεριςεισ ςτθν διαδικαςία ζγκριςθσ νζων φαρμάκων

Ευκαιρίεσ:


Εξζλιξθ βιοτεχνολογίασ και προϊκθςθ νζων φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων



Ανάπτυξθ και διεφρυνςθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ



Ενίςχυςθ τθσ διείςδυςθσ των γενόςθμων φαρμάκων ςτθν εγχϊρια αγορά



Οιξθ πατζντασ φαρμάκων ευρείασ κατανάλωςθσ



Ενίςχυςθ των εμπορικϊν ςθμάτων των φαρμακευτικϊν επιχειριςεων

Απειλζσ:


Χυνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ με ςυνζπεια τθ δραςτικι περικοπι δαπανϊν για τθν υγεία
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Ανακεϊρθςθ τιμϊν φαρμάκων με επιπτϊςεισ ςτθ διακεςιμότθτά τουσ και τα ζςοδα των
εξεταηόμενων επιχειριςεων



Ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, θ οποία περιορίηει τθν υλοποίθςθ εμπορικϊν και
επενδυτικϊν κινιςεων



Ψα ςυςςωρευμζνα χρζθ νοςοκομείων και αςφαλιςτικϊν ταμείων



Επιβολι υψθλϊν εκπτϊςεων / αποηθμιϊςεων (rebate) των εταιρειϊν προσ τα αςφαλιςτικά
ταμεία



Επιβολι αλλαγϊν ςτον τρόπο ςυνταγογράφθςθσ, που ενδεχομζνωσ πλιξουν τθ ηιτθςθ
ςυγκεκριμζνων φαρμάκων



Θ τυχόν απόςυρςθ μεγάλου αρικμοφ φαρμάκων από τθ «λίςτα» ςυνταγογραφοφμενων
φαρμάκων

Προοπτικζσ
Θ ςυνεχιηόμενθ φφεςθ τθν οποία βιϊνει θ εγχϊρια οικονομία ζχει πλιξει το ςφνολο του
φαρμακευτικοφ κλάδου. Σ περιοριςμόσ των κρατικϊν δαπανϊν τθ διετία 2010-2011, περιελάμβανε
τθ δραςτικι περιςτολι τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ. Σι αποφάςεισ αυτζσ εξάλειψαν τθ δυνατότθτα
των εξεταηόμενων επιχειριςεων για ιπια προςαρμογι και τισ ζφερε, μζςα ςε διάςτθμα λίγων
μθνϊν, αντιμζτωπεσ με μία νζα πραγματικότθτα (πτϊςθ πωλιςεων και κερδϊν, ριηικζσ αλλαγζσ
ςτθν πιςτωτικι πολιτικι, κτλ.), γεγονόσ που ςυνζβαλε καίρια ςτθν δθμιουργία φαινομζνων
ζλλειψθσ φαρμάκων, αφξθςθσ παράλλθλων εξαγωγϊν, κακϊσ και ςτθν ςυρρίκνωςθ τθσ
εξεταηόμενθσ αγοράσ (ςε αξία).
Τπωσ καταγγζλλουν παράγοντεσ του κλάδου, θ ςυνεχιηόμενθ κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν και θ
ςυςςϊρευςθ χρεϊν από πλευράσ του δθμοςίου (νοςοκομεία, αςφαλιςτικά ταμεία, κτλ.) δθμιουργεί
αλυςιδωτζσ αντιδράςεισ και παρενζργειεσ, κακϊσ επιδεινϊνει το ιδθ οξφ πρόβλθμα ρευςτότθτασ
και αποδοτικότθτασ κεφαλαίων, κζτοντασ ςε κίνδυνο τόςο τθ βιωςιμότθτα πολλϊν εκ των
εξεταηόμενων επιχειριςεων, όςο και τθ δθμόςια υγεία, ενϊ επιτείνει τθν αβεβαιότθτα για το
μζλλον του φαρμακευτικοφ κλάδου.
Ψο κλίμα που επικρατεί ςτον εξεταηόμενο κλάδο είναι ιδιαίτερα βαρφ, κακϊσ γίνεται λόγοσ για
αναςτολι τθσ λειτουργίασ βιομθχανικϊν μονάδων και ταυτόχρονθ αποχϊρθςθ κυγατρικϊν
μεγάλων πολυεκνικϊν επιχειριςεων, με άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτον ομαλό εφοδιαςμό τθσ αγοράσ
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φαρμάκου. Θ προςπάκεια τθσ πολιτείασ να τθριςει τισ μνθμονιακζσ τθσ δεςμεφςεισ, υπαγορεφει
περαιτζρω τιμολογιακζσ αναπροςαρμογζσ και μειϊςεισ ςτισ τιμζσ των φαρμάκων (Δελτίο Ψιμϊν
Φαρμάκων Απριλίου 2012). Ωσ εκ τοφτου, παρά τθ ςτακερι ηιτθςθ των εν λόγω προϊόντων (ςε
ςυςκευαςίεσ), κακίςταται αναπόφευκτθ θ περαιτζρω ςυρρίκνωςθ τθσ αξίασ εγχϊριασ αγοράσ
φαρμάκου κατά το τρζχον ζτοσ (2012).
Χθμαντικι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ ςυνολικι εγχϊρια κατανάλωςθ φαρμάκων αναμζνεται
να ςθμειϊςουν τα γενόςθμα φάρμακα. Σ κακοριςμόσ τθσ ανϊτατθσ τιμισ τουσ ςτο 60% τθσ τιμισ
των αντίςτοιχων πρωτότυπων φαρμάκων, κακϊσ και θ επιβολι αλλαγϊν κατά τθ διαδικαςία
ςυνταγογράφθςθσ (ιατρικι ςυνταγογράφθςθ με βάςθ τθ δραςτικι ουςία), ςε ςυνδυαςμό με τθ
λιξθ πατζντασ ςε πρωτότυπα φάρμακα ευρείασ κατανάλωςθσ (blockbusters), εκτιμάται ότι κα
αλλάξει δραςτικά το ςκθνικό ςτθν εγχϊρια αγορά φαρμάκου.
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ΣΝΑΥΦΙΜΗ ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ

2.5.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ ςυγκεκριμζνθ κλαδικι μελζτθ υλοποιικθκε τον Πάιο του 2011 και αντικείμενο διερεφνθςισ τθσ
είναι θ αγορά του κλάδου τθσ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ και ειδικότερα των εφκαμπτων ειδϊν
πλαςτικισ ςυςκευαςίασ (π.χ. ςάκοι, ςακοφλεσ, φφλλα και φιλμ ςυςκευαςίασ κλ.π.) και των
δφςκαμπτων ειδϊν πλαςτικισ ςυςκευαςίασ (π.χ. δεξαμενζσ, βυτία, κιβϊτια, κουτιά, βαρζλια κλπ.).
Σ κλάδοσ τθσ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ περιλαμβάνει πλθκϊρα προϊόντων, τα οποία παρουςιάηουν
διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τισ πρϊτεσ φλεσ και τισ ιδιότθτζσ τουσ, γεγονόσ που επιτρζπει τθ χριςθ
τουσ ςε πολλζσ διαφορετικζσ εφαρμογζσ. Χθμαντικό μζροσ αυτϊν προορίηεται για τθ ςυςκευαςία
βιομθχανικϊν και αγροτικϊν προϊόντων. Ωπάρχουν πολλϊν διαφορετικϊν τφπων πολυμερι, τα
οποία χρθςιμοποιοφνται μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό για τθν παραγωγι πλαςτικϊν ειδϊν
ςυςκευαςίασ. Για τισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ όμωσ, χρθςιμοποιείται περιοριςμζνοσ αρικμόσ
πολυμερϊν. Ψα πιο ςυνθκιςμζνα από αυτά είναι (α) το Υολυαικυλζνιο (ΦΕ), (β) το Υολυπροπυλζνιο
(ΦΦ), (γ) το Υολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), (δ) θ Υολυςτερίνθ (PS) και (ε) το Ψερεφκαλικό
Υολυαικυλζνιο (ΦΕΨ).
Τλεσ οι μζκοδοι παραγωγικισ διαδικαςίασ αποτελοφνται από τρία βαςικά ςτάδια. Χτο πρϊτο
ςτάδιο, το πλαςτικό που είναι ςυνικωσ ςε μορφι κόκκων κερμαίνεται ϊςτε να μαλακϊςει ι να
λιϊςει. Χτθ ςυνζχεια ςχθματοποιείται ςε κάποιο είδοσ καλουπιοφ. Ψζλοσ, αφινεται ζωσ ότου
κρυϊςει, ϊςτε να διατθριςει το ςχιμα του. Πια ςθμαντικι ιδιότθτα του πλαςτικοφ που το κακιςτά
κατάλλθλο για ζνα εφροσ εφαρμογϊν ςυςκευαςίασ, είναι θ ικανότθτά του να μορφοποιείται εφκολα
ςε ποικιλία ςχθμάτων με διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Βζβαια, θ ποικιλομορφία των ειδϊν
πλαςτικισ ςυςκευαςίασ, δεν επιτρζπει τθ χριςθ ενιαίου τρόπου παραγωγισ αυτϊν. Θ επιλογι τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ εξαρτάται από παράγοντεσ, όπωσ θ ποιότθτα και θ ποςότθτα των
παραγόμενων προϊόντων, θ απαιτοφμενθ ακρίβεια ςτισ διαςτάςεισ τουσ, το ςχιμα και το μζγεκόσ
τουσ. Σ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που διακζτουν οι επιχειριςεισ του κλάδου διαφοροποιείται
ανάλογα με το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ. Ζτςι, είναι δφςκολο για επιχειριςεισ μικροφ ι
μεςαίου μεγζκουσ (ΠΠΕ) να παράγουν παράλλθλα διαφορετικά είδθ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ,
δεδομζνου ότι το κόςτοσ αγοράσ και αναβάκμιςθσ του μθχανολογικοφ τουσ εξοπλιςμοφ είναι
υψθλό.
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Ζνδειξθ για τθν εξζλιξθ του όγκου τθσ εγχϊριασ παραγωγισ ςε διάφορουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ
αποτελοφν οι αντίςτοιχοι δείκτεσ τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ. Χκοπόσ του Δείκτθ Βιομθχανικισ Υαραγωγισ είναι θ
ςφγκριςθ του μεγζκουσ (όγκου) τθσ εκάςτοτε μζςθσ ετιςιασ (ι μθνιαίασ) παραγωγισ προσ τθν
αντίςτοιχθ παραγωγι μιασ δεδομζνθσ περιόδου, θ οποία λαμβάνεται ωσ βάςθ. Τπωσ παρατθρείται
από τα ςτοιχεία του διαγράμματοσ, ο δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ του κλάδου πλαςτικισ
ςυςκευαςίασ ακολοφκθςε πτωτικι πορεία τθν περίοδο 2000-2010 και διαμορφϊκθκε ςε 95,6 το
2010 από 133,4 το 2000 (ζτοσ βάςθσ: 2005=100).
Διάγραμμα 2.6. Ανακεωρθμζνοσ δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ ςτον κλάδο τθσ πλαςτικισ
ςυςκευαςίασ (2000-2010)
140

133,4

130,8

130

129,8
125

120
110,1

110

106,7

110

100
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97,1

100

95,6

90
80
2000

2001
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ζτοσ βάςθσ: 2005
Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.

2.5.2 Θεςμικό πλαίςιο
Ψον Αφγουςτο του 2001 ψθφίςτθκε ο Ρόμοσ 2939/2001 για τισ ςυςκευαςίεσ και τθν εναλλακτικι
διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων και τθν ίδρυςθ Εκνικοφ Σργανιςμοφ
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Χυςκευαςιϊν και Άλλων Υροϊόντων (Ε.Σ.Ε.Δ.Χ.Α.Υ), εναρμονίηοντασ τθν
ελλθνικι νομοκεςία με τθν Ξοινοτικι Σδθγία 94/62. Σ νόμοσ αφορά όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ που
διατίκενται ςτθν αγορά και τα απόβλθτα των ςυςκευαςιϊν που προζρχονται από τισ βιομθχανίεσ,
το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταςτιματα, τισ υπθρεςίεσ, τα νοικοκυριά ι από οποιαδιποτε άλλθ
πθγι, ανεξάρτθτα από τα υλικά από τα οποία αποτελοφνται. Θ Ευρωπαϊκι Σδθγία κακορίηει και
ποςοτικοφσ ςτόχουσ για τον ζλεγχο τθσ προόδου ςτθ διαχείριςθ απορριμμάτων ςυςκευαςίασ. Χτθν
οδθγία αυτι προβλζπονται διαφορετικζσ ρυκμίςεισ για τθν Ελλάδα, τθν Λρλανδία, τθν Υορτογαλία
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και τα νζα κράτθ – μζλθ τθσ ΕΕ, προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ ςε μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα.
Επιπρόςκετα, ζχουν εκδοκεί μια ςειρά από κοινοτικζσ αποφάςεισ που ρυκμίηουν επιμζρουσ κζματα
ςχετικά με τισ ςυςκευαςίεσ και τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ, όπωσ οι εξισ:


1997/129/ΕΞ Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Λανουαρίου 1997 για τον κακοριςμό
ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ ςφμφωνα με τθν οδθγία 94/62/ΕΞ του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα
ςυςκευαςιϊν.



1999/177/ΕΞ Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Φεβρουαρίου 1999 ςχετικά με τθν κακιζρωςθ
των όρων παρζκκλιςθσ για τισ πλαςτικζσ παλζτεσ και κιβϊτια όςον αφορά τα επίπεδα
ςυγκζντρωςθσ που κακορίηει θ οδθγία 94/62/ΕΞ για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απόβλθτα
ςυςκευαςιϊν.



2001/524/ΕΞ Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Λουνίου 2001 ςχετικά µε τθ δθμοςίευςθ των
ςτοιχείων αναφοράσ των προτφπων ΕΡ 13428:2000, ΕΡ 13429:2000, ΕΡ 13430:2000, ΕΡ
13431:2000 και ΕΡ 13432:2000 ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ςτο
πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 94/62/ΕΞ για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα
ςυςκευαςίασ.



2005/270/ΕΞ Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 22ασ Παρτίου 2005 για τον κακοριςμό των
πινάκων του ςυςτιματοσ βάςεων δεδομζνων ςφμφωνα με τθν οδθγία 94/62/ΕΞ του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα
ςυςκευαςίασ.

2.5.3 Δομι και διάρκρωςθ
Χτον κλάδο τθσ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ δραςτθριοποιείται ςθμαντικόσ αρικμόσ επιχειριςεων, οι
οποίεσ αςχολοφνται με μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ προϊόντων. Χε οριςμζνεσ εταιρείεσ, το
αντικείμενο δραςτθριότθτάσ τουσ περιλαμβάνει και τθν παραγωγι ι/και ειςαγωγι και άλλων
προϊόντων πζραν των εξεταηομζνων (π.χ. χάρτινα είδθ ςυςκευαςίασ, φιλμ κερμοκθπίου,
αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ, πλαςτικά είδθ μίασ χριςθσ, μονωτικά υλικά κλπ.).
Χτον εξεταηόμενο κλάδο εντάςςονται επίςθσ οριςμζνεσ κακετοποιθμζνεσ επιχειριςεισ που
παράγουν πλαςτικά είδθ για τθ ςυςκευαςία των προϊόντων τουσ (π.χ. χυμϊν, αναψυκτικϊν και
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αγροτικϊν προϊόντων), κακϊσ επίςθσ και επιχειριςεισ που αςχολοφνται παράλλθλα με τθν
εκτφπωςθ των εξεταηόμενων προϊόντων.
Κα πρζπει να τονιςκεί ότι, ςτθν πλειοψθφία των επιχειριςεων, ο τομζασ τθσ πλαςτικισ
ςυςκευαςίασ καταλαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ, ενϊ λίγεσ είναι εκείνεσ
που αςχολοφνται κατά κφριο λόγο με άλλα προϊόντα.
Ψο μεγαλφτερο μζροσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ καλφπτουν οι
παραγωγικζσ επιχειριςεισ. Υαρ’ όλα αυτά, το φψοσ των ειςαγωγϊν ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ
προϊόντων είναι ςθμαντικό. Σι εξαγωγζσ που πραγματοποιοφνται ςε δφςκαμπτα προϊόντα
πλαςτικισ ςυςκευαςίασ είναι αμελθτζεσ, κυρίωσ λόγω του μεγάλου όγκου τουσ που αυξάνει
ςθμαντικά το κόςτοσ μεταφοράσ. Αντίκετα, ςτα εφκαμπτα υλικά ςυςκευαςίασ (όπωσ φφλλα και
φιλμ) πραγματοποιοφνται εξαγωγζσ ςε ευρφτερθ κλίμακα. Υολλζσ από τισ επιχειριςεισ του κλάδου
είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO, γεγονόσ που διευκολφνει τθν ανάπτυξθ τθσ εξαγωγικισ τουσ
δραςτθριότθτασ.
Χτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ εξζλιξθ των πωλιςεων των ςθμαντικότερων
παραγωγικϊν εταιρειϊν (δείγμα 11 εταιρειϊν, βλ. αναλυτικά ςτον πίνακα παραρτιματοσ Υ.3) του
κλάδου. Επιςθμαίνεται ότι, οι πωλιςεισ αφοροφν το ςφνολο των δραςτθριοτιτων των εταιρειϊν,
ανεξάρτθτα από το ποςοςτό ςυνειςφοράσ των πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ ςτο ςυνολικό κφκλο
εργαςιϊν τουσ. Για το 2010 εμφανίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν των εταιρειϊν για τισ οποίεσ υπιρχαν
διακζςιμα ςτοιχεία πωλιςεων κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία
του πίνακα, οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των 11 παραγωγικϊν επιχειριςεων πλαςτικισ ςυςκευαςίασ
ακολοφκθςαν ανοδικι τάςθ τθν περίοδο 2005-2008, με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ τθσ τάξθσ του
14% περίπου. Ωςτόςο, το 2009 παρουςίαςαν μείωςθ κατά 13% περίπου ςε ςχζςθ με το
προθγοφμενο ζτοσ, διαμορφοφμενεσ ςε 13,2 εκατ. Εάν λθφκοφν υπόψθ μόνο τα ςτοιχεία των
εταιρειϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία τόςο το 2009 όςο και το 2010, τότε
προκφπτει περαιτζρω μείωςθ των ςυνολικϊν τουσ πωλιςεων τθν τελευταία χρονιά κατά 7%
περίπου.

Σίνακασ 2.21. Σωλιςεισ παραγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου πλαςτικισ ςυςκευαςίασ (2005-2010)
Υφνολο

2005
285.140.641

2006
350.659.305

2007
398.362.521

2008
421.117.749

2009
366.874.810

2010
-

Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group ΑΕ
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Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ του δείγματοσ των 11 επιχειριςεων
του κλάδου για τθν περίοδο 2005-2009, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ ςτοιχεία.
Για κάκε επιχείρθςθ υπολογίηονται 8 δείκτεσ για τα ζτθ 2005-2009, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι μζςοι
όροι πενταετίασ.
Σ μζςοσ όροσ του δείκτθ περικωρίου μικτοφ κζρδουσ των 11 μεγαλφτερων παραγωγικϊν εταιρειϊν
του κλάδου, παρουςίαςε διακυμάνςεισ τθν περίοδο 2005-2009 και διαμορφϊκθκε ςε 20,57%
(μζςοσ όροσ πενταετίασ). Διακυμάνςεισ παρουςίαςε και ο δείκτθσ περικωρίου κακαροφ κζρδουσ,
κυμαινόμενοσ ςε χαμθλότερα επίπεδα. Σ αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ πενταετίασ διαμορφϊκθκε ςε
7,59%. Σ μζςοσ δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων, παρουςίαςε αυξομειϊςεισ κατά τθ
διάρκεια τθσ περιόδου 2005-2009 και διαμορφϊκθκε ςε 6,64% για τθν ομάδα των 11 επιχειριςεων.
Θ μζςθ ετιςια γενικι ρευςτότθτα ακολοφκθςε ανοδικι πορεία τθν εξεταηόμενθ περίοδο και
διαμορφϊκθκε ςε 1,84 κατά μζςο όρο. Τςον αφορά τουσ δείκτεσ χρθματοοικονομικισ
διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων προσ ίδια κεφάλαια για τθν ομάδα των 11
επιχειριςεων διαμορφϊκθκε κατά τθν πενταετία 2005-2009 ςε 1,37, ενϊ θ κάλυψθ
χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν ςε 4,12. Αναφορικά με τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ, ο μζςοσ όροσ
τθσ προκεςμίασ είςπραξθσ απαιτιςεων κατά τθν πενταετία 2005-2009 διαμορφϊκθκε ςτισ 127
θμζρεσ και ο δείκτθσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν ςτισ 94 θμζρεσ, για τισ 11
επιχειριςεισ του κλάδου.

Σίνακασ 2.22 Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ παραγωγικϊν επιχειριςεων πλαςτικισ ςυςκευαςίασ (2005 –
2009)
2005

2006

2007

2008

2009

ΞΡΔ

18,92

20,02

20,57

5,80

7,05

7,59

3,95

5,64

6,64

2,51

2,51

1,84

1,43

1,21

1,37

2,25

4,16

4,12

Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
21,92
20,44
21,55
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
8,12
8,93
8,03

Υφνολο 11
Υφνολο 11
Αποδοτικότθτα

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
7,84
8,70
7,08

Υφνολο 11
Τευςτότθτα
Υφνολο 11
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ
Υφνολο 11
Υφνολο 11
Δραςτθριότθτα

Γενικι Τευςτότθτα
1,19
1,36

1,64

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
1,44
1,36
1,40
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
6,03
4,90
3,26

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
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Σίνακασ 2.22 Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ παραγωγικϊν επιχειριςεων πλαςτικισ ςυςκευαςίασ (2005 –
2009)
2005
2006
2007
2008
115
133
126
125
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
110
91
86
95

Υφνολο 11
Υφνολο 11

2009
136

ΞΡΔ
127

88

94

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.5.4 Η εγχϊρια αγορά ειδϊν πλαςτικισ ςυςκευαςίασ
Ψο μζγεκοσ τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ παραγωγισ πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ παρουςίαςε
ανοδικι πορεία κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2006-2008, με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 3%
περίπου. Χτθ ςυνζχεια, ωςτόςο (2009-2010) ςθμειϊκθκε κάμψθ ςτθν παραγωγι, με αποτζλεςμα το
ςυνολικό μζγεκοσ να διαμορφωκεί ςε περίπου 330 χιλ. τόνουσ το 2010 (ετιςια μείωςθ κατά 2%
περίπου).

Σίνακασ 2.23. Εγχϊρια αγορά πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ (2006-2010)
Ζτοσ

Σαραγωγι

Ειςαγωγζσ

Εξαγωγζσ

2006
2007
2008
2009
2010

329.500
340.000
350.000
336.000
330.000

62.500
64.000
65.000
63.000
62.000

89.000
91.000
93.000
96.000
97.000

Φαινομενικι
Ματανάλωςθ
303.000
313.000
322.000
303.000
295.000

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Φαινομενικι κατανάλωςθ = Παραγωγι + Ειςαγωγζσ – Εξαγωγζσ.
Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ – ICAP

Ψο μζγεκοσ τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ αγοράσ πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ ακολοφκθςε επίςθσ
ανοδικι πορεία το χρονικό διάςτθμα 2006-2008 και διαμορφϊκθκε ςε 322 χιλ. τόνουσ το 2008. Ψθν
τελευταία διετία, ωςτόςο, θ ςυνολικι κατανάλωςθ μειϊκθκε με μζςο ετιςιο ρυκμό 4,3% και
διαμορφϊκθκε ςε περίπου 295 χιλ. τόνουσ το 2010.
Θ ειςαγωγικι διείςδυςθ διαμορφϊκθκε ςε 21% το 2010. Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, ειςαγωγζσ
πραγματοποιοφνται και από επιχειριςεισ που δεν ανικουν ςτον εξεταηόμενο κλάδο (π.χ. οριςμζνεσ
βιομθχανίεσ οι οποίεσ ειςάγουν πλαςτικά είδθ ςυςκευαςίασ για τθν κάλυψθ ιδίων αναγκϊν).
Χθμαντικι άνοδοσ παρατθρείται ςτισ ποςότθτεσ εξαγωγισ πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ το
εξεταηόμενο χρονικό διάςτθμα. Λδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω και τθσ μειωμζνθσ ηιτθςθσ από
τθν εγχϊρια αγορά, οι επιχειριςεισ του κλάδου (ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ προϊόντων) επιδιϊκουν
μεγαλφτερθ εξωςτρζφεια. Ψο 2010 ο όγκοσ των εξαγωγϊν εκτιμάται ςε 97 χιλ. τόνουσ καλφπτοντασ
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το 29,4% τθσ παραγωγισ. Σι εξαγωγζσ αφοροφν κατά κφριο λόγο εφκαμπτα είδθ πλαςτικισ
ςυςκευαςίασ, τα οποία ζχουν ςχετικά μικρό βάροσ και κατά ςυνζπεια χαμθλό κόςτοσ μεταφοράσ. Σι
μεγαλφτερεσ εξαγωγζσ παρατθροφνται ςτθν κατθγορία «φφλλα-φιλμσ ςυςκευαςίασ». Χτα
δφςκαμπτα είδθ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ οι εξαγωγζσ είναι χαμθλζσ εξαιτίασ του υψθλοφ κόςτουσ
μεταφοράσ τουσ.

Διάγραμμα 2.7. Σαραγωγι και εγχϊρια (φαινομενικι) κατανάλωςθ ειδϊν πλαςτικισ ςυςκευαςίασ (20062010)
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Φαινομενικι Ξατανάλωςθ

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ – ICAP

2.5.5 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Σ κλάδοσ τθσ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία μεγάλου ςθμαντικοφ
αρικμοφ επιχειριςεων που διαφζρουν μεταξφ τουσ ωσ προσ το μζγεκοσ και το βακμό
δραςτθριοποίθςισ τουσ ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ προϊόντων πλαςτικισ ςυςκευαςίασ. Θ φπαρξθ
μεγάλου αρικμοφ επιχειριςεων ςτον εξεταηόμενο κλάδο, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν όξυνςθ του
ανταγωνιςμοφ ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ειδϊν πλαςτικισ ςυςκευαςίασ. Θ εγχϊρια αγορά
καλφπτεται ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ από τθν παραγωγι, ενϊ αρκετζσ επιχειριςεισ ζχουν
ςθμαντικι εξαγωγικι επίδοςθ.
Θ πορεία του εξεταηόμενου κλάδου ςυνδζεται και επθρεάηεται άμεςα από τθν εξζλιξθ των αγορϊν
ςτισ οποίεσ απευκφνονται τα ςυςκευαηόμενα προϊόντα. Ψθν τελευταία διετία αρκετοί από τουσ
κλάδουσ – πελάτεσ των εξεταηόμενων προϊόντων επθρεάςτθκαν ςθμαντικά από τθν οικονομικι
φφεςθ, με αποτζλεςμα να μειωκεί αντίςτοιχα θ ηιτθςθ οριςμζνων από τα εξεταηόμενα προϊόντα.
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Υεραιτζρω, θ δυςκολία πρόςβαςθσ ςτισ τραπεηικζσ χρθματοδοτιςεισ, επζφερε δυςχζρειεσ ςτθ
ρευςτότθτα οριςμζνων κυρίωσ μικρομεςαίων επιχειριςεων. Από τθν άλλθ πλευρά, θ διακφμανςθ
των τιμϊν των πρϊτων υλϊν, θ οποία κακορίηεται από τισ διεκνείσ ςυνκικεσ (π.χ. διεκνισ τιμι
πετρελαίου), διαμορφϊνει ανάλογα τθν τελικι τιμι των προϊόντων και (ωσ ζνα βακμό) τα
περικϊρια κζρδουσ των επιχειριςεων.
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Σι τεχνικζσ ιδιότθτεσ του πλαςτικοφ, οι οποίεσ του προςδίδουν ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε
ςχζςθ με υποκατάςτατα προϊόντα (ευκολία χριςθσ, αντοχι κλπ).



Θ γενικότερθ αφξθςθ τθσ χριςθσ του πλαςτικοφ (ςε παγκόςμιο επίπεδο) ςε πολλζσ
εφαρμογζσ.



Ψο εκτεταμζνο πελατολόγιο των επιχειριςεων του κλάδου (βιομθχανίεσ τροφίμων και
ποτϊν, αγροτικά προϊόντα, επιχειριςεισ καλλυντικϊν και απορρυπαντικϊν, εμπορικά
καταςτιματα κλπ).

Αδφνατα ςθμεία:


Θ υψθλι εξάρτθςθ των πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ από τισ διακυμάνςεισ τθσ τιμισ των
πρϊτων υλϊν (παράγωγα πετρελαίου).



Οόγω τθσ φφςθσ τουσ τα εξεταηόμενα είδθ δεν κεωροφνται φιλικά προσ το περιβάλλον.



Θ άμεςθ εξάρτθςθ του κλάδου από τθν πορεία που ακολουκοφν οι αγορζσ-πελάτεσ των
ςυςκευαηόμενων προϊόντων, θ οποία ςε περιόδουσ φφεςθσ οδθγεί ςε πτϊςθ τθσ ηιτθςισ
τουσ.

Ευκαιρίεσ:


Σι επενδφςεισ ςε ζρευνα και ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν παραγωγισ ι ανάπτυξθ νζων
καινοτομικϊν προϊόντων, που ςυμβαδίηουν με τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ.



Θ επζκταςθ των επιχειριςεων του κλάδου ςε νζεσ αγορζσ αξιοποιϊντασ τυχόν
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ φφεςθσ όπωσ θ τρζχουςα.

Απειλζσ:


Θ τρζχουςα οικονομικι φφεςθ, θ οποία ζχει επθρεάηει τθ ηιτθςθ των εξεταηόμενων
προϊόντων.
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Θ ςθμαντικι αφξθςθ των τιμϊν των πρϊτων υλϊν.



Θ μειωμζνθ πρόςβαςθ ςε τραπεηικζσ χρθματοδοτιςεισ, θ οποία δυςχεραίνει τθ ρευςτότθτα
αρκετϊν επιχειριςεων.



Θ αφξθςθ των επιςφαλειϊν ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ πελατϊν και θ μείωςθ των πιςτϊςεων
από τουσ προμθκευτζσ πρϊτων υλϊν.



Σ εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ από προϊόντα που προζρχονται από χϊρεσ χαμθλοφ
εργατικοφ κόςτουσ (κυρίωσ αςιατικζσ χϊρεσ).

Προοπτικζσ
Χφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου και με βάςθ τισ ιςχφουςεσ τάςεισ και ςυνκικεσ ςτθν ελλθνικι
αγορά, θ ςυνολικι εγχϊρια αγορά (κατανάλωςθ ςε ποςότθτα) των ειδϊν πλαςτικισ ςυςκευαςίασ
κα ακολουκιςει περαιτζρω μείωςθ κατά το τρζχον ζτοσ (2011). Ξφρια αιτία ςτθν παραπάνω εξζλιξθ
αποτελεί το δυςμενζσ οικονομικό κλίμα, το οποίο επθρεάηει τθ ηιτθςθ των εξεταηόμενων
προϊόντων από αρκετοφσ κλάδουσ – πελάτεσ των επιχειριςεων πλαςτικισ ςυςκευαςίασ. Χε
υψθλότερο βακμό φαίνεται να επθρεάηεται ο τομζασ τθσ εφκαμπτθσ ςυςκευαςίασ (ςάκοι, ςακοφλεσ
κλπ), ο οποίοσ αναμζνεται να εμφανίςει μείωςθ ποςοςτοφ τθσ τάξθσ του 5%-7% το 2011/10.
Αντίκετα, μικρότερθ ςυγκριτικά μείωςθ ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ ςτακερότθτα προβλζπεται για
οριςμζνεσ κατθγορίεσ δφςκαμπτων ειδϊν ςυςκευαςίασ (κουτιά, κιβϊρια, βαρζλια, δοχεία κλπ).
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ΣΝΑΥΦΙΜΡΙ ΥΩΝΗΟΕΥ

2.6.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ ςυγκεκριμζνθ κλαδικι μελζτθ εκπονικθκε τον Λανουάριο του 2001 και ζχει ωσ αντικείμενο τθ
διερεφνθςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ςωλινων που προορίηονται για τθ μεταφορά ρευςτϊν και αερίων
(άκαμπτοι από PVC, εφκαμπτοι από PVC και ςωλινεσ πολυαικυλενίου). Σ ςυγκεκριμζνοσ τομζασ
ανικει ςτον ευρφτερο κλάδο «Ελαςτικό & Υλαςτικά» που ςυγκεντρϊνει μεγάλο αρικμό
παραγωγικϊν μονάδων και αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ.
Σριςμζνεσ από τισ βαςικζσ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι πλαςτικϊν
ςωλινων (πολυαικυλζνιο, πολυπροπυλζνιο) δεν παράγονται ςτθ χϊρα μασ και επομζνωσ οι
εγχϊριεσ μονάδεσ ςτρζφονται ςε αγορζσ του εξωτερικοφ και κυρίωσ ςε αυτζσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ,
για τθν προμικειά τουσ. Σι πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι τελικϊν
προϊόντων είναι κυρίωσ «πρωτογενείσ», κακϊσ θ εγχϊρια αγορά αναγεννθμζνων πρϊτων υλϊν
είναι ακόμα περιοριςμζνθ. Σι κφριεσ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι
πλαςτικϊν ςωλινων διαφζρουν ανάλογα με το είδοσ και τθν εφαρμογι του τελικοφ προϊόντοσ. Σι
βαςικότερεσ από αυτζσ είναι (α) το πολυαικυλζνιο, (β) το πολυπροπυλζνιο και (γ) το χλωριοφχο
πολυβινφλιο ι πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Επιςθμαίνεται ότι, αντικείμενο τθσ εν λόγω μελζτθσ είναι
μόνο οι ςωλινεσ από PVC και πολυαικυλζνιο για τθ μεταφορά υγρϊν ι αερίων.

2.6.2 Δομι και διάρκρωςθ
Χτθν ελλθνικι αγορά πλαςτικϊν ςωλινων δραςτθριοποιείται ζνασ ςχετικά μεγάλοσ αρικμόσ
επιχειριςεων, παραγωγικϊν και ειςαγωγικϊν, οι οποίεσ ανικουν ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ
ανάλογα με το μζγεκοσ και τθ δυναμικότθτά τουσ.
Τςον

αφορά

τισ

ειςαγωγικζσ

επιχειριςεισ

πλαςτικϊν

ςωλινων,

οι

περιςςότερεσ

δραςτθριοποιοφνται ςτο εμπόριο μιασ ςχετικά ευρείασ γκάμασ προϊόντων (ςυναφϊν και όχι), όπωσ
υδραυλικά είδθ και είδθ κρουνοποιίασ, προϊόντα κεντρικισ κζρμανςθσ κλπ.
Χτον τομζα τθσ παραγωγισ άκαμπτων ςωλινων από PVC, δραςτθριοποιοφνται λίγεσ μεγάλεσ
εταιρείεσ και αρκετζσ επιχειριςεισ μικρότερου μεγζκουσ. Σι πρϊτεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν
παραγωγι ςωλινων φδρευςθσ, άρδευςθσ, μεταφοράσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, ενϊ οι
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μικρζσ παραγωγικζσ μονάδεσ αςχολοφνται κυρίωσ με τθν παραγωγι ςωλινων οικιακισ
αποχζτευςθσ. Σ τομζασ τθσ παραγωγισ εφκαμπτων ςωλινων από PVC χαρακτθρίηεται από τθν
φπαρξθ λίγων επιχειριςεων μεγάλου κυρίωσ μεγζκουσ, ενϊ οι ςωλινεσ από πολυαικυλζνιο
παράγονται από λίγεσ εταιρείεσ μεγάλου μεγζκουσ κακϊσ και από πολλζσ μικρότερεσ. Θ ηιτθςθ ςε
πλαςτικοφσ ςωλινεσ καλφπτεται ςε μεγάλο βακμό από τθν εγχϊρια παραγωγι, οι δε ειςαγωγζσ
τελικϊν προϊόντων είναι ςχετικά περιοριςμζνεσ. Επίςθσ, οι εξαγωγζσ ςε πλαςτικοφσ ςωλινεσ
κυμαίνονται ςε χαμθλά επίπεδα, ςε ςχζςθ με τθν εγχϊρια παραγωγι.
Θ διάκεςθ των εξεταηόμενων προϊόντων από τισ παραγωγικζσ επιχειριςεισ πραγματοποιείται με τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ προμικειασ υλικϊν του δθμοςίου, κακϊσ και μζςω εμπόρων. Σι
περιςςότερεσ από τισ επιχειριςεισ του κλάδου ζχουν αναπτφξει οργανωμζνα δίκτυα πωλιςεων που
αποτελοφνται από τοπικοφσ αντιπροςϊπουσ, κυγατρικζσ-ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και
εξειδικευμζνουσ πωλθτζσ-τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ. Ξυριότεροι πελάτεσ των πλαςτικϊν ςωλινων
είναι τεχνικζσ εταιρείεσ, εργολάβοι οικοδομϊν και δθμοςίων ζργων, επιχειριςεισ εμπορίασ
υδραυλικϊν ειδϊν κ.ά.
Σ εξεταηόμενοσ κλάδοσ χαρακτθρίηεται από τθν πολλαπλάςια εγκαταςτθμζνθ δυναμικότθτα των
παραγωγικϊν μονάδων, ςε ςχζςθ με τθν εγχϊρια ηιτθςθ. Σ ζντονοσ ανταγωνιςμόσ που επικρατεί
ςτθν αγορά των πλαςτικϊν ςωλινων, υποχρεϊνει τισ επιχειριςεισ να ακολουκοφν ςε γενικζσ
γραμμζσ μια ςχετικά ενιαία πολιτικι ςτο κζμα των πιςτϊςεων και των εκπτϊςεων.
Χτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι πωλιςεισ των ςθμαντικότερων παραγωγικϊν
επιχειριςεων (δείγμα 17 εταιρειϊν, βλ. αναλυτικά ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Υ.3) του κλάδου,
των οποίων τα μεγζκθ προζρχονται από τουσ διακζςιμουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ τουσ. Για
το 2010, παρατίκενται τα ςτοιχεία που ιταν διακζςιμα κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ και
οι πωλιςεισ προζρχονται είτε από διλωςθ υπευκφνων των εταιρειϊν είτε αφοροφν το α’ εννεάμθνο
του 2010. Επιςθμαίνεται ότι, οι πωλιςεισ που εμφανίηονται ςτον ςυγκεκριμζνο πίνακα καλφπτουν
το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτασ των εταιρειϊν και όχι μόνο τα εξεταηόμενα προϊόντα. Σι ςυνολικζσ
πωλιςεισ των κυριότερων παραγωγικϊν επιχειριςεων παρουςίαςαν ανοδικι πορεία τθν τετραετία
2005-2008 με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ 8,5%. Ωςτόςο το 2009, διαμορφϊκθκαν ςε €187 εκατ.
παρουςιάηοντασ ςθμαντικι μείωςθ κατά 26% περίπου ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ.

Σίνακασ 2.24 Σωλιςεισ παραγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου πλαςτικϊν ςωλινων (2005-2010)
2005

2006

2007

2008

2009
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196.375.054

222.726.951
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239.184.839

251.109.452

186.959.798

-

*Οι πωλιςεισ αφοροφν τθν περίοδο 01/01/2010-30/09/2010.
Πθγι: ICAP Group-Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί

Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των 17 επιχειριςεων του κλάδου για
τθν περίοδο 2005-2009, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ ςτοιχεία. Για κάκε
επιχείρθςθ υπολογίηονται 8 δείκτεσ για τα ζτθ 2005-2009, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι μζςοι όροι
πενταετίασ.
Διαχρονικά θ εξζλιξθ των δεικτϊν του περικωρίου μικτοφ κζρδουσ εμφανίηει διακυμάνςεισ. Σ μζςοσ
όροσ πενταετίασ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ διαμορφϊκθκε ςε 19,13%, ενϊ το μζςο περικϊριο
κακαροφ κζρδουσ τθν ίδια περίοδο διαμορφϊκθκε ςε αρνθτικά επίπεδα (-0,65%) και
χαρακτθριηόμενο από πτωτικι τάςθ. Θ αποδοτικότθτα ιδίων κεφαλαίων για τισ 17 παραγωγικζσ
εταιρείεσ διαμορφϊκθκε ςε 2,59% κατά μζςο όρο τθν εξεταηόμενθ πενταετία, παρουςιάηοντασ
διακυμάνςεισ. Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ του δείκτθ γενικισ ρευςτότθτασ διαμορφϊκθκε ςε 1,33 για
το δείγμα των παρουςιαηόμενων εταιρειϊν. Αναφορικά με τουσ δείκτεσ χρθματοοικονομικισ
διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων προσ ίδια κεφάλαια διαμορφϊκθκε ςε 3,61 για το
ςφνολο των εταιρειϊν του δείγματοσ, ενϊ ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν
δαπανϊν ςε 7,47 (μζςοσ όροσ πενταετίασ). Τςον αφορά του δείκτεσ δραςτθριότθτασ, ο μζςοσ όροσ
είςπραξθσ απαιτιςεων για τισ εταιρείεσ του δείγματοσ διαμορφϊκθκε ςε 162 θμζρεσ και ο μζςοσ
όροσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν ςτισ 141 θμζρεσ.

Σίνακασ 2.25 Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ παραγωγικϊν επιχειριςεων πλαςτικϊν ςωλινων (2005-2009)
2005

2006

2007

2008

2009

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
19,25
17,69
19,13
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
0,80
-0,18
1,55

Υφνολο 17
Υφνολο 17
Αποδοτικότθτα

Υφνολο 17
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ

Υφνολο 17
Δραςτθριότθτα
Υφνολο 17

18,15

19,13

-1,86

-3,59

-0,65

9,83

-4,29

2,59

1,48

1,68

1,33

2,40

2,21

3,61

7,59

5,92

7,47

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
175
171
150
147

165

162

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
9,75
-15,79
13,45

Υφνολο 17
Τευςτότθτα

Υφνολο 17

21,44

Γενικι Τευςτότθτα
1,04
1,15

1,32

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
7,20
3,97
2,28
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
7,24
7,56
9,05
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Σίνακασ 2.25 Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ παραγωγικϊν επιχειριςεων πλαςτικϊν ςωλινων (2005-2009)
2005
2006
2007
2008
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
147
134
114
162

Υφνολο 17

2009

ΞΡΔ

149

141

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.6.3 Η εγχϊρια αγορά πλαςτικϊν ςωλινων
Θ ςυνολικι εγχϊρια παραγωγι πλαςτικϊν ςωλινων εκτιμάται ότι ιταν φκίνουςα τθν διετία 2009 2010, διαμορφοφμενθ ςε 107.000 τόνουσ το 2010 και μειωμζνθ κατά 16,7% ζναντι του
προθγοφμενου ζτουσ. Θ εγχϊρια παραγωγι ςε γενικζσ γραμμζσ χαρακτθρίηεται από υψθλι
ςυγκζντρωςθ

των

μεριδίων

των

επιχειριςεων,

κακϊσ

το

μεγαλφτερο

μζροσ

αυτισ

πραγματοποιείται από λίγεσ εταιρείεσ. Αναφορικά με τθ διαμόρφωςθ του κόςτουσ παραγωγισ
πλαςτικϊν ςωλινων, ςθμειϊνεται ότι, οι πρϊτεσ φλεσ καλφπτουν το μεγαλφτερο μζροσ (75%-85%),
με το υπόλοιπο 15%-20% να καταλαμβάνεται από το εργατικό κόςτοσ (μιςκοί, θμερομίςκια κ.ά) και
τα λοιπά βιομθχανικά ζξοδα (ενζργεια, ζξοδα διοίκθςθσ, ςυντιρθςθσ κ.ά). Ανάλογα με το προϊόν
και το βακμό αυτοματοποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ μιασ εταιρείασ, τα παραπάνω
ποςοςτά μεταβάλλονται.

Σίνακασ 2.26. Εγχώρια υαινομενικής κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (2006-2010)
Ζτοσ

Σαραγωγι

Ειςαγωγζσ

Εξαγωγζσ

2006
2007
2008
2009
2010

137.000
147.000
149.000
128.500
107.000

5.100
5.200
5.200
4.850
4.000

20.800
21.500
20.000
18.000
16.000

Φαινομενικι
Ματανάλωςθ
121.300
130.700
134.200
115.350
95.000

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Φαινομενικι κατανάλωςθ = Παραγωγι + Ειςαγωγζσ - Εξαγωγζσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ Αγοράσ-ICAP Group

Θ φαινομενικι κατανάλωςθ πλαςτικϊν ςωλινων ςτθ χϊρα μασ ακολοφκθςε ανοδικι πορεία τθ
χρονικι περίοδο 2006-2008, ωςτόςο, τθν τελευταία εξεταηόμενθ ιδετία (2009-2010) ιταν φκίνουςα,
εκτιμϊμενθ τελικά ςε 95.000 τόνουσ το 2010 από 115.350 τόνουσ το 2009 (μείωςθ 17,6%). Θ αγορά
πλαςτικϊν ςωλινων καλφπτεται κυρίωσ από εγχωρίωσ παραγόμενα προϊόντα, με το ποςοςτό
κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ πλαςτικϊν ςωλινων από τθν εγχϊρια παραγωγι να διαμορφϊνεται ςε 96%
περίπου το 2010. Θ δε ειςαγωγικι διείςδυςθ κυμαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα κακόλθ τθν
εξεταηόμενθ περίοδο, διαμορφοφμενθ ςε 4% το 2010.Σι ςυνολικζσ εξαγωγζσ πλαςτικϊν ςωλινων
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εκτιμϊνται ςε ςε 16.000 τόνουσ το 2010 από 18.000 τόνουσ το προθγοφμενο ζτοσ, παρουςιάηοντασ
ποςοςτιαία μείωςθ κατά 11,1%. Θ εξαγωγικι επίδοςθ του κλάδου κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο
κυμάνκθκε μεταξφ του 13% - 15%.

Διάγραμμα 2.8. Σαραγωγι και εγχϊρια (φαινομενικι) κατανάλωςθ πλαςτικϊν ςωλινων (2006-2010)
150.000

140.000

130.000

120.000

110.000

100.000

90.000
2006

2007

2008

Υαραγωγι

2009

2010

Φαινομενικι Ξατανάλωςθ

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ – ICAP

2.6.4 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Σ εξεταηόμενοσ κλάδοσ αποτελείται τόςο από παραγωγικζσ μονάδεσ, όςο και από εμπορικζσ
επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα ειςαγωγισ πλαςτικϊν ςωλινων. Ψο μεγαλφτερο
μζροσ των παραγόμενων ποςοτιτων προζρχεται από λίγεσ επιχειριςεισ μεγάλου μεγζκουσ. Θ
πλειοψθφία των μικρότερων επιχειριςεων αςχολείται με τθν παραγωγι ςυγκεκριμζνων τφπων και
κατθγοριϊν πλαςτικϊν ςωλινων.
Χθμειϊνεται ότι, καμία από τισ ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ δεν αςχολείται αποκλειςτικά με τουσ
πλαςτικοφσ ςωλινεσ. Σι περιςςότερεσ δραςτθριοποιοφνται ςτο εμπόριο μιασ ςχετικά ευρείασ
γκάμασ προϊόντων (ςυναφϊν και όχι), όπωσ υδραυλικά είδθ, είδθ κρουνοποιίασ, προϊόντα κεντρικισ
κζρμανςθσ κλπ.
Χτον τομζα τθσ παραγωγισ άκαμπτων ςωλινων από PVC, δραςτθριοποιοφνται λίγεσ μεγάλεσ
εταιρείεσ και αρκετζσ επιχειριςεισ μικρότερου μεγζκουσ. Σι πρϊτεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν
παραγωγι ςωλινων φδρευςθσ, άρδευςθσ, μεταφοράσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, ενϊ οι
μικρζσ παραγωγικζσ μονάδεσ αςχολοφνται κυρίωσ με τθν παραγωγι ςωλινων οικιακισ
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αποχζτευςθσ. Σ τομζασ τθσ παραγωγισ εφκαμπτων ςωλινων από PVC χαρακτθρίηεται από τθν
φπαρξθ λίγων επιχειριςεων μεγάλου κυρίωσ μεγζκουσ, ενϊ οι ςωλινεσ από πολυαικυλζνιο
παράγονται τόςο από εταιρείεσ μεγάλου μεγζκουσ, όςο και από πλθκϊρα μικρότερων
επιχειριςεων.
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Ϊπαρξθ ιςχυρϊν / οργανωμζνων επιχειριςεων με υψθλζσ επενδφςεισ ςε μθχανολογικό
εξοπλιςμό και ποιότθτα παραγόμενων προϊόντων.



Αυξθμζνο ενδιαφζρον για τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και τθ
βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν των τελικϊν προϊόντων.



Εκτεταμζνο δίκτυο διανομισ με κάλυψθ ςε πανελλαδικό επίπεδο.

Αδφνατα ςθμεία:


Χχετικά υψθλό λειτουργικό κόςτοσ των παραγωγικϊν μονάδων



Ξόςτοσ και ςυχνι διακφμανςθ των τιμϊν των βαςικϊν πρϊτων υλϊν (PVC και
πολυαικυλζνιο)



Ωψθλό κόςτοσ μεταφοράσ προϊόντων



Χχετικά μικρό μζγεκοσ εγχϊριασ αγοράσ

Ευκαιρίεσ:


Ωλοποίθςθ αυτοχρθματοδοτοφμενων ζργων υποδομισ και θ ενεργοποίθςθ ςυμπράξεων
Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Ψομζα (ΧΔΛΨ)



Δυνατότθτεσ διείςδυςθσ ςτισ αγορζσ των Βαλκανίων, λόγω γεωγραφικισ εγγφτθτασ και
ςυςςωρευμζνθσ τεχνογνωςίασ.

Απειλζσ:


Θ παρατεταμζνθ διάρκεια ςυνκθκϊν φφεςθσ ι οικονομικισ κρίςθσ, θ οποία πλιττει τθν
πλειοψθφία των κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ.



Ωποκατάςταςθ εξεταηόμενων προϊόντων από ςωλινεσ άλλων υλικϊν



Ωφιςτάμενθ κακίηθςθ οικοδομικισ-καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ, θ οποία επθρεάηει και
τον τομζα τθσ ςωλθνουργίασ
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Προοπτικζσ
Θ παρατεταμζνθ περίοδοσ φφεςθσ που επικρατεί προκαλεί κλίμα αβεβαιότθτασ και ςυνεχίηει να
πλιττει ςε μεγάλο βακμό τθν ελλθνικι αγορά. Σ τομζασ των πλαςτικϊν ςωλινων ςυνδζεται
άρρθκτα με τθν πορεία άλλων κλάδων και τομζων τθσ οικονομίασ, όπωσ ο αγροτικόσ τομζασ και ο
κλάδοσ των καταςκευϊν.
Σι προβλζψεισ παραγόντων του κλάδου για το μζλλον τθσ αγοράσ του είναι δυςοίωνεσ για το 2011,
κακϊσ αναμζνεται να διατθρθκοφν οι πτωτικζσ τάςεισ τθσ τάξεωσ του 8%-15% (τισ μικρότερεσ
απϊλειεσ φαίνεται να καταγράφει θ κατθγορία των φιλικότερων προσ το περιβάλλον πλαςτικϊν
ςωλινων από πολυαικυλζνιο). Σι ίδιεσ πθγζσ υποςτθρίηουν ότι οι εξεταηόμενεσ επιχειριςεισ κα
κλθκοφν να αντιμετωπίςουν ςθμαντικζσ προκλιςεισ (αυξθμζνο κόςτοσ α’ υλϊν και μεταφορϊν,
ζλλειψθ ρευςτότθτασ, κ.ά.) εν μζςω γενικότερθσ φφεςθσ και ςθμαντικισ μείωςθσ τθσ οικοδομικισ
δραςτθριότθτασ.
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ΧΑΝΧΒΔΡΥΩΝΗΟΕΥ

2.7.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ ςυγκεκριμζνθ κλαδικι μελζτθ υλοποιικθκε τον Λανουάριο του 2011 και ζχει ςαν αντικείμενο τθ
διερεφνθςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ των χαλυβδοςωλινων. Χυγκεκριμζνα, εξετάηονται οι
χαλυβδοςωλινεσ με ραφι και οι χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ ραφι, που προορίηονται για τθ μεταφορά
υγρϊν και αερίων.
Υρωτογενισ μεταποίθςθ χάλυβα ςτθ χϊρα μασ πραγματοποιείται κυρίωσ από τισ ςωλθνουργίεσ, τισ
ςυρματουργίεσ και από τα ονομαηόμενα κζντρα εξυπθρζτθςθσ χάλυβα (steel service centres) όπου,
πζραν τθσ κακαρά εμπορικισ δραςτθριότθτασ, γίνεται κοπι και μορφοποίθςθ προϊόντων χάλυβα. Σ
κλάδοσ που καταναλϊνει τισ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ χάλυβα ςτθ χϊρα μασ είναι ο καταςκευαςτικόσ
(ιδιωτικά και δθμόςια ζργα), ενϊ απουςιάηουν ι ζχουν πολφ μικρι ςυμμετοχι κλάδοι όπωσ θ
αυτοκινθτοβιομθχανία, θ καταςκευι μθχανϊν, κλπ., που καταναλϊνουν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ
χάλυβα ςτισ περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ βιομθχανικά χϊρεσ.
Oι χαλυβδοςωλινεσ διακρίνονται ςε ςωλινεσ μεταφοράσ ρευςτϊν ι αερίων, καταςκευϊν και ςε
μονωτικοφσ. Επιςθμαίνεται ότι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ εξετάηεται μόνο θ κατθγορία
χαλυβδοςωλινων μεταφοράσ ρευςτϊν ι αερίων. Ψο κφριο χαρακτθριςτικό διάκριςθσ των
χαλυβδοςωλινων είναι θ φπαρξθ ραφισ ι όχι. Θ εγχϊρια βιομθχανία παράγει μόνο ςωλινεσ με
ραφι, ενϊ οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ ςε ςωλινεσ χωρίσ ραφι καλφπτονται από ειςαγωγζσ. Θ χριςθ των
ςωλινων χωρίσ ραφι είναι περιοριςμζνθ και αφορά περιπτϊςεισ που απαιτοφν ιδιαίτερα υψθλι
ανκεκτικότθτα ςε πίεςθ και κερμοκραςία.
Θ καταςκευαςτικι και οικοδομικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και θ υλοποίθςθ μεγάλων δθμόςιων
ζργων είναι οριςμζνοι από τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ ηιτθςθ των
εξεταηόμενων προϊόντων. Σι ακακάριςτεσ επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου εμφάνιςαν διαχρονικι
αφξθςθ τθν τελευταία δεκαετία ςυνολικά, με μζςο ετιςιο ρυκμό 3,4%. Ωςτόςο, το ζτοσ 2009
υπιρξε απότομθ πτϊςθ, με αποτζλεςμα οι ακακάριςτεσ επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου να
υποχωριςουν κατά 14% το 2009 ςε ςχζςθ με το 2008. Αντίςτοιχα, θ οικοδομικι δραςτθριότθτα
ςτθν Ελλάδα υποχωρεί ςυνεχϊσ μετά το 2006. Ειδικότερα, βάςει των ςτοιχείων τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ., το
2009/08 θ οικοδομικι δραςτθριότθτα μειϊκθκε κατά 24,4% βάςει ςυνολικισ επιφάνειασ και κατά
26,5% βάςει ςυνολικοφ όγκου.
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2.7.2 Δομι και διάρκρωςθ
Θ εγχϊρια αγορά των χαλυβδοςωλινων χαρακτθρίηεται από ζντονθ ςυγκζντρωςθ των
επιχειριςεων, κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ πραγματοποιείται από μικρό
αρικμό μονάδων. Σι παραγωγικζσ επιχειριςεισ είναι ςχετικά μεγάλου μεγζκουσ και αςχολοφνται με
τθν καταςκευι ςωλινων με ραφι, διαφόρων διαμζτρων, για τθ μεταφορά ρευςτϊν ι αερίων.
Σριςμζνεσ

από

τισ

εταιρείεσ

δεν

δραςτθριοποιοφνται

αποκλειςτικά

ςτθν

παραγωγι

χαλυβδοςωλινων, αλλά καταςκευάηουν και άλλα προϊόντα, όπωσ κοίλουσ δοκοφσ, λαμαρίνεσ,
εξαρτιματα, μεταλλικά φφλλα κ.ά. Ψο μεγαλφτερο μζροσ των πρϊτων υλϊν προζρχεται από το
εξωτερικό και κυρίωσ από χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.
Επιπλζον, ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο δραςτθριοποιοφνται ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ όμωσ
δεν αςχολοφνται αποκλειςτικά με τθν ειςαγωγι και εμπορία χαλυβδοςωλινων. Ενδεικτικά
αναφζρεται ότι κάποιεσ από αυτζσ αςχολοφνται παράλλθλα και με τθν ειςαγωγι και εμπορία
εξαρτθμάτων, βιομθχανικϊν εφοδίων, υδραυλικϊν ειδϊν κλπ.
Θ διακίνθςθ των χαλυβδοςωλινων πραγματοποιείται είτε μζςω χονδρεμπόρων και τεχνικϊν
επιχειριςεων (υπεργολάβων), είτε απευκείασ από τισ παραγωγικζσ επιχειριςεισ προσ το δθμόςιο
και ιδιωτικό τομζα (με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ προμικειασ υλικϊν).
Χτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι πωλιςεισ

των ςθμαντικότερων παραγωγικϊν

επιχειριςεων (δείγμα 11 εταιρειϊν, βλ. αναλυτικά ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Υ.3)
χαλυβδοςωλινων για τθν περίοδο 2005-2009, βάςει των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα μεγζκθ αφοροφν τον ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των επιχειριςεων και όχι μόνο
τισ πωλιςεισ από τα εξεταηόμενα μεγζκθ. Ψο 2009 οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των εταιρειϊν του πίνακα,
διαμορφϊκθκαν ςε €347 εκατ. περίπου, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 34,4% ζναντι του 2008.

Σίνακασ 2.27. Σωλιςεισ παραγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου χαλυβδοςωλινων (2005-2009)
Χφνολο

2005
322.124.269

2006
424.738.268

2007
454.399.103

2008
459.071.320

2009
346.952.953

Αξία ςε €
Πθγι: ICAP Group-Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί

Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ για τισ 11 επιχειριςεισ του κλάδου για
τθν περίοδο 2005-2009, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ ςτοιχεία. Ειδικότερα, για
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κάκε επιχείρθςθ υπολογίηονται οχτϊ δείκτεσ για τα ζτθ 2005-2009, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι μζςοι
όροι πενταετίασ.
Θ εξζλιξθ των ετιςιων δεικτϊν του περικωρίου μικτοφ κζρδουσ είναι φκίνουςα μετά το 2006 για το
ςφνολο του δείγματοσ. Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ του εν λόγω δείκτθ διαμορφϊκθκε ςε 11,52% για
το ςφνολο των εταιρειϊν του δείγματοσ, ενϊ το μζςο περικϊριο κακαροφ κζρδουσ διαμορφϊκθκε
ςε αρνθτικά επίπεδα και ειδικότερα ςε -2,82%. Τςον αφορά τθ διαχρονικι διακφμανςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των επιχειριςεων, παρατθρείται κακοδικι τάςθ τθν τελευταία τριετία και
δραςτικι επιδείνωςθ το 2009, οπότε ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ των ιδίων κεφαλαίων γίνεται
αρνθτικόσ. Για τθν πενταετία ςυνολικά, θ μζςθ αποδοτικότθτα ιδίων κεφαλαίων για το ςφνολο των
εταιρειϊν του δείγματοσ διαμορφϊκθκε ςε 2,57%. Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ του δείκτθ γενικισ
ρευςτότθτασ διαμορφϊκθκε ςε 2,10 για το ςφνολο των εταιρειϊν του δείγματοσ. Αναφορικά με
τουσ δείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων προσ ίδια κεφάλαια
διαμορφϊκθκε ςε 4,33 (μζςοσ όροσ πενταετίασ) για το ςφνολο των εταιρειϊν και ο αντίςτοιχοσ
δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν δαπάνων ςε 3,98. Τςον αφορά τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ
των παραγωγικϊν επιχειριςεων χαλυβδοςωλινων, ο μζςοσ όροσ είςπραξθσ απαιτιςεων του
ςυνόλου των εταιρειϊν του δείγματοσ διαμορφϊκθκε ςε 201 θμζρεσ, ενϊ ο μζςοσ όροσ προκεςμίασ
εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν ςτισ 133 θμζρεσ.

Σίνακασ 2.28. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ παραγωγικϊν επιχειριςεων χαλυβδοςωλινων (2005 – 2009)
2005

2006

2007

2008

2009

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
11,37
15,83
15,08
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
-1,01
3,99
2,68

Υφνολο 11
Υφνολο 11
Αποδοτικότθτα

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
-0,67
14,76
9,69

Υφνολο 11
Τευςτότθτα
Υφνολο 11
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ
Υφνολο 11
Υφνολο 11
Δραςτθριότθτα
Υφνολο 11
Υφνολο 11

Γενικι Τευςτότθτα
1,83
2,02

2,56

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
11,27
3,03
2,70
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
3,50
5,73
5,26

14,62

0,71

11,52

0,06

-19,81

-2,82

1,66

-12,57

2,57

2,03

2,05

2,10

2,22

2,42

4,33

2,67

2,72

3,98

230

201

126

133

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
198
188
194
195
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
144
141
134
117
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Σίνακασ 2.28. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ παραγωγικϊν επιχειριςεων χαλυβδοςωλινων (2005 – 2009)
2005

2006

2007

2008

2009

ΞΡΔ

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.7.3 Η εγχϊρια αγορά χαλυβδοςωλινων
Θ ελλθνικι παραγωγι χαλυβδοςωλινων αφορά αποκλειςτικά ςωλινεσ με ραφι, ενϊ οι
χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ ραφι προζρχονται από το εξωτερικό και βρίςκουν εφαρμογι κυρίωσ ςε
περιπτϊςεισ που απαιτοφν υψθλι πίεςθ και κερμοκραςία. Θ εγχϊρια παραγωγι χαλυβδοςωλινων
παρουςίαςε από το 2008 και μετά κατζγραψε πτωτικι πορεία. Χυγκεκριμζνα, το ςυνολικό μζγεκοσ
τθσ εγχϊριασ παραγωγισ εκτιμάται ςε 228.000 τόνουσ το 2010 ζναντι 275.000 τόνων το 2009
(ετιςια μείωςθ 17%) και ζναντι 350.000 τόνων το 2008.

Σίνακασ 2.29. Υυνολικι εγχϊρια φαινομενικι κατανάλωςθ χαλυβδοςωλινων (2006-2010)
Ζτοσ
2006
2007
2008
2009
2010

Σαραγωγι
402.000
408.000
350.000
275.000
228.000

Ειςαγωγζσ

Εξαγωγζσ
28.400
19.900
37.100
49.500
36.000

231.500
217.150
190.950
168.000
144.300

Φαινομενικι Ματανάλωςθ
198.900
210.750
196.150
156.500
119.700

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Φαινομενικι κατανάλωςθ = Παραγωγι + Ειςαγωγζσ - Εξαγωγζσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ Αγοράσ - ICAP Group

Ψο μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ φαινομενικισ κατανάλωςθσ χαλυβδοςωλινων, ακολουκϊντασ τισ
πτωτικζσ τάςεισ του κλάδου των καταςκευϊν και τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ εν γζνει,
καταγράφει φκίνουςα πορεία τθν τελευταία τριετία. Ειδικότερα, το 2010 θ εν λόγω αγορά εκτιμάται
ςε 119.700 τόνουσ, από 156.500 τόνουσ το 2009 (ποςοςτό μείωςθσ 23,5%).
Σι ειςαγωγζσ χαλυβδοςωλινων παρουςίαςαν διακυμάνςεισ τθν εξεταηόμενθ χρονικι περίοδο,
διαμορφοφμενεσ ςε 36.000 τόνουσ το 2010 από 49.500 τόνουσ το 2009 (μείωςθ κατά 27%). Σ
βακμόσ ειςαγωγικισ διείςδυςθσ, παρουςίαςε επίςθσ αυξομειϊςεισ. Ειδικότερα, οι ειςαγωγζσ
χαλυβδοςωλινων κάλυψαν το 30,1% του ςυνολικοφ μεγζκουσ αγοράσ το 2010, ενϊ το 2009 το
μερίδιό τουσ διαμορφϊκθκε ςε 31,6%. Θ εξαγωγικι επίδοςθ κυμάνκθκε ςε υψθλά επίπεδα τθν
εξεταηόμενθ περίοδο μεταξφ του 53%-63%. Σι ςυνολικζσ εξαγωγζσ διαμορφϊκθκαν ςε 144.300
τόνουσ το 2010 από 168.000 τόνουσ το 2009 (μείωςθ κατά 14%).
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Διάγραμμα 2.9. Σαραγωγι και εγχϊρια (φαινομενικι) κατανάλωςθ χαλυβδοςωλινων (2006-2010)
420.000
380.000
340.000
300.000
260.000
220.000
180.000
140.000
100.000
2006

2007

2008

Υαραγωγι

2009

2010

Φαινομενικι Ξατανάλωςθ

Ποςότθτα ςε τόνουσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ – ICAP

2.7.4 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Σ εξεταηόμενοσ κλάδοσ αποτελείται τόςο από παραγωγικζσ μονάδεσ, όςο και από εμπορικζσ
επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα ειςαγωγισ χαλυβδοςωλινων. Ωςτόςο, το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ αγοράσ ελζγχεται από λίγεσ, μεγάλου μεγζκουσ, παραγωγικζσ εταιρείεσ, οι
οποίεσ ζχουν ςαν κφρια δραςτθριότθτά τουσ τθν παραγωγι χαλυβδοςωλινων. Σι ειςαγωγικζσ
εταιρείεσ του κλάδου δεν αςχολοφνται αποκλειςτικά με τα εξεταηόμενα προϊόντα. Σριςμζνεσ από
αυτζσ δραςτθριοποιοφνται ταυτόχρονα ςτθν ειςαγωγι και εμπορία μετάλλων, εξαρτθμάτων,
βιομθχανικϊν εφοδίων και ςτον ευρφτερο κλάδο «Πεταλλικά Υροϊόντα - Ξαταςκευζσ».
Θ εγχϊρια βιομθχανία χαλυβδοςωλινων καλφπτει μόνο τα προϊόντα με ραφι και ο μεγαλφτεροσ
όγκοσ τθσ παραγωγισ καλφπτεται από μικρό αρικμό επιχειριςεων μεγάλου μεγζκουσ. Ειςαγωγζσ
χαλυβδοςωλινων με ραφι πραγματοποιοφνται ςε ςχετικά μικρζσ ποςότθτεσ, ανάλογα με τισ
εκάςτοτε ςυνκικεσ και ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ. Τςον αφορά τθν κατανάλωςθ
χαλυβδοςωλινων χωρίσ ραφι, αυτι καλφπτεται εξ’ ολοκλιρου από ειςαγωγζσ, λόγω περιοριςμζνθσ
ηιτθςθσ.
Θ ηιτθςθ των χαλυβδοςωλινων επθρεάηεται από μια ςειρά παραγόντων που ςχετίηονται άμεςα με
τθν πορεία και το γενικότερο κλίμα τθσ οικονομίασ, κακϊσ και τισ εξελίξεισ των δθμόςιων και
ιδιωτικϊν επενδφςεων. Για παράδειγμα, θ πορεία τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ και του
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ευρφτερου κλάδου των καταςκευϊν (υλοποίθςθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων), κακϊσ και
παράγοντεσ όπωσ θ τιμι του χάλυβα, οι τιμζσ των καυςίμων και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ,
επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ για τα εξεταηόμενα προϊόντα.
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Λςχυρζσ επιχειριςεισ με υψθλζσ επενδφςεισ ςε μθχανολογικό εξοπλιςμό και ποιότθτα
παραγόμενων προϊόντων.



Αυξθμζνο ενδιαφζρον για τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και τθ
βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν των τελικϊν προϊόντων.



Εκτεταμζνο δίκτυο διανομισ με κάλυψθ ςε πανελλαδικό επίπεδο.

Αδφνατα ςθμεία:


Χχετικά υψθλό λειτουργικό κόςτοσ των παραγωγικϊν μονάδων.



Ξόςτοσ και ζντονθ διακφμανςθ των τιμϊν τθσ βαςικισ πρϊτθσ φλθσ (χάλυβασ).



Ξυκλικότθτα ςτθ ηιτθςθ, με αποτζλεςμα περιόδουσ ζξαρςθσ και φφεςθσ τθσ εξεταηόμενθσ
αγοράσ.



Ωψθλό κόςτοσ μεταφοράσ προϊόντων.



Χχετικά μικρό μζγεκοσ εγχϊριασ αγοράσ.

Ευκαιρίεσ:


Ωλοποίθςθ αυτοχρθματοδοτοφμενων ζργων υποδομισ και θ ενεργοποίθςθ ςυμπράξεων
Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Ψομζα (ΧΔΛΨ).



Δυνατότθτεσ διείςδυςθσ ςτισ αγορζσ των Βαλκανίων, λόγω γεωγραφικισ εγγφτθτασ και
ςυςςωρευμζνθσ τεχνογνωςίασ.

Απειλζσ:


Θ παρατεταμζνθ διάρκεια ςυνκθκϊν φφεςθσ ι οικονομικισ κρίςθσ, θ οποία πλιττει τθν
πλειοψθφία των κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ, και περιορίηει δραςτικά τισ
επενδφςεισ κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ.



Ωποκατάςταςθ εξεταηόμενων προϊόντων από ςωλινεσ άλλων υλικϊν (π.χ. πλαςτικό,
αλουμίνιο).
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Ψρζχουςα κακίηθςθ οικοδομικισ-καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ, θ οποία επθρεάηει και
τον τομζα τθσ ςωλθνουργίασ.

Προοπτικζσ
Σι προοπτικζσ του κλάδου των ακινιτων δεν είναι ενκαρρυντικζσ για το εγγφσ μζλλον και θ
γενικότερθ πορεία τθσ οικονομίασ κα αποτελζςει καταλυτικό παράγοντα για τθν εξεταηόμενθ
αγορά. Σ τομζασ των χαλυβδοςωλινων ςυνδζεται άμεςα με τθν εξζλιξθ άλλων δραςτθριοτιτων τθσ
οικονομίασ, όπωσ οι καταςκευζσ (οικοδομικι δραςτθριότθτα) και εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από
τθν εν γζνει πορεία του.
Χυγκεκριμζνα, πθγζσ τθσ αγοράσ εκτιμοφν ότι ςφμφωνα με τισ παροφςεσ ςυνκικεσ και τάςεισ τθ
διετία 2011-2012, το ςφνολο τθσ αγοράσ εκτιμάται ότι κα παρουςιάςει περαιτζρω μείωςθ τθσ τάξθσ
του 10%-15%. Θ διατιρθςθ τθσ αρνθτικισ οικονομικισ ςυγκυρίασ και θ ςυνεχιηόμενθ πτϊςθ, τθσ
οικοδομικισ δραςτθριότθτασ, ενιςχφουν τθν πρόβλεψθ παραγόντων του κλάδου και θ μείωςθ τθσ
ςυνολικισ αγοράσ χαλυβδοςωλινων ενδζχεται να είναι ακόμα μεγαλφτερθ.
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ΗΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡ ΧΝΙΜΡ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ

2.8.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ ςυγκεκριμζνθ κλαδικι μελζτθ υλοποιικθκε τον Πάρτιο του 2012 και ςκοπόσ τθσ είναι θ
διερεφνθςθ του κλάδου του θλεκτρολογικοφ υλικοφ εγκαταςτάςεων ι ςειράσ. Ψο θλεκτρολογικό
υλικό εγκαταςτάςεων χρθςιμοποιείται ςτον οικιακό εξοπλιςμό και ςε επαγγελματικοφσ χϊρουσ
(κτίρια γραφείων). Χθμειϊνεται ότι, θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ δεν εξετάηει προϊόντα για βιομθχανικι
χριςθ. Ειδικότερα, εξετάηονται οι διακόπτεσ και οι πρίηεσ, οι πίνακεσ διανομισ (κάτω των 1.000 V),
οι χρονοδιακόπτεσ, οι αυτόματεσ αςφάλειεσ, οι ραγοδιακόπτεσ (διακόπτεσ πλικτρου), οι διακόπτεσ
διαρροισ (αντιθλεκτροπλθξιακά ρελζ) και οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ.
Ζνασ ςχετικά μικρόσ αρικμόσ επιχειριςεων αντιπροςωπεφει τον παραγωγικό τομζα του κλάδου. Ψο
μεγαλφτερο μζροσ των παραγωγικϊν επιχειριςεων εξειδικεφεται ςτθν καταςκευι οριςμζνων μόνο
κατθγοριϊν προϊόντων θλεκτρολογικοφ υλικοφ εγκαταςτάςεων και όχι με όλα τα εξεταηόμενα
προϊόντα. Αντίκετα, ςτον ειςαγωγικό τομζα δραςτθριοποιείται μεγαλφτεροσ αρικμόσ επιχειριςεων.
Σι περιςςότερεσ επιχειριςεισ που ςυγκαταλζγονται ςε αυτι τθν κατθγορία αςχολοφνται και με
άλλεσ δραςτθριότθτεσ πζραν τθσ ειςαγωγισ και εμπορίασ θλεκτρολογικοφ υλικοφ εγκαταςτάςεων,
όπωσ το εμπόριο φωτιςτικϊν και λοιποφ (οικιακοφ κυρίωσ) εξοπλιςμοφ.
Θ ηιτθςθ για θλεκτρολογικό υλικό είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν εξζλιξθ τθσ καταςκευαςτικισ
και τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του 2010 από τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ., θ
οικοδομικι δραςτθριότθτα ςθμείωςε μείωςθ 10,6% ςτον αρικμό των αδειϊν ςε ςχζςθ με το 2009,
μείωςθ 19,4% βάςει επιφανείασ και μείωςθ 23,3% βάςει όγκου. Χυνολικά τθν τελευταία πενταετία,
θ οικοδομικι δραςτθριότθτα κατζγραψε πτϊςθ 54,5% με βάςθ τθν επιφάνεια και πτϊςθ 56,1% με
βάςθ τον όγκο, το 2010 ςε ςχζςθ με το 2006. Σ ακακάριςτοσ ςχθματιςμόσ κεφαλαίου εμφάνιςε τθν
ίδια περίοδο μείωςθ με μζςο ετιςιο ρυκμό 7,6%. Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά τον ακακάριςτο
ςχθματιςμό κεφαλαίου για κατοικίεσ, ο μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ μείωςθσ διαμορφϊκθκε ςε 18,5% τθν
περίοδο 2006-2010.
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2.8.2 Θεςμικό πλαίςιο
Από το Πάρτιο του 2006 βρίςκεται ςε πλιρθ ιςχφ το πρότυπο ΕΟΣΨ HD 384/2004 βάςει του οποίου
οριοκετοφνται οι απαιτιςεισ των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. Ψο νζο αυτό πρότυπο
διαδζχκθκε τον «Ξανονιςμό Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων» του 1955 (Ξ.Ε.Θ.Ε. 1955) και
τζκθκε ςε ιςχφ μζςω ςχετικισ απόφαςθσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ (Φ.7.5/116/88) με θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβζρνθςθσ 5.3.2004 (ΦΕΞ Β/470 Β/5.3.2004). Χιμερα το
πρότυπο ΕΟΣΨ HD 384/2004 είναι υποχρεωτικό για τθ μελζτθ, τθν καταςκευι και τον ζλεγχο όλων
των νζων θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, ενϊ μζςω αυτοφ θ χϊρα μασ εναρμονίηεται πλζον με τθν
υπόλοιπθ Ευρϊπθ ςτο κζμα των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. Ψο πρότυπο που ςιμερα βρίςκεται ςε
ιςχφ (θ δεφτερθ ζκδοςι του), αποτελείται από επτά κφρια μζρθ:


Πζροσ 1: Χκοπόσ, αντικείμενο και βαςικζσ αρχζσ



Πζροσ 2: Σριςμοί



Πζροσ 3: Υροςδιοριςμόσ των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν των εγκαταςτάςεων (τφποι δικτφων)



Πζροσ 4: Πζτρα προςταςίασ για αςφάλεια



Πζροσ 5: Επιλογι και εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ υλικοφ



Πζροσ 6: Ζλεγχοσ εγκαταςτάςεων και



Πζροσ 7: Εγκαταςτάςεισ ςε χϊρουσ ειδικϊν απαιτιςεων

Εν ςυντομία, μεταξφ πολλϊν άλλων, το πρότυπο προβλζπει όλο το φάςμα των ενεργειϊν που
διαςφαλίηουν τον χριςτθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, ενϊ καλφπτει επαρκϊσ τισ περιπτϊςεισ
αςτοχίασ υλικϊν και ςυςκευϊν με τισ αποδεκτζσ από αυτό λφςεισ. Σρίηει ωσ βαςικι γείωςθ ςε όλεσ
τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ τθ κεμελιακι γείωςθ, αναφζρεται ςτουσ χρωματιςμοφσ των καλωδίων,
κακϊσ επίςθσ ςτουσ ελζγχουσ και τουσ επανζλεγχουσ των εγκαταςτάςεων. Επίςθσ, κακιερϊνει τθ
χριςθ διατάξεων διαφορικοφ ρεφματοσ ςαν ςυμπλθρωματικό μζςο προςταςίασ, περιγράφει και
ορίηει τισ πολφ χαμθλζσ τάςεισ αςφαλείασ, ενϊ ορίηει τισ μζγιςτεσ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ των
καλωδίων.
Πε βάςθ το ΦΕΞ Β 844 / 16.5.2011 ορίηεται θ αντικατάςταςθ τθσ παλιάσ ΩΔΕ (πιςτοποιθτικό ΔΕΘ) με
νζα, ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται όλα τα νζα δεδομζνα που ζχουν προκφψει ςτθν ελλθνικι
θλεκτρολογικι Ρομοκεςία. Ψο νζο ζντυπο ΩΔΕ ζχει αντικαταςτιςει το παλαιότερο από τισ
16/8/2011. Ξαλφπτει όλεσ τισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που ανικουν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του
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Υροτφπου ΕΟΣΨ HD-384 κακϊσ και του ΞΕΘΕ (Ξανονιςμόσ Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων).
Αφορά τουσ θλεκτρολόγουσ όλων των βακμίδων, οι οποίοι αςχολοφνται με θλεκτρικζσ
εγκαταςτάςεισ (εργολάβουσ, τεχνολόγουσ μθχανικοφσ, διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ κλπ), κακϊσ
επίςθσ και τουσ ιδιοκτιτεσ και χριςτεσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια.
Υζραν τθσ ειδικισ νομοκεςίασ για το θλεκτρολογικό υλικό, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ιςχφει θ Σδθγία
85/374/ΕΣΞ, θ οποία αποςκοπεί να προςδιορίςει ευκφνεσ αποηθμιϊςεων ςε περιπτϊςεισ ηθμιϊν
από ελαττωματικά προϊόντα. Θ ςυγκεκριμζνθ Σδθγία προβλζπει αυςτθρό κακεςτϊσ νομικισ
ευκφνθσ για καταςκευαςτζσ και ειςαγωγείσ ςτθν κοινότθτα. Επίςθσ, θ ιςχφουςα νομοκεςία
προβλζπει και υποχρζωςθ καταχϊριςθσ θλεκτρολογικοφ υλικοφ που κυκλοφορεί ςτθν ελλθνικι
αγορά. Ψο υλικό που εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ ΞΩΑ 470/1985, εφόςον πλθροί τουσ
προβλεπόμενουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ και δεν κζτει ςε κίνδυνο τθ δθμόςια
αςφάλεια, οφείλει να καταχωρείται ςτθ 4θ Διεφκυνςθ Ξλαδικισ Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ του
Ωπουργείου Ανάπτυξθσ. Ψζλοσ, θ ςιμανςθ CE υπζχει κζςθ διλωςθσ ότι το προϊόν ικανοποιεί όλεσ τισ
απαιτιςεισ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ ςτθν οποία υπάγεται. Αν ζνα προϊόν υποχρεοφται να
καλφπτει τισ απαιτιςεισ πλζον τθσ μιασ κοινοτικισ Σδθγίασ, θ ςχετικι ςιμανςθ CE ςθμαίνει διλωςθ
ικανοποίθςθσ όλων των οδθγιϊν που εφαρμόηονται ςε αυτό.

2.8.3 Δομι και διάρκρωςθ
Σ κλάδοσ του θλεκτρολογικοφ υλικοφ εγκαταςτάςεων είναι μζροσ του ευρφτερου κλάδου του
θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, όπου περιλαμβάνεται ο φωτιςμόσ, τα καλϊδια, το θλεκτρολογικό
υλικό βιομθχανίασ και το ενδοεπικοινωνιακό υλικό.
Σ παραγωγικόσ τομζασ αποτελείται από μικρομεςαίεσ κυρίωσ επιχειριςεισ (ΠΠΕ) οι οποίεσ
εξειδικεφονται ςτθν καταςκευι οριςμζνων προϊόντων και όχι όλθσ τθσ γκάμασ θλεκτρολογικοφ
υλικοφ εγκατάςταςθσ. Ζντονοσ είναι ο ανταγωνιςμόσ που αντιμετωπίηουν οι παραγωγικζσ ΠΠΕ του
κλάδου από τισ ειςαγωγικζσ. Χτον ειςαγωγικό τομζα δραςτθριοποιοφνται περιςςότερεσ
επιχειριςεισ, ενϊ αρκετζσ από αυτζσ αςχολοφνται και με τθν ειςαγωγι παρεμφερϊν προϊόντων,
όπωσ ςυςτιματα αυτοματιςμοφ, κλιματιςμοφ και εξαεριςμοφ, φωτιςτικά κ.α. Ξυρίαρχθ κζςθ ςτον
εν λόγω τομζα κατζχουν κυγατρικζσ εταιρείεσ πολυεκνικϊν ομίλων.
Ξφρια δίκτυα διανομισ των προϊόντων του κλάδου είναι κυρίωσ τα μεμονωμζνα καταςτιματα
πϊλθςθσ θλεκτρολογικοφ υλικοφ, κακϊσ και οι αλυςίδεσ καταςτθμάτων. Επίςθσ, οι επιχειριςεισ του
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κλάδου προμθκεφουν και απευκείασ μεγάλουσ πελάτεσ (π.χ. βιομθχανίεσ, τεχνικζσ εταιρείεσ κλπ.).
Αναφζρεται ότι, οριςμζνεσ εταιρείεσ οι οποίεσ αςχολοφνται με το εμπόριο θλεκτρολογικοφ υλικοφ
πραγματοποιοφν περιςταςιακά και δικζσ τουσ ειςαγωγζσ.
Ψα τελευταία χρόνια παρατθρείται το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ των ειςαγωγϊν προϊόντων χαμθλοφ
κόςτουσ από τρίτεσ κυρίωσ χϊρεσ (π.χ. Ξίνα), τα οποία οριςμζνεσ φορζσ δεν τθροφν τισ
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και είναι χαμθλότερθσ ποιότθτασ. Ψα εν λόγω προϊόντα αποςποφν
μερίδιο αγοράσ από τα «επϊνυμα» (παραγόμενα και ειςαγόμενα) προϊόντα, εντείνοντασ τον
ανταγωνιςμό που επικρατεί ςτον κλάδο.
Θ εξζλιξθ των πωλιςεων των ςθμαντικότερων (δείγμα 9 εταιρειϊν, βλ. αναλυτικότερα ςτον πίνακα
παραρτιματοσ Υ.3) παραγωγικϊν επιχειριςεων εμφανίηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. Χτο
ςυγκεκριμζνο πίνακα παρουςιάηονται οι πωλιςεισ τθσ περιόδου 2006-2010 βάςει των
δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν, ενϊ κατά διλωςθ είναι οι πωλιςεισ του 2011. Διευκρινίηεται ότι, οι
αναγραφόμενεσ πωλιςεισ αφοροφν ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων και όχι τισ
πωλιςεισ από τα εξεταηόμενα μόνο προϊόντα. Από τα ςτοιχεία του πίνακα διαπιςτϊνεται ότι, το
ςφνολο των πωλιςεων των παραγωγικϊν εταιρειϊν του κλάδου ανιλκε ςε €51 εκατ. περίπου το
2010, αυξανόμενο κατά 16% ζναντι του 2009.

Σίνακασ 2.30. Σωλιςεισ παραγωγικϊν εταιρειϊν του κλάδου θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ (2006-2011)
ΥΧΟΡΝΡ

2006
55.729.366

2007
74.480.128

2008
61.310.926

2009
43.934.206

2010
50.957.408

2011*
-

ςε €
θμειϊςεισ:
(1): θ χριςθ του 2006 καλφπτει τθν περίοδο 1.10.05-30.9.06 και του 2007 τθν περίοδο 1.10.06-31.12.07. Από το 2008 όλεσ οι χριςεισ καλφπτουν τθν περίοδο
1.1-31.12 κάκε ζτουσ. Σο 2011, θ εταιρεία διζκοψε τθν παραγωγι θλεκτρολογικοφ υλικοφ οικιακισ χριςθσ.
(2): θ χριςθ του 2006 καλφπτει τθν περίοδο 9.2.06-31.12.06
Πθγι: ICAP Group, Δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί

Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ του δείγματοσ των 9 επιχειριςεων του
κλάδου για τθν περίοδο 2006-2010, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ ςτοιχεία. Για
κάκε επιχείρθςθ υπολογίηονται οχτϊ δείκτεσ για τα ζτθ 2006-2010, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι μζςοι
όροι πενταετίασ.
Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ του περικωρίου μικτοφ κζρδουσ των εννζα επιχειριςεων του κλάδου
διαμορφϊκθκε ςε 18,06%, λαμβάνοντασ τθν υψθλότερθ τιμι του το 2008 (20,53%). Ψο μζςο
περικϊριο κακαροφ κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε αρνθτικά επίπεδα για τθν εν λόγω πενταετία και
ειδικότερα ςε -1,19%. Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ τθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων
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διαμορφϊκθκε ςε αρνθτικά επίπεδα (-2,47%) για το ςφνολο του δείγματοσ. Θ γενικι ρευςτότθτα
των εννζα εταιρειϊν του κλάδου για τθν τελευταία πενταετία διαμορφϊκθκε κατά μζςο όρο ςε 3,9.
Αναφορικά με του δείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων προσ
ίδια κεφάλαια κατά τθν πενταετία 2006-2010 για το δείγμα των εννζα εταιρειϊν, διαμορφϊκθκε ςε
1,98. Από τθν άλλθ πλευρά, ο δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν διαμορφϊνεται κατά
μζςο όρο ςε 15,4 τθν εξεταηόμενθ πενταετία. Τςον αφορά τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ, ο μζςοσ
όροσ είςπραξθσ απαιτιςεων διαμορφϊκθκε (ωσ μζςοσ όροσ πενταετίασ) ςτισ 219 θμζρεσ, ενϊ ο
μζςοσ όροσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν κυμάνκθκε ςε πολφ χαμθλότερα επίπεδα
(113 θμζρεσ).

Σίνακασ 2.31. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων παραγωγισ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ (2006 –
2010)
2006

2007

2008

2009

2010

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
16,60
17,58
20,53
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
-0,42
1,32
0,78

Υφνολο 9
Υφνολο 9
Αποδοτικότθτα

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
-11,52
1,89
4,41

Υφνολο 9
Τευςτότθτα
Υφνολο 9
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ
Υφνολο 9
Υφνολο 9
Δραςτθριότθτα
Υφνολο 9
Υφνολο 9

Γενικι Τευςτότθτα
3,42
3,54

3,49

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
1,90
2,37
1,97
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
38,82
13,59
7,89

17,99

17,63

18,06

-3,77

-3,86

-1,19

-2,53

-4,61

-2,47

4,70

4,33

3,90

1,71

1,95

1,98

2,49

14,21

15,40

263

219

183

113

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
216
220
167
227
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
98
65
83
136

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.8.4 Η εγχϊρια αγορά του θλεκτρολογικοφ υλικοφ εγκαταςτάςεων
Θ εγχϊρια παραγωγι θλεκτρολογικοφ υλικοφ εξετάηεται ανά κατθγορία και δεν υπολογίηεται ωσ
ενιαίο ςφνολο ποςοτιτων, κακϊσ πρόκειται για προϊόντα ανομοιογενι. Χτον ςχετικό πίνακα
εκτιμάται θ παραγωγι προσ εγχϊρια διάκεςθ (εξαιρουμζνων των ποςοτιτων προσ εξαγωγι), ανά
κατθγορία θλεκτρολογικοφ υλικοφ. Αναφζρεται ότι, ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ παραγωγισ δεν
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περιλαμβάνονται τα προϊόντα που διατίκενται ςτθ ΔΕΘ και γενικϊσ ςτθ βιομθχανία. Ειδικά όςον
αφορά τουσ πίνακεσ διανομισ, περιλαμβάνονται οι ζτοιμοι – προκαταςκευαςμζνοι πίνακεσ που
προορίηονται κυρίωσ για οικιακι χριςθ (όχι βιομθχανικοί πίνακεσ) και ςυγκεκριμζνα εκείνοι που
είναι κάτω των 1.000 V. Εδικότερα ανά εξεταηόμενο προϊόν ςθμειϊνονται τα παρακάτω:
- Υριηοδιακόπτεσ: Θ παραγωγι πριηοδιακοπτϊν για εγχϊρια διάκεςθ ακολοφκθςε κακοδικι πορεία
κατά το χρονικό διάςτθμα 2007-2010, με μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 21% περίπου. Ειδικότερα, το
2011 εκτιμάται ςτο φψοσ των 1,2 εκατ. τεμαχίων (ποςοςτιαία μείωςθ 25% ςε ςχζςθ με το 2010).
- Υίνακεσ Διανομισ: Θ παραγωγι πινάκων διανομισ (για εγχϊρια διάκεςθ) παρουςίαςε μείωςθ τθν
περίοδο 2008-2011, με μζςο ετιςιο ρυκμό 21,5%. Ψο 2011 θ παραγωγι προσ εγχϊρια διάκεςθ
διαμορφϊκθκε ςε 150 χιλ. τεμάχια (μείωςθ 25% ςε ςχζςθ με το 2010).
- Αυτόματεσ Αςφάλειεσ: Ξακοδικι πορεία παρουςιάηει θ παραγωγι αυτόματων αςφαλειϊν για
εγχϊρια διάκεςθ, τθν περίοδο 2008-2011 με μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 9,8%. Ειδικότερα, το 2011
το μζγεκοσ τθσ παραγωγισ εκτιμάται ςτο φψοσ των 770 χιλ. πόλων, καταγράφοντασ μείωςθ 12,5%
ςε ςχζςθ με το 2010.
- Φαγοδιακόπτεσ: Θ παραγωγι ραγοδιακοπτϊν για εγχϊρια διάκεςθ παρουςιάηει πτωτικι πορεία
τθν περίοδο 2008-2011, με μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 12,1%. Ψο φψοσ τθσ παραγωγισ (προσ
εγχϊρια διάκεςθ) διαμορφϊκθκε ςτο μζγεκοσ των 190 χιλ. πόλων (μείωςθ 13,6% ςε ςχζςθ με το
2010).
- Ενδεικτικζσ Ουχνίεσ: Θ παραγωγι ενδεικτικϊν λυχνιϊν εμφανίηεται μειωμζνθ από το 2007 και
μετά. Για τθν περίοδο 2008-2011 παρουςίαςε μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 9,8%. Ειδικότερα, το
2011 θ παραγωγι προσ εγχϊρια διάκεςθ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν εκτιμάται ςε 110 χιλ. τεμάχια
(μείωςθ 12% ςε ςχζςθ με το 2010).

Σίνακασ 2.32. Σαραγωγι προσ εγχϊρια διάκεςθ θλεκτρολογικοφ υλικοφ ανά κατθγορία προϊόντοσ (20072011)
Ματθγορία / Ζτοσ
(1)
Υριηοδιακόπτεσ
(1)
Υίνακεσ διανομισ
(2)
Αυτόματεσ αςφάλειεσ
(2)
Φαγοδιακόπτεσ
(1)
Ενδεικτικζσ λυχνίεσ

2007
3.300
380
1.250
350
170

2008
2.700
310
1.050
280
150

2009
2.100
250
950
250
140

2010
1.600
200
880
220
125

2011
1.200
150
770
190
110

(1): ποςότθτα ςε χιλ. τεμάχια
(2): ποςότθτα ςε χιλ. πόλουσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ - ICAP Group,
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Χτθ ςυνζχεια εξετάηεται θ εγχϊρια αγορά του θλεκτρολογικοφ υλικοφ εγκαταςτάςεων, όπωσ
διαμορφϊκθκε τα τελευταία χρόνια. Θ εξζλιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ ςυνδζεται άμεςα με τθν
πορεία τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ και ιδιαίτερα με τθν πορεία τθσ ιδιωτικισ οικοδομικισ
δραςτθριότθτασ, εάν μάλιςτα ςυνυπολογιςκεί και το γεγονόσ ότι θ ηιτθςθ του θλεκτρολογικοφ
υλικοφ προζρχεται κατά 70% περίπου από τισ νζεσ οικοδομζσ και μόνον το 30% από
αντικαταςτάςεισ - ανακαινίςεισ. Χφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, θ ςυνεχισ πτϊςθ που
παρατθρείται ςε όλα τα μεγζκθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ (βάςει εκδιδομζνων αδειϊν,
όγκου και επιφανείασ) από το 2006 και μετά, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για
θλεκτρολογικό υλικό εγκαταςτάςεων από το 2008 και μετά, γεγονόσ που επιτείνει και θ τρζχουςα
οικονομικι κρίςθ. Αναλυτικά, ανά κατθγορία προϊόντοσ εκτιμοφνται τα εξισ:
- Υριηοδιακόπτεσ: H εγχϊρια κατανάλωςθ των πριηοδιακοπτϊν παρουςιάηει κακοδικι πορεία κατά
τθν περίοδο 2008-2011, με μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 13,3%. Ψο 2011 θ εν λόγω αγορά εκτιμάται
ςε 9,7 εκατ. τεμάχια. Χθμειϊνεται ότι, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηιτθςθσ καλφπτεται από τισ
ειςαγωγζσ. Ειδικότερα, θ ειςαγωγικι διείςδυςθ εκτιμάται ότι ανιλκε ςε 87,6% το 2011.
- Υίνακεσ διανομισ: Θ αγορά των πινάκων διανομισ εξακολουκεί να καλφπτεται κυρίωσ από τθν
εγχϊρια παραγωγι, κακϊσ αρκετζσ βιοτεχνικζσ μονάδεσ καταςκευάηουν θλεκτρολογικοφσ πίνακεσ
ςε όλθ τθν Ελλάδα. Ωςτόςο, τθν περίοδο 2008-2011 θ εγχϊρια αγορά πινάκων διανομισ ιταν
πτωτικι με μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 17%. Ειδικότερα για το 2011 εκτιμάται ςε 360 χιλ. τεμάχια
καταγράφοντασ μείωςθ 21,7% ςε ςχζςθ με το 2010.
- Αυτόματεσ αςφάλειεσ: Ψο μζγεκοσ αγοράσ των αυτόματων αςφαλειϊν τθν περίοδο 2008-2011
εμφανίηει μείωςθ με μζςο ετιςιο ρυκμό 7,1%. Ειδικότερα το 2011 εκτιμάται ςε 5.500 χιλ. πόλουσ
(μείωςθ 6,8% ςε ςχζςθ με το 2010). Επιπλζον, θ ειςαγωγικι διείςδυςθ αυξικθκε ςθμαντικά τα
τελευταία κυρίωσ χρόνια, με αποτζλεςμα θ ςυμμετοχι των ειςαγωγϊν ςτθ ςυνολικι αγορά το 2011
να διαμορφωκεί ςε 86%.
Σίνακασ 2.33. Εγχϊρια αγορά θλεκτρολογικοφ υλικοφ ανά κατθγορία προϊόντοσ (2007-2011)
Ματθγορία / Ζτοσ
(1)
Υριηοδιακόπτεσ
(1)
Υίνακεσ διανομισ
(2)
Αυτόματεσ αςφάλειεσ
(2)
Φαγοδιακόπτεσ
(1)
Ενδεικτικζσ λυχνίεσ
(1)
Διακόπτεσ διαρροισ
(1)
Χρονοδιακόπτεσ

2007
16.300
710
7.150
1.800
980
380
140

2008
14.900
630
6.850
1.610
950
350
130

2009
14.000
550
6.300
1.410
850
320
120

2010
12.000
460
5.900
1.250
750
290
110

2011
9.700
360
5.500
1.100
650
260
90

(1): ποςότθτα ςε χιλ. τεμάχια
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(2): ποςότθτα ςε χιλ. πόλουσ
Πθγι: Εκτιμιςεισ αγοράσ - ICAP Group,

- Φαγοδιακόπτεσ: Ξακοδικά κινικθκε το μζγεκοσ αγοράσ των ραγοδιακοπτϊν κατά τθν περίοδο
2008-2011 με μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 11,9%. Ειδικότερα, το 2011 διαμορφϊκθκε ςε 1.100 χιλ.
πόλουσ (μείωςθ 12% ςε ςχζςθ με το 2010). Ψα τελευταία χρόνια θ ειςαγωγικι διείςδυςθ ςτθν
αγορά των ραγοδιακοπτϊν αυξάνεται ςυνεχϊσ με αποτζλεςμα, το 2011 το ποςοςτό αυτό να
ανζλκει ςε 82,7%.
- Ενδεικτικζσ λυχνίεσ: Θ εγχϊρια κατανάλωςθ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κατζγραψε μζςο ετιςιο
ρυκμό μείωςθσ 11,9% τθν περίοδο 2008-2011, το δε 2011 εκτιμάται ςε 650 χιλ. τεμάχια (μείωςθ
13,3% ςε ςχζςθ με το 2010). Χθμειϊνεται ότι, ζωσ το 1998, θ παραγωγι κάλυπτε το μεγαλφτερο
μζροσ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ, ενϊ ζκτοτε θ εικόνα αυτι αναςτράφθκε κακϊσ παρουςιάςτθκε
ςυνεχισ άνοδοσ των ειςαγωγϊν, το μερίδιο των οποίων ανιλκε (το 2011) ςε 83,1%.
- Χρονοδιακόπτεσ: Θ αγορά των διακοπτϊν διαρροισ ςτθν Ελλάδα καλφπτεται ςχεδόν εξ ολοκλιρου
από ειςαγόμενα προϊόντα. H εγχϊρια αγορά των διακοπτϊν διαρροισ ακολοφκθςε πτωτικι πορεία
τθν περίοδο 2008-2011, με μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 9,4%. Χυγκεκριμζνα, το 2011
διαμορφϊκθκε ςε 260 χιλ. τεμάχια (μείωςθ 10,3% ςε ςχζςθ με το 2010).
Χχετικά με τθ ςυνολικι αξία των εξεταηόμενων προϊόντων, αυτι εκτιμάται ςτα €66 εκατ. το 2011,
υπολογιηόμενθ με βάςθ τισ εκτιμϊμενεσ μζςεσ τιμζσ χονδρικισ πϊλθςθσ από τουσ παραγωγοφσ και
τουσ ειςαγωγείσ.

2.8.5 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Σ κλάδοσ του θλεκτρολογικοφ υλικοφ χαρακτθρίηεται από ζντονο ανταγωνιςμό, κακϊσ
περιλαμβάνει μεγάλο αρικμό προϊόντων και εμπορικϊν ςθμάτων. Αρκετζσ επιχειριςεισ του κλάδου
(παραγωγικζσ και ειςαγωγικζσ) εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ ςτθν αςφάλεια των προϊόντων τουσ και
γι’ αυτό το λόγο επιδιϊκουν τθν πιςτοποίθςθ των προϊόντων τουσ και τθν ζγκριςι τουσ από
αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ τυποποίθςθσ, ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ.
Σ αρικμόσ των επιχειριςεων ςτον παραγωγικό τομζα, ςε ότι αφορά τα εξεταηόμενα προϊόντα,
χαρακτθρίηεται από φκίνουςα τάςθ. Σι παραγωγικζσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν ζντονο
ανταγωνιςμό από τα ειςαγόμενα προϊόντα, θ πλειοψθφία των οποίων πλζον διακζτει τισ
προδιαγραφζσ και τισ πιςτοποιιςεισ που ορίηει θ ΕΕ. Από τθν άλλθ πλευρά, τόςο οι παραγωγοί όςο
και οι παραδοςιακοί ειςαγωγείσ αντιμετωπίηουν ανταγωνιςμό και από φκθνά «ανϊνυμα» προϊόντα
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που δεν καλφπτουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ και αςφάλειασ, τα οποία
ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ χαμθλοφ κόςτουσ.
Θ εξεταηόμενθ αγορά ςυνδζεται με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, κακϊσ θ ηιτθςθ για
θλεκτρολογικό υλικό εξαρτάται άμεςα από τθν πορεία τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ.
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Ανυπαρξία υποκατάςτατων προϊόντων



Χτον κλάδο δραςτθριοποιοφνται καλά οργανωμζνεσ επιχειριςεισ με ιςχυρά και καταξιωμζνα
εμπορικά ςιματα.



Χτθν αγορά διατίκεται μεγάλθ ποικιλία προϊόντων ςε εφροσ τιμισ και ποιότθτασ.

Αδφνατα ςθμεία:


Θ άμεςθ εξάρτθςθ του κλάδου από εξωγενείσ παράγοντεσ όπωσ θ οικοδομικι και
καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα, θ αγορά ακινιτων κακϊσ και οι εξελίξεισ ςτθ χοριγθςθ
ςτεγαςτικϊν δανείων.

Ευκαιρίεσ:


Θ ανάπτυξθ νζων προϊόντων («ζξυπνεσ» θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, λαμπτιρεσ οικονομίασ,
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα).



Ψο θλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).

Απειλζσ:


Θ ςυνεχισ μείωςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ.



Θ τρζχουςα οικονομικι φφεςθ και θ «ςυμπίεςθ» του διακζςιμου ειςοδιματοσ των
καταναλωτϊν.



Θ ςθμαντικι μείωςθ τθσ τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ, τόςο ςε επιχειρθματικά όςο και ςε
ςτεγαςτικά δάνεια.



Θ αφξθςθ των επιςφαλειϊν και τα προβλιματα ρευςτότθτασ ςτθν αγορά.

Προοπτικζσ
Θ υφιςτάμενθ οικονομικι φφεςθ δθμιουργεί κλίμα αβεβαιότθτασ και πλιττει ςε ςθμαντικό βακμό
τον κλάδο του θλεκτρολογικοφ υλικοφ εγκαταςτάςεων. Θ «ςυμπίεςθ» του διακζςιμου ειςοδιματοσ
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των καταναλωτϊν, θ πτϊςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ κακϊσ και το «πάγωμα» ςτθ
χοριγθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων από μζρουσ των τραπεηϊν, επθρζαςαν ςε ςθμαντικό βακμό τον
κλάδο ςτθ χϊρα μασ.
Ωσ εκ τοφτου, οι βραχυπρόκεςμεσ προοπτικζσ και για τον εξεταηόμενο κλάδο δεν είναι
ενκαρρυντικζσ. Χφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ και τάςεισ τθσ
αγοράσ, θ εγχϊρια ηιτθςθ για θλεκτρολογικό υλικό, προβλζπεται ότι κα κινθκεί πτωτικά και τθ
διετία 2012-2013. Θ αξία τθσ αγοράσ εκτιμάται ότι κα παρουςιάςει μείωςθ, με μζςο ετιςιο ρυκμό
τθσ τάξθσ του 15%.
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ΖΣΙΣΝΑ ΡΙΜΙΑΜΗΥ ΧΤΗΥΗΥ

2.9.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ ςυγκεκριμζνθ κλαδικι μελζτθ εκπονικθκε το Φεβρουάριο του 2012 και αντικείμενό τθσ είναι θ
διερεφνθςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ των επίπλων οικιακισ χριςθσ. Ειδικότερα, εξετάηονται (α) τα
ζπιπλα τραπεηαρίασ (τραπζηια και καρζκλεσ), (β) τα ζπιπλα υπνοδωματίου (κρεβάτια, κομοδίνα
κλπ.) και (γ) τα ζπιπλα κακιςτικοφ χϊρου (καναπζδεσ, πολυκρόνεσ, τραπεηάκια, ςφνκετα,
μπουφζδεσ, κλπ.). Επιςθμαίνεται ότι, δεν εξετάηονται τα ζπιπλα γραφείου, μπάνιου, κουηίνασ,
εξωτερικϊν χϊρων και τα βρεφικά - παιδικά ζπιπλα.
Ψα ζπιπλα οικιακισ χριςθσ αποτελοφν ςθμαντικό τομζα ςτον ευρφτερο κλάδο των επίπλων,
περιλαμβάνοντασ μεγάλο αρικμό επιχειριςεων, οι οποίεσ διαφζρουν ωσ προσ το μζγεκοσ και τθν
οργάνωςι τουσ, αλλά και ωσ προσ το εφροσ των προϊόντων που διακζτουν. Ειδικότερα, ςτον
παραγωγικό τομζα του εξεταηόμενου κλάδου δραςτθριοποιοφνται μεγάλου μεγζκουσ επιχειριςεισ
με αυτοματοποιθμζνθ παραγωγι, κακϊσ και μικρότερου μεγζκουσ (βιοτεχνίεσ), οι οποίεσ
δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτθν τοπικι αγορά. Ανομοιογζνεια παρατθρείται και ςτον ειςαγωγικό
τομζα, ςτον οποίο ωςτόςο είναι εντονότερθ θ παρουςία εταιρειϊν μεςαίου και μεγάλου μεγζκουσ.
Αρκετζσ εταιρείεσ του κλάδου δραςτθριοποιοφνται παράλλθλα ςτθν παραγωγι ι/και ειςαγωγι
άλλων ειδϊν επίπλων, όπωσ κουηίνασ, μπάνιου, γραφείου, εξωτερικϊν χϊρων, παιδικϊν επίπλων,
αλλά και άλλων οικιακϊν ειδϊν, προςφζροντασ ςυχνά ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ για τον εξοπλιςμό
μιασ κατοικίασ.
Βάςει των ςτοιχείων τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ., ο ανακεωρθμζνοσ Δείκτθσ Βιομθχανικισ Υαραγωγισ του κλάδου
καταςκευισ επίπλων παρουςιάηει διαχρονικι μείωςθ από το 2008 και μετά, ενϊ κυμαίνεται ςε
επίπεδα χαμθλότερα του αντίςτοιχου μζςου ετιςιου γενικοφ δείκτθ τθσ βιομθχανίασ τθ διετία
2009-2010.

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 88

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

Διάγραμμα 2.10. Ανακεωρθμζνοσ γενικόσ δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ και δείκτθσ βιομθχανικισ
παραγωγισ ςτον κλάδο των επίπλων (2005-2010)
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Ζτοσ βάςθσ: 2005
Πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.

Θ εξζλιξθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ, αποτελεί ιδιαίτερα ςθμαντικό παράγοντα που
επθρεάηει τθ ηιτθςθ για ζπιπλα οικιακισ χριςθσ. Ζντονθ είναι θ μείωςθ τθσ ιδιωτικισ οικοδομικισ
δραςτθριότθτασ τα τελευταία όμωσ ζτθ, λόγω τθσ παρατεταμζνθσ οικονομικισ φφεςθσ τθσ χϊρασ, θ
οποία ζχει πλιξει ςε ςθμαντικό βακμό τον κλάδο των καταςκευϊν. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ
ΕΟ.ΧΨΑΨ. για το 2010, θ οικοδομικι δραςτθριότθτα ςθμείωςε μείωςθ 10,6% ςτον αρικμό των
αδειϊν ςε ςχζςθ με το 2009, μείωςθ 19,4% βάςει επιφανείασ και μείωςθ 23,3% βάςει όγκου. Ψα
μεγζκθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ του 2010 (αρικμόσ αδειϊν, επιφάνεια και όγκοσ) είναι τα
χαμθλότερα που καταγράφθκαν τθν τελευταία δεκαετία.

2.9.2 Δομι και διάρκρωςθ
Σ κλάδοσ των επίπλων οικιακισ χριςθσ παρουςιάηει ςθμαντικό βακμό ανομοιογζνειασ ςε επίπεδο
επιχειριςεων. Θ πλζον ευδιάκριτθ κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων του κλάδου τισ κατατάςςει
ςε βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ, επιπλοποιοφσ - μαραγκοφσ και ειςαγωγείσ επίπλων. Σι περιςςότερεσ
παραγωγικζσ μονάδεσ είναι πολφ μικροφ μεγζκουσ και δε διακζτουν αυτοματοποιθμζνθ παραγωγι.
Σι εν λόγω επιχειριςεισ προςφζρουν τθ δυνατότθτα επιλογισ υλικϊν και ςχεδίων και τα προϊόντα
τουσ προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ του εκάςτοτε πελάτθ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι
βιομθχανίεσ διακζτουν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό ϊςτε να παράγουν μεγάλεσ ποςότθτεσ και να
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επιτυγχάνουν οικονομίεσ κλίμακασ, ενϊ θ ευελιξία τουσ όςον αφορά τθν προςαρμογι ςτισ
απαιτιςεισ του πελάτθ είναι πιο περιοριςμζνθ και βαςίηεται ςτθν γκάμα των προϊόντων τουσ.
Τςον αφορά τα δίκτυα πωλιςεων των επιχειριςεων, οι ςθμαντικότερεσ διαφορζσ εντοπίηονται
μεταξφ των μεγάλων επιχειριςεων (ειςαγωγικϊν και παραγωγικϊν) και των μικρότερων μονάδων
(βιοτεχνίεσ, ξυλουργοί - μαραγκοί). Σι πρϊτεσ διακζτουν ςυνικωσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ και δίκτυο
διανομισ των προϊόντων τουσ το οποίο ςυχνά περιλαμβάνει εταιρικά καταςτιματα, καταςτιματα
που λειτουργοφν με το ςφςτθμα franchising, αλλά και τοπικοφσ αντιπροςϊπουσ. Σι μικρότερεσ
επιχειριςεισ, παράγουν ςυνικωσ κατόπιν παραγγελίασ και δε διακζτουν εκκεςιακοφσ χϊρουσ ι
αντιπροςϊπουσ.
Υαράγοντεσ του κλάδου εκτιμοφν ότι, τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνιςμόσ είναι ιδιαίτερα
αυξθμζνοσ λόγω και τθσ μείωςθσ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν. Σι ςυνκικεσ
αυτζσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθ διαμόρφωςθ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ και των όρων πωλιςεων
των επιχειριςεων.
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των ςθμαντικότερων (δείγμα 11 εταιρειϊν,
βλ. αναλυτικότερα ςτον πίνακα Υ.3 του παραρτιματοσ) εταιρειϊν καταςκευισ επίπλων οικιακισ
χριςθσ. Επιςθμαίνεται ότι, τα αναφερόμενα μεγζκθ προζρχονται από το ςφνολο των
δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων και καλφπτουν τθν περίοδο 2006-2010. Επίςθσ, για κάποιεσ
επιχειριςεισ παρουςιάηονται οι, κατά διλωςθ, πωλιςεισ για το 2011.
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του εν λόγω πίνακα, οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των ςυγκεκριμζνων
επιχειριςεων καταςκευισ επίπλων ανιλκαν ςε €75,4 εκατ. το 2010. Χυγκρίνοντασ τισ επιχειριςεισ
για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα οικονομικά ςτοιχεία τόςο για το 2010 όςο και για το 2009,
προκφπτει μείωςθ των ςυνολικϊν πωλιςεων των ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν κατά 19% περίπου τθ
διετία 2009-2010.

Σίνακασ 2.34.Σωλιςεισ επιχειριςεων καταςκευισ οικιακϊν επίπλων (2006-2011)
Υφνολο

2006
96.204.079

2007
111.343.117

2008
111.944.700

2009
33.656.689

2010
75.421.814

2011*
-

ςε €
Πθγι: Icap Group, Δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί

Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ του δείγματοσ των 11 επιχειριςεων
του κλάδου για τθν περίοδο 2006-2010, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ ςτοιχεία.
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Για κάκε επιχείρθςθ υπολογίηονται 8 δείκτεσ για τα ζτθ 2006-2010, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι μζςοι
όροι πενταετίασ.
Ψο μζςο περικϊριο μικτοφ κζρδουσ τθσ 5ετίασ διαμορφϊκθκε ςε 30,9% για το δείγμα των 11
εταιρειϊν ακολουκϊντασ ςε γενικζσ γραμμζσ πτωτικι τάςθ τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Σ δείκτθσ του
κακαροφ περικωρίου κζρδουσ κυμάνκθκε ςε πολφ χαμθλότερα επίπεδα, ενϊ ιταν αρνθτικόσ για το
2010. Σ μζςοσ όροσ πενταετίασ περικωρίου κακαροφ κζρδουσ για το δείγμα των 11 επιχειριςεων
διαμορφϊκθκε ςε 0,20%. Σ μζςοσ δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων ζλαβε αρνθτικζσ τιμζσ
το 2010, ενϊ ο μζςοσ όροσ πενταετίασ διαμορφϊκθκε ςε 14,2% για τισ παρουςιαηόμενεσ
παραγωγικζσ επιχειριςεισ. Θ μζςθ αποδοτικότθτα ιδίου κεφαλαίου μειϊνεται ςε 4,92% για δζκα
εταιρείεσ. Θ μζςθ γενικι ρευςτότθτα του δείγματοσ των 11 επιχειριςεων διαμορφϊκθκε ςε 1,4
(μζςοσ όροσ 5ετίασ). Αναφορικά με τουσ δείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ
του λόγου ξζνων προσ ίδια κεφάλαια κατά τθν πενταετία 2006-2010, διαμορφϊκθκε ςε 4,9 για τισ
11 εταιρείεσ και ο μζςοσ δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν διαμορφϊκθκε ςε 2,1.
Τςον αφορά τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων, ο μζςοσ όροσ προκεςμίασ είςπραξθσ
απαιτιςεων, διαμορφϊκθκε ςε 132 θμζρεσ για το ςφνολο των 11 εταιρειϊν, ενϊ ο μζςοσ όροσ
προκεςμίασ εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν ςε 116 θμζρεσ αντίςτοιχα.

Σίνακασ 2.35. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων καταςκευισ επίπλων οικιακισ χριςθσ (2006 –
2010)
2006

2007

2008

2009

2010

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
32,66
33,42
31,94
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
7,80
1,77
0,82

Υφνολο 11
Υφνολο 11
Αποδοτικότθτα

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
12,55
20,37
17,97

Υφνολο 11

Υφνολο 11
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ
Υφνολο 11
Υφνολο 11
Δραςτθριότθτα
Υφνολο 11
Υφνολο 11

Γενικι Τευςτότθτα
1,53
1,46

1,26

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
3,79
5,55
7,09
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
2,76
3,12
1,38

29,34

27,00

30,87

1,18

-10,60

0,20

27,67

-7,55

14,20

1,45

1,26

1,39

4,27

3,66

4,87

1,79

1,23

2,06

162

132

127

116

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
99
106
137
157
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
108
115
108
121

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
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Σίνακασ 2.35. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων καταςκευισ επίπλων οικιακισ χριςθσ (2006 –
2010)
2006

2007

2008

2009

2010

ΞΡΔ

Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E..

2.9.3 Η εγχϊρια αγορά επίπλων οικιακισ χριςθσ
Ψο μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ οικιακϊν επίπλων (ςε αξία) παρουςιάηει πτωτικι πορεία τθν
περίοδο 2007-2010, με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ 17% περίπου. Ειδικότερα, το 2011 εκτιμάται
ότι διαμορφϊκθκε ςε €220 εκατ. από €270 εκατ. το 2010 (μείωςθ κατά 18,5%).
Σίνακασ 2.36. Εγχϊρια αγορά επίπλων οικιακισ χριςθσ ςε αξία (2007-2011)
Ζτοσ
2007
2008
2009
2010
2011

Σαραγωγι
456.000
390.000
330.000
270.000
220.000

Ειςαγωγζσ
258.000
275.000
270.000
250.000
210.000

Εξαγωγζσ
14.000
14.000
12.000
13.000
15.000

Εγχϊρια αγορά
700.000
651.000
588.000
507.000
415.000

Ξεταβολι
9,8%
-7,0%
-9,7%
-13,8%
-18,1%

Ποςά ςε €000
Πθγι: ICAP Group, Εκτιμιςεισ αγοράσ

Φκίνουςα πορεία ακολουκεί και θ εγχϊρια αγορά (κατανάλωςθ) επίπλων οικιακισ χριςθσ ςε αξία
τθν περίοδο 2007-2011, με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ -12,3%. Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά το
2011, θ αξία τθσ εν λόγω αγοράσ εκτιμάται ςε €415 εκατ. ζναντι €507 εκατ. το 2010, καταγράφοντασ
πτϊςθ 18,1%. Αναφορικά με τισ πωλιςεισ ειςαγομζνων επίπλων οικιακισ χριςθσ ςε αξία, τα
τελευταία χρόνια, εμφανίηουν πτωτικι πορεία, το δε 2011/10 το ποςοςτό μείωςθσ εκτιμάται ςτο
16% (2011: €210 εκατ., 2010: €250 εκατ.). Ωςτόςο, θ ειςαγωγικι διείςδυςθ βαίνει αυξανόμενθ.
Ειδικότερα, το 2011 το μερίδιο των ειςαγομζνων οικιακϊν επίπλων επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
αγοράσ ανιλκε ςε περίπου 51%. Σι εξαγωγζσ επίπλων ςε αξία κυμαίνονται ςε ςχετικά χαμθλά
επίπεδα. Ψο 2011 εκτιμάται ότι διαμορφϊκθκαν ςε €15 εκατ. ζναντι €13 εκατ. το 2010 (αφξθςθ 15%
περίπου).
Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςκεί ότι, θ μείωςθ που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια ςτο
μζγεκοσ τθσ αγοράσ οικιακϊν επίπλων (πωλιςεισ ςε αξία) είναι αποτζλεςμα τθσ γενικότερθσ
οικονομικισ φφεςθσ που πλιττει τθ χϊρα και τθσ ςυμπίεςθσ του ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν, με
αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ. Επίςθσ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςθμαντικι πτϊςθ
καταγράφει και θ νόμιμθ ιδιωτικι οικοδομικι δραςτθριότθτα τθσ χϊρασ τα τελευταία ζτθ.
Για να εξεταςκεί θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ που επικρατεί ςτον κλάδο, εκτιμικθκε ο ςυντελεςτισ
ςυγκζντρωςθσ για τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ, ο οποίοσ προζκυψε από τον εξισ λόγο:
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Χ 100

όπου ο αρικμθτισ είναι το άκροιςμα των πωλιςεων των “n” μεγαλυτζρων μονάδων και ο
παρανομαςτισ το ςφνολο του μεγζκουσ τθσ εξεταηόμενθσ αγοράσ. Χφμφωνα με τον εν λόγω
ςυντελεςτι, το 2010 ςε 10 επιχειριςεισ ςυγκεντρϊνεται το 40%-45% περίπου τθσ αγοράσ.

2.9.4 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Ψα ζπιπλα οικιακισ χριςθσ αποτελοφν ςθμαντικό τομζα ςτον ευρφτερο κλάδο των επίπλων,
περιλαμβάνοντασ μεγάλο αρικμό επιχειριςεων, οι οποίεσ διαφζρουν ωσ προσ το μζγεκοσ και τθν
οργάνωςι τουσ, αλλά και ωσ προσ το εφροσ των προϊόντων που διακζτουν. Θ πλζον ευδιάκριτθ
κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων τισ κατατάςςει ςε βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ, μαραγκοφσεπιπλοποιοφσ και ειςαγωγείσ επίπλων.
Σ κλάδοσ χαρακτθρίηεται ωσ «κατακερματιςμζνοσ» λόγω του μεγάλου αρικμοφ επιχειριςεων που
δραςτθριοποιοφνται ςε αυτόν. Ψόςο ςτον παραγωγικό όςο και ςτον ειςαγωγικό τομζα παρατθρείται
ανομοιογζνεια, κακϊσ λειτουργοφν ςχετικά λίγεσ εταιρείεσ μεγάλου μεγζκουσ και πολλζσ
μικρότερου μεγζκουσ επιχειριςεισ. Χτον τομζα τθσ λιανικισ πϊλθςθσ δραςτθριοποιοφνται εκτόσ
από τα «μεμονωμζνα» καταςτιματα και οριςμζνεσ αλυςίδεσ με εκτεταμζνα δίκτυα πωλιςεων και
ιςχυρά εμπορικά ςιματα, τα οποία ςυνικωσ υποςτθρίηονται από διαφθμιςτικζσ ενζργειεσ. Χτον
κλάδο ζχουν παρουςία και επιχειριςεισ που δεν αςχολοφνται παραδοςιακά με τθν εμπορία
επίπλων, όπωσ μεγάλεσ αλυςίδεσ υπερμάρκετ, οι οποίεσ διακζτουν ςυχνά μικροζπιπλα, καρζκλεσ,
ντουλάπια κλπ.
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Θ ανυπαρξία υποκατάςτατων προϊόντων.



Θ ποιότθτα των εγχωρίωσ παραγόμενων επίπλων, θ τεχνογνωςία και θ μακρόχρονθ εμπειρία
αρκετϊν επιχειριςεων του κλάδου, οδθγοφν ςε προϊόντα υψθλισ αιςκθτικισ και ποιότθτασ.



Θ ευρεία γκάμα προϊόντων με ποικίλα χαρακτθριςτικά και τιμζσ διάκεςθσ, θ οποία καλφπτει
διαφορετικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ των καταναλωτϊν.

Αδφνατα ςθμεία:
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Σι αδυναμίεσ και τα κενά που παρατθροφνται ςε κζματα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τθσ
ποιότθτασ αρκετϊν ειςαγόμενων επίπλων.



Θ περιοριςμζνθ εξαγωγικι επίδοςθ του κλάδου.



Θ ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ ςτθ γραμμι παραγωγισ επίπλων.



Ψο αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ κακϊσ και το μεταφορικό κόςτοσ, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ
τιμισ του πετρελαίου.

Ευκαιρίεσ:


Θ κατάκτθςθ νζων αγορϊν μζςω τθσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν, θ οποία αποτελεί διζξοδο ςτα
πλαίςια και τθσ υπάρχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ.



Θ επζκταςθ του δικτφου πωλιςεων των επιχειριςεων, μζςω τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων
ςθμείων πϊλθςθσ (εταιρικϊν ι franchise).



Θ διεφρυνςθ τθσ «γκάμασ» των προϊόντων και θ προςφορά ολοκλθρωμζνων λφςεων, προσ
τον καταναλωτι, όςον αφορά τον οικιακό εξοπλιςμό.

Απειλζσ:


Θ τρζχουςα οικονομικι φφεςθ και θ «ςυμπίεςθ» του διακζςιμου ειςοδιματοσ των
καταναλωτϊν.



Θ ςυνεχισ μείωςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ.



Θ αφξθςθ των επιςφαλειϊν και τα προβλιματα ρευςτότθτασ ςτθν αγορά.



Θ δυςκολία τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ για το ςφνολο ςχεδόν των επιχειριςεων.



Θ μείωςθ των ςτεγαςτικϊν δανείων.

Προοπτικζσ
Θ παρατεταμζνθ οικονομικι φφεςθ ςτθ χϊρα δθμιουργεί κλίμα αβεβαιότθτασ και πλιττει ςε
ςθμαντικό βακμό και τον κλάδο των οικιακϊν επίπλων. Θ «ςυμπίεςθ» του διακζςιμου ειςοδιματοσ
των καταναλωτϊν και θ πτϊςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ, ζχουν επθρεάςει αρνθτικά τον
εξεταηόμενο κλάδο ςτθ χϊρα μασ. Ωσ εκ τοφτου, οι βραχυπρόκεςμεσ προοπτικζσ για τον
εξεταηόμενο κλάδο δεν είναι ενκαρρυντικζσ. Χφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, υπό τισ
παροφςεσ ςυνκικεσ και τάςεισ τθσ αγοράσ, θ εγχϊρια ηιτθςθ για ζπιπλα οικιακισ χριςθσ,
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προβλζπεται ότι κα κινθκεί πτωτικά τθ διετία 2012-2013. Θ αξία τθσ αγοράσ εκτιμάται ότι κα
παρουςιάςει μείωςθ, με μζςο ετιςιο ρυκμό τθσ τάξθσ του 20%.
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2.10 ΑΓΤΡΦΙΜΑ ΕΦΡΔΙΑ
2.10.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ ςυγκεκριμζνθ κλαδικι μελζτθ υλοποιικθκε τον Φεβρουάριο του 2011 και ζχει ωσ αντικείμενό τθσ
τθν εξζταςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ αγροτικϊν εφοδίων. Σ κλάδοσ των αγροτικϊν εφοδίων
περιλαμβάνει ποικιλία προϊόντων τα οποία ενιςχφουν το ςυνολικό κόςτοσ τθσ αγροτικισ
παραγωγισ. Σι βαςικζσ κατθγορίεσ αυτϊν των προϊόντων είναι: (α) Υροϊόντα κρζψθσ (λιπάςματα),
(β) Γεωργικά φάρμακα (φυτοπροςτατευτικά προϊόντα), (γ) Υολλαπλαςιαςτικό υλικό (ςπόροι,
ςπορόφυτα, κ.ά), (δ) Γεωργικά μθχανιματα, (ε) Αρδευτικά εργαλεία (ό,τι ζχει να κάνει με τθν
άρδευςθ), τα οποία κα μποροφςαν να ενςωματωκοφν ςτθν κατθγορία των γεωργικϊν
μθχανθμάτων. Αντικείμενο διερεφνθςθσ τθσ εν λόγω μελζτθσ αποτελοφν τα λιπάςματα, το
πολλαπλαςιαςτικό υλικό γεωργίασ (ςπόροι, κ.ά.) και τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα (γεωργικά
φάρμακα).
Νιπάςματα
Για να επιτυγχάνεται θ μεγίςτθ δυνατι ωφζλεια από τθν χριςθ των λιπαςμάτων, ζχουν κεςπιςκεί
πλικοσ από κανόνεσ ςχετικοφσ με τθν ποιότθτά τουσ, που περιζχονται ςτθν ιςχφουςα κοινοτικι και
εκνικι νομοκεςία για τα λιπάςματα. Σι ςθμαντικότεροι νόμοι περί λιπαςμάτων περιλαμβάνουν
τουσ εξισ: 1565/85 (ΦΕΞ 164 Α/85) Οιπάςματα, 2040/92 (ΦΕΞ 70 Α/92), 2326/95 (ΦΕΞ 153 Α/95)
Ψροποποίθςθ Ρ. 1565/85, 2732/99 (άρκρο 6) (ΦΕΞ 154 Α/99), Ξανονιςμόσ (ΕΞ) 2003/2003 Ανόργανα
Οιπάςματα. Επίςθσ, τα προεδρικά διατάγματα που ζχουν εκδοκεί ςε εναρμόνιςθ Ξοινοτικϊν
Σδθγιϊν αφοροφν: - 1381/81 (ΦΕΞ 344 Α/81), Υοιοτικζσ προδιαγραφζσ λιπαςμάτων Ε.Ξ., κυρίων
κρεπτικϊν ςτοιχείων (Ρ.Φ.Ξ.)., - 177/91 (ΦΕΞ 71 Α/91) Ωγρά Οιπάςματα, - 444/91 (ΦΕΞ 164 Α/91)
Οιπάςματα δευτερευόντων ςτοιχείων (Ca, MG, Na, S), - 441/91 (ΦΕΞ 162 Α/91) Οιπάςματα με
ιχνοςτοιχεία (Β, Co, CU, FE, Mn, Mo, Zn), - 442/91 ( ΦΕΞ 162 Α/91) Εκρθκτικότθτα νιτρικισ
αμμωνίασ.
Ψο Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων για να προςεγγίςει τουσ ςτόχουσ για τθν ποιότθτα
των γεωργικϊν προϊόντων, τθν οικονομικότθτα, τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ
εντατικισ γεωργίασ ςτο περιβάλλον, τθν προςταςία του καταναλωτι, κακϊσ και τθ διατιρθςθ και
προςταςία των φυςικϊν πόρων, ςε ό,τι αφορά τα λιπάςματα, εφοδιάηει τισ περιφερειακζσ του
υπθρεςίεσ με τα ερευνθτικά δεδομζνα για τισ λιπάνςεισ των κυριότερων καλλιεργειϊν, ενϊ ςε
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επίπεδο νομοφ ζχει φροντίςει για τθ ςφνταξθ πρακτικϊν λίπανςθσ καλλιεργειϊν για τθν
κακοδιγθςθ των καλλιεργθτϊν. Επίςθσ, ςτα πλαίςια τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ από τθν
αλόγιςτθ χριςθ κυρίωσ αηωτοφχων λιπαςμάτων ζχουν εκδοκεί ο κϊδικασ ορκισ γεωργικισ
πρακτικισ και ο κϊδικασ βελτίωςθσ αγρονομικισ τεχνικισ από το Ωπουργείο Γεωργίασ και τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Οιπαςματοβιομθχανιϊν (ΕFMA) αντίςτοιχα, για χριςθ των καλλιεργθτϊν.
Φυτοπροςτατευτικά Σροϊόντα
Θ ζγκριςθ και διάκεςθ ςτθν αγορά των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα διζπεται τόςο
από τθν Ευρωπαϊκι, όςο και από τθν Ελλθνικι Ρομοκεςία. Αναφορικά με τθ νζα Ευρωπαϊκι
Ρομοκεςία, ςτισ αρχζσ του 2009 ψθφίςτθκαν ο νζοσ Ξανονιςμόσ 1107/2009 που αφορά ςτθν
ζγκριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και ο οποίοσ κα αντικαταςτιςει τθν Σδθγία 91/414, και κα
μπει ςε πλιρθ εφαρμογι μετά από 18 μινεσ. Επίςθσ, δθμοςιεφκθκε και θ Σδθγία πλαίςιο 128/2009
για τθν ορκολογικι χριςθ των φυτοπροςτατευτικϊν βάςει τθσ οποίασ το 2012 θ Ελλάδα, όπωσ και
τα υπόλοιπα κράτθ – μζλθ, οφείλουν να αποςτείλουν ςτθν Επιτροπι τα Εκνικά ςχζδια Δράςθσ τουσ.
Χτθν Ελλάδα όςον αφορά ςτθν ζγκριςθ, τθ διάκεςθ ςτθν αγορά και τον ζλεγχο των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ιςχφει το ακόλουκο νομικό πλαίςιο:


Για τθν ζγκριςθ ςκευαςμάτων ιςχφει το ΥΔ 115/97



Για τθν ζγκριςθ βιοκτόνων ιςχφει το ΥΔ 205/2001.



Βάςει τθσ ΩΑ 85418/24.8.88 και του Ρόμου 721/77, δίδεται θ δυνατότθτα για ζγκριςθ
ςκευαςμάτων μζςω ΑΧΩΓΕΦ ι μζςω ςυνοπτικισ διαδικαςίασ, όταν τα προϊόντα αυτά
περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ που ζχουν ιδθ εγκρικεί ςτθν Ελλάδα ι ςτθν ΕΕ.



Σ Ρόμοσ 2538/97 και θ τροποποίθςι του (ΦΕΞ 242/1-12-97) δίνουν τθ δυνατότθτα για
προςωρινζσ εγκρίςεισ ςε ςκευάςματα που περιζχουν δραςτικά ςυςτατικά μθ εγκεκριμζνα
ςτθ χϊρα μασ, αλλά εγκεκριμζνα ςε δφο τουλάχιςτον Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ από τισ οποίεσ θ μία
αναγκαςτικά κα πρζπει να είναι Πεςογειακι.



Υαράλλθλα, βάςει τθσ ΩΑ 124831 (ΦΕΞ 2466/31-12-07) μποροφν να εγκρικοφν προϊόντα με
τθν επιταχυνόμενθ διαδικαςία βαςιςμζνα ςε μία ζγκριςθ του Ρότου, προςωρινι ι οριςτικι.
Ψζλοσ, ςτθν εφθμερίδα τθσ Ξυβζρνθςθσ (ΦΕΞ 1752/ 08.11.2010 Απόφαςθ Α2-1975)
δθμοςιεφκθκε θ αγορανομικι διάταξθ του υπουργείου Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ για των ζλεγχο των τιμϊν ςε λιπάςματα και ςπόρουσ.
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Σολλαπλαςιαςτικό Χλικό Μαλλιεργοφμενων Φυτϊν
Σ βαςικότεροσ ςυντελεςτισ τθσ γεωργικισ παραγωγισ αφοφ ελζγχεται γενετικά περιλαμβάνει τουσ
ςπόρουσ ςποράσ (φυτά μεγάλθσ καλλιζργειασ, κθπευτικά και πατάτα) και το αγενζσ
πολλαπλαςιαςτικό υλικό (δενδρϊδθ, αμπζλι). Οόγω τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ του υλικοφ αυτοφ για
τθν γεωργικι παραγωγι, οι ποιοτικζσ του προδιαγραφζσ (ποικιλιακι ταυτότθτα, φυτοχγειονομικι
κατάςταςθ, βλαςτικότθτα, κακαρότθτα, κ.λ.π.) ελζγχονται τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ παραγωγισ
του όςο και κατά τθν διάρκεια τθσ εμπορίασ του. Σι ελάχιςτεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει
να ζχει το διακινοφμενο ςτο εμπόριο πολλαπλαςιαςτικό υλικό κάκε καλλιεργοφμενου φυτικοφ
είδουσ ζχουν κεςπιςκεί με κοινοτικι νομοκεςία που ζχει μεταφερκεί ςτο εκνικό δίκαιο με
Ωπουργικζσ Αποφάςεισ που προβλζπει ο Ρόμοσ 1564/85 (ΦΕΞ 164 Α/85) περί παραγωγισ και
εμπορίασ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ καλλιεργοφμενων φυτικϊν ειδϊν.
Ειδικότερα, το νομικό πλαίςιο για κάκε κατθγορία καλλιεργοφμενων φυτικϊν ειδϊν ζχει ωσ εξισ:


Χπόροι Ψεφτλων: Σδθγία 66/400/ΕΣΞ, Ω.Α. 297584/7.7.89 (ΦΕΞ 465 Β)



Χπόροι Ξτθν.Φυτϊν: Σδθγία 66/401/ΕΣΞ, Ω.Α. 297535/26.4.89 (ΦΕΞ 322 Β)



Χπόροι ςιτθρϊν: Σδθγία 66/402/ΕΣΞ, Ω.Α. 290277/22.9.88 (ΦΕΞ 488 Β)



Υατατόςποροσ: Σδθγία 66/403/ΕΣΞ, Ω.Α. 321063/9.3.90 (ΦΕΞ 220 Β/90)



Χπόροι ελαιοφχων : Σδθγία 69/208/ΕΣΞ, Ω.Α. 375762/18.10.90 (ΦΕΞ 697 Β)



Χπόροι κθπευτικϊν: Σδθγία 70/438/ΕΣΞ, Ω.Α. 345331/19.8.89 (ΦΕΞ 759 Β/89)



Αποδοχι ποικιλιϊν φυτϊν μεγάλθσ καλλιζργειασ: Σδθγία 70/457/ΕΣΞ, Ω.Α. 440756/30.12.85
(ΦΕΞ 124 Β/86)



Αποδοχι ποικιλιϊν κθπευτικϊν: Σδθγία 70/458/ΕΣΞ, Ω.Α. 322542/19.9.89 (ΦΕΞ 760 Β/89)



Υολ/κό υλικό αμπζλου: Σδθγία 68/193/ΕΣΞ, Ω.Α. 361895/3.10.87 (ΦΕΞ 566 Β/87)



Αποδοχι ποικιλιϊν αμπζλου: Σδθγία 72/169/ΕΣΞ, Ω.Α. 361896/2.10.87 (ΦΕΞ 566 Β/87)



Υολ/κό υλικό δενδρωδϊν: Σδθγία 92/34/ΕΣΞ, Ω.Α. 436690/27.12.94 (ΦΕΞ 21 Β/95)



Υολ/κό υλικό κθπευτικϊν εκτόσ ςπόρων: Σδθγία 92/33/ΕΣΞ, Ω.Α. 436692/27.12.94 (ΦΕΞ 22
Β/95)



Υολ/κό υλικό καλλωπιςτικϊν: Σδθγία 91/682/ΕΣΞ, Ω.Α. 436691/27.12.94 (ΦΕΞ 16/95)
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Θ παραγωγι και θ εμπορία του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ γίνεται αποκλειςτικά από φορείσ
(φυςικά ι νομικά πρόςωπα) που ζχουν εξουςιοδοτθκεί προσ τοφτο από το Ωπουργείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και φζρονται εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα
που τθροφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.

2.10.2 Δομι και διάρκρωςθ
Χτον κλάδο των αγροτικϊν εφοδίων δραςτθριοποιείται ςθμαντικόσ αρικμόσ επιχειριςεων. Υολλζσ
απ’ αυτζσ αςχολοφνται με ποικιλία προϊόντων. Ειδικότερα, αρκετζσ από τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ
ζχουν ωσ βαςικι δραςτθριότθτα τα λιπάςματα εμπορεφονται παράλλθλα πολλαπλαςιαςτικό υλικό
ι/και γεωργικά φάρμακα και αντίςτροφα. Επίςθσ, αρκετζσ από τισ επιχειριςεισ που αςχολοφνται με
τθν παραγωγι ι/και ειςαγωγι αγροτικϊν εφοδίων, προμθκεφονται αντίςτοιχα προϊόντα και από
τθν ελλθνικι αγορά (από άλλεσ παραγωγικζσ/ειςαγωγικζσ εταιρείεσ του κλάδου), προκειμζνου να
εμπλουτίςουν τθν ποικιλία των προϊόντων τουσ και να ικανοποιιςουν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν
τουσ.
Χε γενικζσ γραμμζσ, το κφκλωμα διανομισ των προϊόντων περιγράφεται από το εξισ ςχιμα:
παραγωγόσ → αντιπρόςωποσ → διανομζασ → γεωπονικά καταςτιματα ι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί
και οι ενϊςεισ τουσ. Χε αρκετζσ περιπτϊςεισ, ο αντιπρόςωποσ είναι και διανομζασ. Επίςθσ,
οριςμζνοι ςυνεταιριςμοί οι οποίοι κατά βάςθ προμθκεφονται τα εξεταηόμενα προϊόντα από τθν
εγχϊρια αγορά, αςχολοφνται ςε πολφ μικρι κλίμακα με τθν παραγωγι κάποιων αγροτικϊν
εφοδίων.
Θ παραγωγι των ανόργανων λιπαςμάτων πραγματοποιείται είτε με χθμικι ςφνκεςθ είτε με
ανάμειξθ (blending) ουςιϊν. Χφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, ςτθν Ελλάδα με τθν παραγωγι
λιπαςμάτων με χθμικι ςφνκεςθ αςχολείται μόνο θ Elfe Ελλθνικά Οιπάςματα & Χθμικά Α.Β.Ε.Ε., θ
οποία καλφπτει ςθμαντικό μζροσ τθσ ηιτθςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά. Σι υπόλοιπεσ επιχειριςεισ
αςχολοφνται με ειςαγωγι ι/και ανάμειξθ των απαραίτθτων χθμικϊν ςυςτατικϊν. Σι περιςςότερεσ
από τισ επιχειριςεισ ειςάγουν τισ πρϊτεσ φλεσ, κάνουν επεξεργαςία/ανάμειξθ και διακζτουν ςτθν
αγορά το τελικό προϊόν (λίπαςμα). Χτον τομζα των λιπαςμάτων δραςτθριοποιοφνται και οριςμζνεσ
επιχειριςεισ κυγατρικζσ ξζνων, οι οποίεσ εκπροςωποφν μεγάλουσ οίκουσ του εξωτερικοφ. Επιπλζον,
ςτον κλάδο υπάρχουν και αρκετζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ αςχολοφνται, εκτόσ των άλλων, με τθν
παραγωγι οργανικϊν/οργανοχθμικϊν λιπαςμάτων. Υολλζσ απ’ αυτζσ, είναι κτθνοτροφικζσ ι
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πτθνοτροφικζσ εταιρείεσ και αςχολοφνται με τθ δραςτθριότθτα αυτι και για λόγουσ διαχείριςθσ των
αποβλιτων.
Σ τομζασ των γεωργικϊν φαρμάκων αποτελείται κυρίωσ από επιχειριςεισ οι οποίεσ ειςάγουν τισ
πρϊτεσ φλεσ (τθν δραςτικι ουςία και τουσ διαλφτεσ) και προβαίνουν ςε περαιτζρω ανάμειξθ
/επεξεργαςία ι/και τυποποίθςθ. Αρκετά εργοςτάςια παράγουν και για λογαριαςμό τρίτων (φαςόν),
ενϊ παρατθρείται γεωγραφικι ςυγκζντρωςι τουσ ςτο Οεκανοπζδιο Αττικισ, ςτθν περιοχι
Σινοφφτων Βοιωτίασ και ςτθ Βιομθχανικι Υεριοχι Κεςςαλονίκθσ (Χίνδοσ). Χτθν εξεταηόμενθ αγορά
δραςτθριοποιοφνται και επιχειριςεισ οι οποίεσ αςχολοφνται με τθν απ’ ευκείασ ειςαγωγι και
εμπορία φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Αρκετζσ εταιρείεσ του κλάδου αςχολοφνται αμιγϊσ με
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. Ωςτόςο, πολλζσ επιχειριςεισ εμπορεφονται και ςπόρουσ και ςε
μικρότερο βακμό αςχολοφνται με τα λιπάςματα.
Χτον τομζα του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ γεωργίασ (ςπόροι) είναι λίγεσ οι επιχειριςεισ οι οποίεσ
αςχολοφνται αμιγϊσ με αυτι τθ δραςτθριότθτα. Χυνικωσ, οι επιχειριςεισ οι οποίεσ ειςάγουν ι/και
παράγουν ςπόρουσ εμπορεφονται και φυτοφάρμακα ι/και λιπάςματα, τα οποία προμθκεφονται
είτε από τθν εγχϊρια αγορά είτε από το εξωτερικό.
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςτοιχεία πωλιςεων και αρικμοδεικτϊν για οριςμζνεσ από τισ
κυριότερεσ επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθν επεξεργαςία/ανάμειξθ/τυποποίθςθ ι/και
ειςαγωγι λιπαςμάτων, γεωργικϊν φαρμάκων και πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ γεωργίασ. Ειδικότερα,
δίνοντιαι ςτοιχεία για δφο ομάδεσ επιχειριςεων:
(α) εταιρείεσ οι οποίεσ ζχουν ωσ βαςικι δραςτθριότθτα τθν ανάμειξθ/επεξεργαςία και τυποποίθςθ
λιπαςμάτων και ςυγκεκριμζνα επιχειριςεισ των οποίων οι πωλιςεισ ξεπζραςαν τα €2 εκατ. το 2009
και των οποίων οι πωλιςεισ από τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα ςυνιςτοφν τουλάχιςτον το 50% του
ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τουσ. Διευκρινίηεται ότι από τισ παρουςιαηόμενεσ επιχειριςεισ, θ Elfe
Ελλθνικά Οιπάςματα & Χθμικά Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τθν βαςικι κακαρά παραγωγικι μονάδα χθμικϊν
λιπαςμάτων ςτθν Ελλάδα, ενϊ οι λοιπζσ παραγωγικζσ εταιρείεσ που παρουςιάηονται αςχολοφνται
με τθν ανάμειξθ/επεξεργαςία και τυποποίθςθ των εν λόγω προϊόντων.
(β) εταιρείεσ οι οποίεσ ζχουν ωσ βαςικι δραςτθριότθτα τθν ανάμειξθ/επεξεργαςία και τυποποίθςθ
γεωργικϊν φαρμάκων ι/και τθν παραγωγι ςπόρων και ςυγκεκριμζνα επιχειριςεισ των οποίων οι
πωλιςεισ ξεπζραςαν τα €2 εκατ. το 2009 και των οποίων οι πωλιςεισ από τα ςυγκεκριμζνα
προϊόντα ςυνιςτοφν τουλάχιςτον το 50% του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τουσ.
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Αναλυτικότερα παρουςιάηεται θ εξζλιξθ των πωλιςεων των ςθμαντικότερων (δείγμα 11 εταιρειϊν
για τθν κατθγορία των λιπαςμάτων και 15 εταιρειϊν για τθν κατθγορία των γεωργικϊν φαρμάκων
και ςπόρων, βλ. αναλυτικότερα ςτον πίνακα Υ.3 του παραρτιματοσ) εταιρειϊν για τθν περίοδο
2005-2009 βάςει των ςτοιχείων των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν τουσ. Χθμειϊνεται ότι,
περιλαμβάνονται και οι εταιρείεσ (1) Βιομθχανία Φωςφορικϊν Οιπαςμάτων ΑΕ (τισ δραςτθριότθτεσ
τθσ οποίασ ανζλαβε από τθν 01/01/2010 θ Elfe Ελλθνικά Οιπάςματα και Χθμικά Α.Β.Ε.Ε. ζπειτα από
ςχετικι ςυγχϊνευςθ), (2) Οιπάςματα Χαλκιδικισ Α.Β.Ε.Ε., θ οποία αςχολείτο με τθν παραγωγι
λιπαςμάτων και ςτισ αρχζσ του 2009 ςυγχωνεφτθκε με τθν Αγροδυναμικι Επανωμισ ΑΕ και
προζκυψε νζα εταιρεία με τθν επωνυμία (πάλι) Οιπάςματα Χαλκιδικισ ΑΒΕΕ (θ οποία
παρουςιάηεται ξεχωριςτά), (3) Basf Argo Hellas Abee θ οποία αςχολείτο με τθν παραγωγι
προϊόντων φυτοπροςταςίασ και ςτισ αρχζσ του 2009 απορροφικθκε από τθν Basf Hellas Abee.
Σι ςυνολικζσ πωλιςεισ των παρουςιαηόμενων εταιρειϊν λιπαςμάτων διαμορφϊκθκαν ςε €338,8
εκατ. το 2009 παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 10% ζναντι του 2008. Αντίκετα, αφξθςθ κατά 6%
ςθμείωςαν οι παρουςιαηόμενεσ εταιρείεσ γεωργικϊν φαρμάκων και ςπόρων το 2009 ςε ςχζςθ με το
2008, διαμορφοφμενεσ ςε €175,4 εκατ. Σι ςυνολικζσ πωλιςεισ και από τισ δφο κατθγορίεσ
επιχειριςεων ανιλκαν ςε €514,3 εκατ. το 2009 μειωμζνεσ κατά 5% περίπου ζναντι του
προθγοφμενου ζτουσ.

Σίνακασ 2.37. Σωλιςεισ επιχειριςεων του κλάδου αγροτικϊν εφοδίων (2005-2009)
2005

Υφνολο κατθγορίασ
Υφνολο κατθγορίασ
Γενικό ςφνολο

2006
2007
Νιπάςματα
319.527.312
248.837.908
282.949.805
Γεωργικά Φάρμακα - Υπόροι
162.402.476
160.107.766
180.172.684
481.929.788
408.945.674
463.122.489

2008

2009

376.460.454

338.816.409

165.150.345
541.610.799

175.435.447
514.251.856

Αξία ςε €
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP

Χτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των 11
επιχειριςεων λιπαςμάτων και των 15 εταιρειϊν των γεωργικϊν φαρμάκων και ςπόρων για τθν
περίοδο 2005-2009, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ ςτοιχεία. Για κάκε επιχείρθςθ
υπολογίηονται 8 δείκτεσ για τα ζτθ 2005-2009, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι μζςοι όροι πενταετίασ. Θ
ανάλυςθ πραγματοποιείται ξεχωριςτά για κάκε εξεταηόμενθ ομάδα εταιρειϊν. Ωπενκυμίηεται ότι,
(όπωσ και ςτον πίνακα των πωλιςεων) περιλαμβάνονται και οι εταιρείεσ (1) Βιομθχανία
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Φωςφορικϊν Οιπαςμάτων ΑΕ (τισ δραςτθριότθτεσ τθσ οποίασ ανζλαβε από τθν 01/01/2010 θ Elfe
Ελλθνικά Οιπάςματα και Χθμικά Α.Β.Ε.Ε. ζπειτα από ςχετικι ςυγχϊνευςθ), (2) Οιπάςματα
Χαλκιδικισ Α.Β.Ε.Ε. (II), θ οποία αςχολείτο με τθν παραγωγι λιπαςμάτων και ςτισ αρχζσ του 2009
ςυγχωνεφτθκε με τθν Αγροδυναμικι Επανωμισ ΑΕ και προζκυψε νζα εταιρεία με τθν επωνυμία
(πάλι) Οιπάςματα Χαλκιδικισ ΑΒΕΕ (θ οποία παρουςιάηεται ξεχωριςτά), (3) Basf Argo Hellas Abee θ
οποία αςχολείτο με τθν παραγωγι προϊόντων φυτοπροςταςίασ και ςτισ αρχζσ του 2009
απορροφικθκε από τθν Basf Hellas Abee. Επίςθσ διευκρινίηεται ότι, ςτθν κατθγορία των
επιχειριςεων

λιπαςμάτων,

θ

Βιομθχανία

Φωςφορικϊν

Οιπαςμάτων

ΑΕ

(ΒΦΟ),

λόγω

ανομοιογζνειασ του αντικειμζνου τθσ (ιταν θ μόνθ επιχείρθςθ που κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο
αςχολείτο με παραγωγι λιπαςμάτων χθμικισ ςφνκεςθσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ εταιρείεσ ουςιαςτικά
αςχολοφνται κυρίωσ με τθν ειςαγωγι-ανάμειξθ/επεξεργαςία-τυποποίθςθ), κρίνεται ςκόπιμο να μθν
ςυμπεριλθφκεί ςτουσ μζςουσ όρουσ των δεικτϊν του δείγματοσ.
Ψο περικϊριο μικτοφ κζρδουσ των επιχειριςεων παραγωγισ λιπαςμάτων (11 εταιρείεσ εκτόσ ΒΦΟ)
παρουςίαςε μικρζσ ετιςιεσ διακυμάνςεισ τθν πενταετία 2005-2009, διαμορφοφμενο ςτο 18,50%
(μζςοσ όροσ πενταετίασ). Ψο περικϊριο μικτοφ κζρδουσ τθσ ομάδασ των 15 παραγωγικϊν
επιχειριςεων γεωργικϊν φαρμάκων /ςπόρων διαμορφϊκθκε κατά μζςο όρο ςτο 25,37%. Ψο μζςο
κακαρό περικϊριο κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 4,74% για τισ 11 εταιρείεσ λιπαςμάτων και ςε 2,52%
για τισ 15 επιχειριςεισ φαρμάκων / ςπόρων τθν εξεταηόμενθ πενταετία.
Χε υψθλά επίπεδα κυμάνκθκε ο μζςοσ ετιςιοσ δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων για τθν
ομάδα των 11 επιχειριςεων λιπαςμάτων, ο οποίοσ διαμορφϊκθκε, ωσ μζςοσ όροσ πενταετίασ, ςε
24,93%. Για τισ επιχειριςεισ γεωργικϊν φαρμάκων/ςπόρων ο εν λόγω μζςοσ δείκτθσ διαμορφϊκθκε
ςε χαμθλά επίπεδα (2,71%).
Θ γενικι ρευςτότθτα των παραγωγικϊν επιχειριςεων λιπαςμάτων τθσ ομάδασ ακολοφκθςε ανοδικι
πορεία τθν πενταετία 2005-2009 διαμορφοφμενθ ςε 1,73 (μζςοσ όροσ πενταετίασ). Θ γενικι
ρευςτότθτα τθσ ομάδασ των 15 παραγωγικϊν επιχειριςεων γεωργικϊν φαρμάκων/ςπόρων
διαμορφϊκθκε κατά μζςο όρο ςτο 1,55.
Αναφορικά με τουσ δείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων προσ
ίδια κεφάλαια διαμορφϊκθκε ςε αρκετά υψθλά επίπεδα κατά τθν πενταετία 2005-2009 (ομάδα
λιπαςμάτων: 6,78), υποδθλϊνοντασ γενικά εξάρτθςθ των επιχειριςεων του δείγματοσ από τα ξζνα
κεφάλαια. Για τθν κατθγορία των 15 επιχειριςεων γεωργικϊν φαρμάκων/ςπόρων θ τιμι του εν
λόγω δείκτθ διαμορφϊκθκε, ωσ μζςοσ όροσ πενταετίασ, ςε 5,05. Σ μζςοσ δείκτθσ κάλυψθσ
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χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν για τισ 11 εταιρείεσ λιπαςμάτων διαμορφϊκθκε ςε 4,07 και για τθν
αντίςτοιχθ ομάδα γεωργικϊν φαρμάκων/ςπόρων ςε 9,29.
Χχετικά με τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων, ςε υψθλά επίπεδα κυμάνκθκε ο μζςοσ
ετιςιοσ δείκτθσ είςπραξθσ απαιτιςεων των 11 επιχειριςεων λιπαςμάτων ο οποίοσ διαμορφϊκθκε
(ωσ μζςοσ όροσ πενταετίασ) ςε 208 θμζρεσ. Για τισ επιχειριςεισ γεωργικϊν φαρμάκων/ςπόρων ο εν
λόγω μζςοσ δείκτθσ ανιλκε ςτισ 269 θμζρεσ. Σ μζςοσ όροσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ προμθκευτϊν
διαμορφϊκθκε ςε χαμθλότερα επίπεδα και ςτισ δφο ομάδεσ επιχειριςεων (114 θμζρεσ για τα
λιπάςματα, 112 θμζρεσ για τα φυτοφάρμακα/ςπόρουσ).

Σίνακασ 2.38. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων αγροτικϊν εφοδίων: Νιπάςματα (2005-2009)
2005

2006

2007

2008

2009

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
18,63
17,13
17,81
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
4,10
3,60
5,04

Ρμάδα 11
Ρμάδα 11
Αποδοτικότθτα

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
21,60
16,38
26,16

Ρμάδα 11
Τευςτότθτα

Γενικι Τευςτότθτα
1,36
1,49

Ρμάδα 11
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ
Ρμάδα 11
Ρμάδα 11
Δραςτθριότθτα
Ρμάδα 11
Ρμάδα 11

1,78

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
7,65
7,41
8,61
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
4,37
2,88
3,65

21,07

17,87

18,50

7,86

3,10

4,74

49,43

11,08

24,93

1,92

2,11

1,73

6,75

3,47

6,78

7,19

2,26

4,07

200

208

79

114

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
224
223
237
154
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
131
121
126
115

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
*δεν περιλαμβάνονται οι δείκτεσ τθσ εταιρείασ ςτουσ ΜΟΔ
Πθγι: ICAP – Δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί

Σίνακασ 2.39. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων αγροτικϊν εφοδίων: γεωργικά φάρμακα - ςπόροι
(2005-2009)
2005

2006

2007

2008

2009

ΞΡΔ

Μερδοφορία
Ρμάδα 15
Ρμάδα 15
Αποδοτικότθτα

Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
24,34
24,18
25,77
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
2,86
1,59
3,33

26,52

26,06

25,37

3,48

1,36

2,52
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Σίνακασ 2.39. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων αγροτικϊν εφοδίων: γεωργικά φάρμακα - ςπόροι
(2005-2009)
2005
2006
2007
Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
4,51
-2,59
6,04

Ρμάδα 15
Τευςτότθτα

Γενικι Τευςτότθτα
1,62
1,49

Ρμάδα 15
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ
Ρμάδα 15
Ρμάδα 15
Δραςτθριότθτα
Ρμάδα 15
Ρμάδα 15

1,52

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
2,52
3,07
6,26
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
2,18
1,85
15,56

2008

2009

ΞΡΔ

26,75

-21,14

2,71

1,53

1,57

1,55

4,86

8,56

5,05

16,14

10,73

9,29

270

269

132

112

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
256
293
271
254
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
92
89
133
117

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
Πθγι: ICAP – Δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί

2.10.3 Η αγορά αγροτικϊν εφοδίων
Λιπάςματα
Ψο μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ λιπαςμάτων (πωλιςεισ ςε αξία ςτθν Ελλάδα) παρουςιάηει
διακυμάνςεισ τθν χρονικι περίοδο 2007 – 2010. Ειδικότερα, θ ςυνολικι αξία εκτιμάται ςε €302
εκατ. το 2009 ζναντι €355 εκατ. το 2008 (μείωςθ 15%). Ωςτόςο, το 2010 θ αξία τθσ αγοράσ εκτιμάται
ςτα €308 εκατ., ςθμειϊνοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 2%.
Θ αφξθςθ τθσ αξίασ των πωλιςεων λιπαςμάτων ςτθν εγχϊρια αγορά το 2008 αποδίδεται, ςφμφωνα
με παράγοντεσ του κλάδου, ςτθν μεγάλθ αφξθςθ των τιμϊν λιπαςμάτων το εν λόγω ζτοσ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Χυνομοςπονδίασ Αγροτικϊν Χυλλόγων Ελλάδοσ
(ΓΕΧΑΧΕ), τζςςερισ βαςικοί τφποι λιπαςμάτων (θ νιτρικι αμμωνία, το ςφνκετο, θ κειικι και θ
αςβεςτοφχοσ) από τον Λανουάριο του 2007 ζωσ τον Λανουάριο του 2008 αυξικθκαν ζωσ και 94%.
Υαρόλο που εκτιμάται ότι ο όγκοσ των πωλθκζντων λιπαςμάτων ςθμείωςε πτϊςθ το 2008, θ αξία
τουσ αυξικθκε κακϊσ θ άνοδοσ των τιμϊν υπερκάλυψε τθν μείωςθ τθσ ηιτθςθσ. Χφμφωνα με πθγζσ
τθσ αγοράσ, το 2009 οι τιμζσ των πρϊτων υλϊν των εξεταηομζνων προϊόντων κινικθκαν ςε
χαμθλότερα επίπεδα απ’ το προθγοφμενο ζτοσ. Ξατά ςυνζπεια, θ πτϊςθ αυτι επθρζαςε ανάλογα
και τισ τιμζσ πϊλθςθσ των λιπαςμάτων. Υαράλλθλα, μειϊκθκε και ο όγκοσ πωλιςεων των
λιπαςμάτων ςτθν εγχϊρια αγορά, το 2009, αλλά με χαμθλότερο ρυκμό απ’ τον αντίςτοιχο του 2008.
Θ αφξθςθ τθσ αξίασ των πωλιςεων ςτθν εγχϊρια αγορά που παρατθρικθκε το 2010, οφείλεται κατά
κφριο λόγο ςτθν αφξθςθ των τιμϊν των εξεταηόμενων προϊόντων.
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 104

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

Σίνακασ 2.40. Ξζγεκοσ εγχϊριασ αγοράσ λιπαςμάτων (2007-2010)
Ζτοσ
2007
2008
2009
2010

Υφνολο Αγοράσ

Ξεταβολι
270
355
302
308

31,5%
-14,9%
2,0%

Ποςά ςε εκατ €
Πθγι: ICAP, Εκτιμιςεισ Αγοράσ

Αναφορικά με τθ διάρκρωςθ τθσ αξίασ τθσ αγοράσ ανάλογα με τθν προζλευςθ των λιπαςμάτων,
εκτιμάται ότι τα εγχωρίωσ παραγόμενα προϊόντα κάλυψαν το 55% περίπου των ςυνολικϊν
πωλιςεων, ενϊ τα ειςαγόμενα το 45%. Χθμειϊνεται ότι, οριςμζνεσ επιχειριςεισ, εκτόσ από τθν
ειςαγωγι πρϊτων υλϊν για τθν παραγωγι λιπαςμάτων, προμθκεφονται και αντίςτοιχα προϊόντα
από τθν εγχϊρια αγορά τα οποία επεξεργάηονται για τθν παραγωγι άλλου τφπου λιπάςματοσ.
Για να εξεταςκεί θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ που επικρατεί ςτον κλάδο, εκτιμικθκε ο ςυντελεςτισ
ςυγκζντρωςθσ για τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ, ο οποίοσ προζκυψε από τον εξισ λόγο:
CRn =

Σωλιςεισ “n” Ξεγαλυτζρων

Χ 100

Πζγεκοσ αγοράσ
όπου ο αρικμθτισ είναι το άκροιςμα των πωλιςεων (εςόδων) των “n” μεγαλυτζρων μονάδων και ο
παρανομαςτισ το ςφνολο του μεγζκουσ τθσ εξεταηόμενθσ αγοράσ. Χφμφωνα με τα παραπάνω, οι
τρεισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ κάλυψαν περίπου το 63% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ αγοράσ το 2009.
Γεωργικά φάρμακα
Θ αγορά των γεωργικϊν φαρμάκων ακολοφκθςε κακοδικι πορεία τθν περίοδο 2007 – 2009, ενϊ το
2010 παρουςίαςε ςθμάδια ανάκαμψθσ. Χυγκεκριμζνα, θ αξία των πωλιςεων εκτιμάται ςε €179
εκατ. το 2009, ςθμειϊνοντασ πτϊςθ 5,8% ζναντι του 2008. Ψο 2010, θ τάςθ τθσ αξίασ των πωλιςεων
των εξεταηόμενων προϊόντων ςτθν ελλθνικι αγορά ιταν ανοδικι και εκτιμάται ςε €182 εκατ.
παρουςιάηοντασ αφξθςθσ 1,7% ςε ςχζςθ με το 2009. Θ πτωτικι τάςθ τθσ τριετίασ 2007-2009,
ςφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, οφείλεται κατά ζνα ποςοςτό ςτθν απόςυρςθ οριςμζνων
“γεωργικϊν φαρμάκων” από τθν αγορά και ςτθ διάκεςθ πιο αποτελεςματικϊν προϊόντων τα οποία
όμωσ χρθςιμοποιοφνται ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ. Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςυνζβαλε και θ
πτϊςθ των τιμϊν πϊλθςθσ των αγροτικϊν προϊόντων (και κατά ςυνζπεια τθν περικοπι “ειςροϊν”
από τουσ αγρότεσ). Αντίςτοιχα, θ άνοδοσ τθσ ςυνολικισ αξίασ των πωλιςεων των ςυγκεκριμζνων
προϊόντων το 2010 οφείλεται, ωσ ζνα βακμό, και ςτθν αφξθςθ των τιμϊν πϊλθςθσ το ςυγκεκριμζνο
ζτοσ και όχι τόςο ςτθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ (ςε ποςότθτα).
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Σίνακασ 2.41. Ξζγεκοσ εγχϊριασ αγοράσ γεωργικϊν φαρμάκων (2007-2010)
Ζτοσ
2007
2008
2009
2010

Υφνολο Αγοράσ

Ξεταβολι
210
190
179
182

-9,5%
-5,8%
1,7%

Ποςά ςε εκατ €
Πθγι: ICAP, Εκτιμιςεισ Αγοράσ

Βάςει του υπολογιςμοφ του ςυντελεςτι ςυγκζντρωςθσ για τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ (ζτςι όπωσ
περιγράφθκε παραπάνω), προκφπτει ότι οι τρεισ μεγαλφτερεσ, βάςει μεριδίου, επιχειριςεισ
κάλυψαν το 53%-57% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ των εξεταηομζνων προϊόντων.
Πολλαπλαςιαςτικό υλικό (ςπόροι)
Ψο μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ςπόρων παρουςιάηει αυξομειϊςεισ τθν περίοδο 2007-2010 .
Ειδικότερα, το 2009 οι πωλιςεισ του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ γεωργίασ ςτθν ελλθνικι αγορά
διαμορφϊκθκαν ςε €170 εκατ. παρουςιάηοντασ μείωςθ περίπου 5,5% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο
ζτοσ. Ψο 2010, θ αξία των πωλιςεων εκτιμάται ςε €177 εκατ. (αφξθςθ περίπου 4%). Υαράγοντεσ του
κλάδου αναφζρουν ότι ςτον τομζα του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ γεωργίασ υπάρχουν προϊόντα
(όπωσ ο ιδιοπαραγόμενοσ ςπόροσ ςτισ ποικιλίεσ, το λεγόμενο “Farme Save Seed-FSS”) θ αξία των
οποίων δεν μπορεί να μετρθκεί.

Σίνακασ 2.42. Ξζγεκοσ εγχϊριασ αγορά ςπόρων (2007-2010)
Ζτοσ
2007
2008
2009
2010

Υφνολο Αγοράσ

Ξεταβολι
166
180
170
177

8,4%
-5,5%
4,1%

Ποςά ςε εκατ €
Πθγι: ICAP, Εκτιμιςεισ Αγοράσ

Τπωσ και ςτα λιπάςματα, θ αφξθςθ τθσ αξίασ το 2008 οφείλεται ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν άνοδο
τθσ τιμισ πϊλθςθσ του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ γεωργίασ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ
Ελλθνικισ Χτατιςτικισ Αρχισ (ΕΟ.ΧΨΑΨ.), οι τιμζσ των ςπόρων ςποράσ αυξικθκαν το δωδεκάμθνο
Απριλίου 2008 – Απριλίου 2009 κατά 6%. Ψο 2010 ςφμφωνα με τθν Ζνωςθ Ελλινων Υαραγωγϊν και
Εμπόρων Χπόρων, ςτα πλαίςια τθσ κακισ οικονομικισ ςυγκυρίασ, οι τιμζσ πϊλθςθσ των
εξεταηόμενων προϊόντων παρζμειναν ςτα ίδια ςχεδόν επίπεδα και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ
μειϊκθκαν.
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Βάςει του υπολογιςμοφ του ςυντελεςτι ςυγκζντρωςθσ για τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ (ζτςι όπωσ
περιγράφθκε παραπάνω), προκφπτει ότι, οι τρεισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ κάλυψαν περίπου το
24% τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ για τα εξεταηόμενα προϊόντα, ενϊ οι πζντε περίπου το 34%.
Επιςθμαίνεται ότι, ςθμαντικόσ αρικμόσ επιχειριςεων αποςπά μερίδιο μικρότερο ι ίςο με 1%.

2.10.4 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Χτον κλάδο των αγροτικϊν εφοδίων δραςτθριοποιείται ςθμαντικόσ αρικμόσ επιχειριςεων, πολλζσ
εκ των οποίων αςχολοφνται με ποικιλία προϊόντων. Αρκετζσ από τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν ωσ
βαςικι δραςτθριότθτα τθν παραγωγι ι/και ειςαγωγι και εμπορία λιπαςμάτων εμπορεφονται
παράλλθλα ςπόρουσ ι/και γεωργικά φάρμακα και αντίςτροφα. Χαρακτθριςτικό είναι ότι, πολλζσ
επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθν παραγωγι ι/και ειςαγωγι αγροτικϊν εφοδίων,
προμθκεφονται

αντίςτοιχα

προϊόντα

και

από

τθν

ελλθνικι

αγορά

(από

άλλεσ

παραγωγικζσ/ειςαγωγικζσ εταιρείεσ του κλάδου) προκειμζνου να διευρφνουν τθν ποικιλία των
προςφερομζνων ειδϊν και να ικανοποιιςουν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν τουσ.
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Ψα αγροτικά εφόδια ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ γεωργικισ
παραγωγισ και βελτϊνουν τθν ποιότθτα των αγροτικϊν προϊόντων.



Δεν υπάρχει κίνδυνοσ από υποκατάςτατα προϊόντα.



Υροςφζρουν ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ.

Αδφνατα ςθμεία:


Ψα υπολείμματα και οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των αγροχθμικϊν ςτο περιβάλλον.



Χτον ευρφτερο κλάδο, ο κατακερματιςμόσ των γεωργικϊν εκτάςεων (πολλοί γεωργοί, μικρζσ
εκτάςεισ).

Ευκαιρίεσ:


Θ αφξθςθ ι /και διαφοροποίθςθ των αναγκϊν τθσ διατροφικισ αλυςίδασ.



Χυνεχείσ ζρευνεσ για νζα προϊόντα / καλλιζργειεσ.



Θ ανάπτυξθ των ενεργειακϊν καλλιεργειϊν.
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Απειλζσ:


Ψα προβλιματα ςτον αγροτικό / γεωργικό τομζα



Σι διακυμάνςεισ ςτισ τιμζσ των αγροτικϊν προϊόντων.



Θ αφξθςθ των τιμϊν των υπόλοιπων προϊόντων που ςυμβάλλουν ςτο ςυνολικό κόςτοσ των
αγροτϊν.



Θ μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των αγροτϊν



Θ ψυχολογία και θ αρνθτικι άποψθ πολλϊν καταναλωτϊν για τα φυτοπροςτατευτικά
προϊόντα.

Προοπτικζσ
Χφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ και τάςεισ τθσ αγοράσ, παράγοντεσ του κλάδου προβλζπουν
μικρι αφξθςθ των πωλιςεων λιπαςμάτων, ςε αξία, κατά τθ διετία 2011-2012 θ οποία εκτιμάται ότι
κα είναι τθσ τάξθσ του 2%-5% ετθςίωσ. Βεβαίωσ, το μζγεκοσ τθσ αγοράσ επθρεάηεται από τθν τιμι
πϊλθςθσ των πρϊτων υλϊν, που διαμορφϊνονται ςτθ διεκνι αγορά. Θ αγορά γεωργικϊν
φαρμάκων (ςε αξία) αναμζνεται να παρουςιάςει οριακά ανοδικι τάςθ κατά το 2011, ενϊ το 2012
παράγοντεσ του κλάδου προβλζπουν ότι θ εξεταηόμενθ αγορά κα παρουςιάςει περαιτζρω άνοδο με
υψθλότερο ίςωσ ρυκμό. Ψζλοσ, θ αγορά (ςε αξία) του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ γεωργίασ (ςπόροι)
αναμζνεται να διατθρθκεί ςτα ίδια περίπου επίπεδα το 2011 με αυτά του 2010, ενϊ το 2012
προβλζπεται ελαφρά ανοδικι τάςθ.
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2.11 ΙΑΦΤΡΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΑ ΣΤΡΛΡΟΦΑ
2.11.1 Μφρια χαρακτθριςτικά του κλάδου
Θ ςυγκεκριμζνθ κλαδικι μελζτθ υλοποιικθκε τον Ροζμβριο του 2011 και ζχει ωσ αντικείμενο τθν
ανάλυςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. Σ κλάδοσ των ιατροτεχνολογικϊν
προϊόντων περιλαμβάνει μεγάλο αρικμό προϊόντων ςχεδιαςμζνων για χριςθ από ιατροφσ και
νοςθλευτζσ

αλλά

και

από

αςκενείσ.

Χυγκεκριμζνα,

εξετάηονται

οι

εξισ

κατθγορίεσ:

αναιςκθςιολογικά προϊόντα, αναλϊςιμα προϊόντα, αναλυτικζσ ςυςκευζσ, βοθκιματα βελτίωςθσ τθσ
ποιότθτασ ηωισ, διαγνωςτικά αντιδραςτιρια, διαγνωςτικά και κεραπευτικά προϊόντα με χριςθ
ακτινοβολίασ,

εμφυτεφςιμα,

εξοπλιςμόσ

εγκαταςτάςεων,

καρδιολογικά,

νεφρολογικά,

ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ νοςοκομείων, οδοντιατρικά εργαλεία και μθχανιματα, ορκοπαιδικά,
οφκαλμολογικά, ουρολογικά, ςυςκευζσ απεικόνιςθσ, ςυςκευζσ νοςθλείασ κατ’ οίκον.
Σι βαςικζσ διατάξεισ για τθν κυκλοφορία των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων περιγράφονται από τισ
κοινοτικζσ οδθγίεσ: 93/42/ΕΣΞ
Εμφυτεφςιμων

περί Λατροτεχνολογικϊν Υροϊόντων, 90/385/ΕΣΞ περί Ενεργϊν

Λατροτεχνολογικϊν

Υροϊόντων,

98/79/ΕΞ

περί

in

vitro

Διαγνωςτικϊν

Λατροτεχνολογικϊν Υροϊόντων, 2007/47/ΕΞ περί τροποποίθςθσ των οδθγιϊν 93/42/ΕΣΞ και
90/385/ΕΣΞ. Ψο αντίςτοιχο ςε ιςχφ εναρμονιςμζνο ελλθνικό νομικό πλαίςιο είναι: ΦΕΞ
2198Β/2.10.2009 περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, ΦΕΞ

2197Β/2.10.2009

περί

ενεργϊν

εμφυτεφςιμων Λατροτεχνολογικϊν Υροϊόντων, ΦΕΞ 1060Β/10.8.2001 περί In Vitro Διαγνωςτικϊν
Λατροτεχνολογικϊν Υροϊόντων.
Θ ςυμμόρφωςθ των προϊόντων με τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ, όπωσ προβλζπονται ςτισ κοινοτικζσ
οδθγίεσ, οδθγεί ςτθν δυνατότθτα τοποκζτθςθσ τθσ ςιμανςθσ CE. Λατροτεχνολογικά προϊόντα με τθν
ςιμανςθ CE, επιτρζπεται να κυκλοφοροφν ελεφκερα ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που
ςθμαίνει ότι κάκε κράτοσ μζλοσ κα πρζπει να επιτρζπει τθν είςοδο ςτθν αγορά τζτοιων προϊόντων,
χωρίσ

απαίτθςθ

περαιτζρω

διαδικαςιϊν

ελζγχου.

Τςον

αφορά

τθν

διακίνθςθ

των

ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων οι επιχειριςεισ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ
Ω.Α. ΔΩ8δ/Γ.Υ.οικ./1348 (ΦΕΞ 32/Β/16.1.2004) «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ
διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων».
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Ξακϊσ τα Δθμόςια Ροςοκομεία απορροφοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό των Λατροτεχνολογικϊν
προϊόντων, ςθμαντικόσ παράγοντασ για τον εξεταηόμενο κλάδο αποτελεί και το κεςμικό πλαίςιο
που αφορά τισ προμικειεσ αυτϊν. Σι ςθμαντικότερεσ διατάξεισ είναι:
1. Σ νόμοσ 2955/2001: «Υρομικειεσ των νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των ΥΕ.Χ.Ω.
και άλλεσ διατάξεισ»,
2. Σ νόμοσ 3580/2007 «Υρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Ωπουργείο Ξοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε από το Ρόμο 3846/2010 (άρκρο
24).
Χφμφωνα με τισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ (3580/2007 και 3846/2010) προβλζπονται μεταξφ άλλων:


Αρμοδιότθτα ςτθν Επιτροπισ Υρομθκειϊν Ωγείασ για τθν Ξεντρικι διενζργεια διαγωνιςμϊν
με ενιαίεσ προδιαγραφζσ



Υαρατθρθτιριο Ψιμϊν Αναλωςίμων Ωλικϊν και Λατρικϊν Υροϊόντων για τθν ςυλλογι
ςτοιχείων, ςφγκριςθ και καταγραφι χαμθλότερων τιμϊν (ζχει τεκεί ςε λειτουργία από
1.6.2010).



Διενζργεια θλεκτρονικϊν Διαγωνιςμϊν και θλεκτρονικϊν δθμοπραςιϊν.



Διαγωνιςμοί Υρομικειασ φαρμάκων με βάςθ τθ δραςτικι ουςία από τα Ροςοκομεία του ΕΧΩ



Ροςοκομειακι ςυςκευαςία για τθν προμικεια φαρμάκων από τα νοςοκομεία του ΕΧΩ.

Πε το Ρόμο 3867/2010 (άρκρο 27) αποφαςίςκθκε θ ςταδιακι εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων
οφειλϊν των δθμόςιων νοςοκομείων για τα ζτθ 2006-2009. Πε τθ ρφκμιςθ αυτι οι οφειλζσ τθσ
περιόδου 2007-2009 ζωσ και 200.000 ευρϊ ανά προμθκευτι εξοφλοφνται με τθν ζκδοςθ
χρθματικοφ εντάλματοσ και ότι οι λοιπζσ οφειλζσ μζχρι ςυνολικοφ ποςοφ τιμολογίων 1,1 δις. (2007),
2,2 δις. (2008) και 2 δις. (2009) πλθρϊνονται με ομόλογα του δθμοςίου.
Πε το Ρόμο 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» και
ειδικότερα με τα άρκρα 1-15 αυτοφ τα οποία και αναφζρονται ςτο Χφςτθμα Υρομθκειϊν Ωγείασ,
επιχειρείται διαρκρωτικι αλλαγι ςτο ςφςτθμα προμθκειϊν των Φορζων υπθρεςιϊν Ωγείασ και
Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, που υπάγονται ςτο Ωπουργείο Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
κυρίωσ των νοςοκομείων του ΕΧΩ. Πία από τισ ςθμαντικότερεσ καινοτομίεσ του νόμου είναι θ
πρόβλεψθ τθσ δυνατότθτασ εκχϊρθςθσ, εν μζρει ι πλιρωσ, τθσ αρμοδιότθτασ διενζργειασ, ςφναψθσ
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και εκτζλεςθσ των διαγωνιςμϊν προμθκειϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν από ανακζτουςα αρχι ςε
φορζα που δεν ζχει τθν ιδιότθτα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ μια ιδιωτικι επιχείρθςθ.

2.11.2 Δομι και διάρκρωςθ
Σ κλάδοσ των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων αποτελείται από μεγάλο αρικμό ειςαγωγικϊν
επιχειριςεων και περιοριςμζνο αρικμό παραγωγικϊν επιχειριςεων. Ψα εγχωρίωσ παραγόμενα
προϊόντα αφοροφν οριςμζνεσ μόνο κατθγορίεσ προϊόντων όπωσ αναλϊςιμα, γάηεσ, επιδεςμικό
υλικό, υλικά τεχνθτοφ νεφροφ, οδοντικζσ προκζςεισ και ςυναφι υλικά, διαγνωςτικά αντιδραςτιρια.
Σ μεγάλοσ όγκοσ και τα πλζον εξειδικευμζνα προϊόντα είναι ειςαγόμενα. Σι κατθγορίεσ των
εγχωρίωσ παραγόμενων προϊόντων που εξετάηονται ςτθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνοψίηονται ςτισ
εξισ: αναλϊςιμο επιδεςμικό υλικό, αντιδραςτιρια διαγνωςτικισ, γάηεσ απλζσ και εμποτιςμζνεσ,
ελαςτικοί επίδεςμοι, μζςα καλλιζργειασ, αντλίεσ/μικροαντλίεσ ζγχυςθσ φαρμάκων, οδοντιατρικό
υλικό (τεχνθτά δόντια, είδθ

οδοντιατρικισ προκζςεωσ), ορκοπαιδικά είδθ, ξενοδοχειακόσ

εξοπλιςμόσ νοςοκομείων, ςυναρμολόγθςθ οδοντιατρικϊν μθχανθμάτων και μθχανθμάτων
φυςικοκεραπείασ,

ςφριγγεσ,

τραπζηια

νοςθλείασ,

φίλτρα

τεχνθτοφ

νεφροφ,

φφςιγγεσ

αιμοκάκαρςθσ.
Ανάλογα με το αντικείμενο των εργαςιϊν τουσ, οι επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τα εξεταηόμενα
προϊόντα μποροφν να ταξινομθκοφν ςτισ παρακάτω γενικζσ κατθγορίεσ:


Επιχειριςεισ ειςαγωγισ, διάκεςθσ και υποςτιριξθσ αποκλειςτικά ιατροτεχνολογικϊν
προϊόντων.



Επιχειριςεισ με άλλο βαςικό αντικείμενο δραςτθριότθτασ (φαρμακευτικζσ, θλεκτρολογικοφ
υλικοφ, φωτογραφικϊν ειδϊν, χθμικζσ κλπ.), οι οποίεσ παράλλθλα διακζτουν ςτθν αγορά και
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.



Υαραγωγικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ παράλλθλα με τα προϊόντα που παράγουν αςχολοφνται
και με τθν ειςαγωγι και διάκεςθ ομοειδϊν ι άλλων ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.

Σι επιχειριςεισ του κλάδου ανάλογα με τθν ειδίκευςθ τουσ διακρίνονται:


Χε επιχειριςεισ που προωκοφν μια κατθγορία προϊόντων όπωσ καρδιολογικά, ορκοπαιδικά,
οφκαλμολογικά, νεφρολογικά κλπ.

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 111

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ



ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

Χε επιχειριςεισ που διακζτουν ςτθν αγορά μεγάλο αρικμό προϊόντων διαφόρων
κατθγοριϊν.

Ψα περιςςότερα από τα εξεταηόμενα προϊόντα διατίκενται ςε δθμόςια και ιδιωτικά κεραπευτιρια,
ιδιωτικά διαγνωςτικά κζντρα και ιατρεία. Ζνα μικρό (ςε αξία) μερίδιο των προϊόντων διατίκεται από
το λιανικό εμπόριο ςτουσ καταναλωτζσ και αφορά διάφορα ςυνταγογραφοφμενα ι μθ είδθ, όπωσ
κεραπευτικζσ ςυςκευζσ, βοθκιματα ακοισ, είδθ για διαβθτικοφσ, είδθ για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ, ςυςκευζσ κατ’ οίκον κεραπείασ κλπ.
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι πωλιςεισ των κυριότερων παραγωγικϊν και ειςαγωγικϊν
επιχειριςεων (δείγμα 8 και 13 εταιρειϊν αντιςτοίχωσ, βλ. αναλυτικότερα ςτον πίνακα
παραρτιματοσ Υ.3) ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων για τθν περίοςο 2006-2010 βάςει των ςτοιχείων
των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν τουσ. Αυξομειϊςεισ παρουςίαςαν οι ςυνολικζσ πωλιςεισ τόςο
των παραγωγικϊν όςο και των ειςαγωγικϊν επιχειριςεων του κλάδου για τθν εξεταηόμενθ περίοδο.
Ψο 2010 ο κφκλοσ εργαςιϊν των παραγωγικϊν επιχειριςεων διαμορφϊκθκε ςε €115 εκατ.
περίοπου, μειωμζνοσ κατά 4% ζναντι του 2009. Σι πωλιςεισ των παρουςιαηόμενων ειςαγωγικϊν
επιχειριςεων διαμορφϊκθκαν ςε €510,2 εκατ. το 2010, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 16% περίπου τθ
διετία 2009-2010.

Σίνακασ 2.43. Σωλιςεισ επιχειριςεων ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (2006-2010)

Υφνολο Α
Υφνολο Β

2006
2007
2008
Α. Επιχειριςεισ με παραγωγικι δραςτθριότθτα
105.250.960
117.541.547
122.460.364
Β. Ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ
300.719.839
383.689.890
386.016.773

2009

2010

119.695.907

115.146.724

609.261.444

510.178.571

Αξία: ςε €
Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί, ICAP Group A.E.

Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται χρθματοοικονομικι ανάλυςθ για εκείνεσ από τισ παραπάνω
επιχειριςεισ του κλάδου (παραγωγικζσ και ειςαγωγικζσ), των οποίων οι πωλιςεισ από τα
εξεταηόμενα προϊόντα ςυνιςτοφν τουλάχιςτον το 50% του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τουσ (δείγμα 11
εταιρειϊν, βλ. πίνακα παραρτιματοσ Υ.3). Θ ανάλυςθ πραγματοποιείται για τθν περίοδο 20062010, ςφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα οικονομικά τουσ ςτοιχεία. Για κάκε επιχείρθςθ υπολογίηονται
8 δείκτεσ για τα ζτθ 2006-2010, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι μζςοι όροι πενταετίασ.
Σ μζςοσ όροσ του περικωρίου μικτοφ κζρδουσ των 11 εξεταηόμενων εταιρειϊν του κλάδου
παρουςίαςε μικρζσ διακυμάνςεισ τθν περίοδο 2006-2010, διαμορφοφμενο (ωσ μζςοσ όροσ
πενταετίασ) ςε 39,3% το 2010. Ψο κακαρό περικϊριο κζρδουσ ακολοφκθςε πτωτικι πορεία τθν
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 112

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

εξεταηόμενθ περίοδο και διαμορφϊκθκε κατά μζςο όρο ςε 9,62% για τισ ςυγκεκριμζνεσ
επιχειριςεισ του κλάδου. Σ δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων παρουςίαςε διακυμάνςεισ
τθν εξεταηόμενθ πενταετία και διαμορφϊκθκε ςτθ χαμθλότερθ τιμι τθσ περιόδου το 2010 (63,48%).
Αν αφαιρεκεί ο δείκτθσ τθσ εταιρείασ Παυρογζνθσ Αν. Α.Ε., λόγω των ακραίων τιμϊν που
παρουςιάηει, ο μζςοσ όροσ των υπολοίπων 10 επιχειριςεων διαμορφϊνεται ςε 46,46%. Θ γενικι
ρευςτότθτα για τθν ομάδα των 11 επιχειριςεων διαμορφϊκθκε (ωσ μζςοσ όροσ πενταετίασ) ςε
1,33. Αναφορικά με τουσ δείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ, ο μζςοσ όροσ του λόγου ξζνων
προσ ίδια κεφάλαια διαμορφϊκθκε ςε 8,68 για τισ παρουςιαηόμενεσ επιχειριςεισ. Ωςτόςο, αν
αφαιρεκεί ο δείκτθσ τθσ εταιρείασ Siemens Διαγνωςτικά Ωγείασ Α.Β.Ε.Ε., λόγω των ακραίων τιμϊν
που παρουςιάηει, ο μζςοσ όροσ των υπολοίπων 10 επιχειριςεων διαμορφϊνεται ςε 6,84. Σ δείκτθσ
κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν διαμορφϊκθκε ςε 22,65. Ωςτόςο αν αφαιρεκεί ο δείκτθσ
τθσ εταιρείασ Y-Logimed Α.Ε. λόγω των ακραίων τιμϊν που παρουςιάηει, τότε ο δείκτθσ για τισ
υπόλοιπεσ 10 επιχειριςεισ διαμορφϊνεται ςε 6,36. Χχετικά με τουσ δείκτεσ δραςτθριότθτασ, ο
μζςοσ όροσ είςπραξθσ απαιτιςεων διαμορφϊκθκε ςε 397 θμζρεσ για τισ 11 επιχειριςεισ του
κλάδου, γεγονόσ που αποτυπϊνει το μείηον πρόβλθμα του κλάδου ςχετικά με τισ κακυςτεριςεισ
εξόφλθςθσ από πλευράσ δθμόςιου τομζα. Σ μζςοσ όροσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν
είναι διαχρονικά πολφ χαμθλότεροσ και ειδικότερα διαμορφϊνεται ςε 222 θμζρεσ για τισ 11
επιχειριςεισ.
Σίνακασ 2.44. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (2006 – 2010)
Επωνυμία
Μερδοφορία

2006

Ρμάδα 11
Αποδοτικότθτα

Αποδοτικότθτα Ιδίων Μεφαλαίων (%)
91,00
71,71
35,07

Ρμάδα 11
Τευςτότθτα
Ρμάδα 11
Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ

Ρμάδα 11
Δραςτθριότθτα
Ρμάδα 11
Ρμάδα 11

2008

Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ (%)
40,01
37,64
37,47
Σερικϊριο Μακαροφ Μζρδουσ (%)
14,17
10,53
9,39

Ρμάδα 11

Ρμάδα 11

2007

Γενικι Τευςτότθτα
1,43
1,41

1,55

Υχζςθ Πζνων προσ Κδια Μεφάλαια
7,13
9,42
11,93
Μάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν
9,64
20,70
40,55

2009

2010

ΞΡΔ

41,26

40,11

39,30

11,69

2,34

9,62

95,94

23,67

63,48

1,18

1,10

1,33

8,38

6,56

8,68

8,59

33,78

22,65

451

397

203

222

Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (Ημζρεσ)
363
385
395
393
Ξζςοσ ροσ Σροκεςμίασ Εξόφλθςθσ Σρομθκευτϊν (Ημζρεσ)
282
234
179
212

ΜΟΔ: Μζςοσ Όροσ Δεικτϊν
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Σίνακασ 2.44. Χρθματοοοικονομικοί δείκτεσ επιχειριςεων ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (2006 – 2010)
Επωνυμία

2006

2007

2008

2009

2010

ΞΡΔ

Πθγι: Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί – ICAP Group A.E.

2.11.3 Η αγορά ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων
Σι εκτιμιςεισ των μεγεκϊν τθσ εγχϊριασ αγοράσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων προζκυψαν από
πρωτογενι ζρευνα ςε επιχειριςεισ του κλάδου, κακϊσ και από τθν επεξεργαςία των διακζςιμων
ςτοιχείων εξωτερικοφ εμπορίου τθσ ΕΟ.ΧΨΑΨ. Υιο αναλυτικά, θ μεκοδολογία για τθν εκτίμθςθ του
μεγζκουσ τθσ αγοράσ είναι θ παρακάτω:


Σ γενικόσ τφποσ υπολογιςμοφ του μεγζκουσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ είναι: μζγεκοσ αγοράσ =
πωλιςεισ ειςαγόμενων προϊόντων + πωλιςεισ παραγόμενων - αξία εξαγωγϊν



Σι πωλιςεισ των ειςαγόμενων προϊόντων υπολογίηονται με τον παρακάτω τφπο: πωλιςεισ
ειςαγόμενων προϊόντων = αξία ειςαγωγϊν + εμπορικό περικϊριο των ειςαγωγζων



Θ αξία των ειςαγωγϊν είναι διακζςιμθ από τθν ΕΟ.ΧΨΑΨ., με τα ςτοιχεία να χαρακτθρίηονται
ωσ προςωρινά.



Ωσ εμπορικό περικϊριο των ειςαγωγζων, χρθςιμοποιικθκε το μζςο μικτό περικϊριο
κζρδουσ που υπολογίςτθκε από το ςφνολο των εταιρειϊν νομικισ μορφισ Α.Ε. και Ε.Υ.Ε., οι
οποίεσ είναι καταχωρθμζνεσ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ ICAP Group A.E., ςτον κλάδο ΛατρικάΕργαςτθριακά-Επιςτθμονικά προϊόντα. Σι εταιρείεσ αυτζσ ζχουν ωσ κφρια δραςτθριότθτα
τθν ειςαγωγι ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. Ψο μζςο εμπορικό περικϊριο που προκφπτει με
τον τρόπο αυτό κεωρείται αντιπροςωπευτικό για το ςφνολο των αντίςτοιχων προϊόντων που
διατίκενται ςτθν εγχϊρια αγορά



Σι πωλιςεισ των ειςαγομζνων προϊόντων υπολογίηονται ζτςι ϊςτε αφαιρουμζνου από αυτζσ
του μικτοφ κζρδουσ, να προκφπτει θ αντίςτοιχθ αξία ειςαγωγϊν.



Για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ πωλιςεων εγχωρίων προϊόντων χρθςιμοποιικθκαν εκτιμιςεισ
μεγεκϊν βαςιςμζνεσ ςε ςτοιχεία τθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ τθσ ICAP.

Θ εγχϊρια αγορά ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων παρουςιάηοντασ υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ
κατά τθν περίοδο 2006-2009, διαμορφϊκθκε ςτα €2.033,7 εκατ. το 2009. Ψο 2010, ωςτόςο θ εικόνα
διαφοροποιικθκε ριηικά, κακϊσ θ εγχϊρια αγορά εκτιμάται ότι μειϊκθκε ςτα €1.556 εκατ.
παρουςιάηοντασ ςθμαντικι υποχϊρθςθ κατά 23,5%. Θ μείωςθ αυτι ιταν ςυνζπεια ςυνδυαςμοφ
μζτρων από πλευράσ δθμοςίου τομζα, κυριότερα των οποίων ιταν οι διαγωνιςμοί, θ μείωςθ των
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τιμϊν και θ δθμιουργία του παρατθρθτθρίου τιμϊν. Χφμφωνα με τα δεδομζνα που παρατίκενται
ςτον πίνακα, κατά το 2010 παρατθρικθκε ςθμαντικι μείωςθ τθσ αξίασ των ειςαγωγϊν
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων κατά 22,6%, ενϊ ςτακερότθτα παρατθρικθκε ςτισ εξαγωγζσ (μείωςθ
1,2%). Επίςθσ, μείωςθ εκτιμάται ότι εμφάνιςαν και οι πωλιςεισ των εγχωρίωσ παραγομζνων
προϊόντων, ενϊ το μζςο περικϊριο κζρδουσ των ειςαγωγζων παρουςίαςε μικρι υποχϊρθςθ. Ψο
ςυνολικό μζγεκοσ αγοράσ αναμζνεται να παρουςιάςει εκ νζου ςθμαντικι μείωςθ τθσ τάξθσ του 23%
το 2011 ςε ςχζςθ με το 2010 και να κυμανκεί ςε επίπεδα τθσ τάξθσ των €1.200 εκατ.

Σίνακασ 2.45. Ξζγεκοσ εγχϊριασ αγοράσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (2006-2011)
Ζτοσ
2006
2007
2008
2009
2010
**2011

Ξζςο
Σερικϊριο

Ειςαγωγζσ
914,5
1.037,5
1.150,8
1.125,8
871,1
-

40,1
41,8
43,4
45,8
45,5
-

Εκτίμθςθ
Σωλιςεων
Ειςαγόμεν
ων
1.526,7
1.782,7
2.031,7
2.075,5
1.598,7
-

Σωλιςεισ
Εγχωρίωσ
Σαραγόμεν
ων
*12,5
*18,0
*20,0
*23,0
*21,0
-

Εξαγωγζσ

Αγορά

50,4
52,8
54,4
64,8
64,0
-

1.488,8
1.747,8
1.997,3
2.033,7
1.555,7
1.200,0

Ξεταβολι
(%)
14,5
17,4
14,3
1,8
-23,5
-22,8

Αξία ςε € εκατ.
* εκτιμιςεισ ICAP
** Πρόβλεψθ
Πθγι: ICAP Group A.E., ΕΛ.ΣΑΣ., Εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ

Τςον αφορά τθν κατανομι τθσ αγοράσ, ο δθμόςιοσ τομζασ απορροφά διαχρονικά το μεγαλφτερο
ποςοςτό τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ αγοράσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. Ωςτόςο, τα τελευταία ζτθ
οι ιδιωτικοί όμιλοι υγείασ εμφάνιςαν υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, πραγματοποιϊντασ παράλλθλα
αξιόλογεσ επενδφςεισ, ιδιαίτερα ςτθν αγορά νζων τεχνολογικά μθχανθμάτων.
Σ ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ για n επιχειριςεισ ι άλλεσ παραγωγικζσ μονάδεσ δίδεται από τον
εξισ λόγο:
CRn =

Σωλιςεισ “n” Ξεγαλυτζρων

Χ 100

Πζγεκοσ αγοράσ
όπου n: ο αρικμόσ είναι το άκροιςμα των μεγεκϊν των n μεγαλφτερων επιχειριςεων και ο
παρανομαςτισ το ςφνολο του μεγζκουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ. Ψα αποτελζςματα
παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Σίνακασ 2.46. Δείκτεσ Υυγκζντρωςθσ τθσ αγοράσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων
n
n=3

CRn
≈12%

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 115

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

n=5
n=10

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

≈17%
≈30%
Πθγι: ICAP Group A.E.

Από τουσ δείκτεσ προκφπτει ότι ο βακμόσ ςυγκζντρωςθσ ςτο ςφνολο του κλάδου δεν είναι ιδιαίτερα
υψθλόσ, κακϊσ τρεισ, πζντε και δζκα επιχειριςεισ καλφπτουν αντίςτοιχα το 12%, 17% και 30% τθσ
ςυνολικισ αγοράσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (ςε αξία).

2.11.4 Υυμπεράςματα – Σροοπτικζσ του κλάδου
Σ κλάδοσ των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων καταλαμβάνει ςθμαντικι κζςθ ςτον ευρφτερο κλάδο
τθσ Ωγείασ. Χτθν εγχϊρια αγορά δραςτθριοποιείται μεγάλοσ αρικμόσ ειςαγωγικϊν επιχειριςεων,
αρκετζσ από τισ οποίεσ είναι κυγατρικζσ κακιερωμζνων διεκνϊν ομίλων ιαροτεχνολογικϊν
προϊόντων του εξωτερικοφ. Επίςθσ δραςτθριοποιείται και μικρόσ αρικμόσ παραγωγικϊν
επιχειριςεων, οι οποίεσ καλφπτουν ςυνολικά μικρό μερίδιο τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ.
Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό των πωλιςεων των προϊόντων του κλάδου απορροφάται από τα δθμόςια
νοςοκομεία, ενϊ μικρότερο ποςοςτό κατευκφνεται προσ τον ιδιωτικό τομζα. Ξατά τθν τελευταία
περίοδο το Ωπουργείο Ωγείασ, μζςω τθσ λειτουργίασ του Υαρατθρθτθρίου Ψιμϊν και άλλων
παρεμβάςεων, επιχείρθςε να περιορίςει τισ δαπάνεσ των νοςοκομείων. Ψο γεγονόσ αυτό επθρζαςε
ςε ςθμαντικό βακμό τθν εξζλιξθ των πωλιςεων του κλάδου. Υεραιτζρω θ αποπλιρωμθ των χρεϊν
τθσ περιόδου 2007-2009 των νοςοκομείων του ΕΧΩ με Ξρατικά Σμόλογα (μθδενικοφ επιτοκίου)
αποτελεί ιδιαίτερα δυςμενι εξζλιξθ για τισ επιχειριςεισ του κλάδου, δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ
ςυγκυρίασ. Θ ςυρρίκνωςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ και θ μείωςθ των τιμϊν, οι κακυςτεριςεισ
πλθρωμϊν που παρατθροφνται από πλευράσ του Δθμόςιου Ψομζα, τα χρζθ των νοςοκομείων,
κακϊσ και το «πλαίςιο» του τρόπου προμικειασ των προϊόντων είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ
λόγουσ (ςφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου) που μπορεί να οδθγιςουν και ςε περαιτζρω εξελίξεισ
τα επόμενα ζτθ.
Ανάλυςθ SWOT
Δυνατά ςθμεία:


Θ φφςθ των εξεταηόμενων προϊόντων (χαμθλισ ελαςτικότθτασ ηιτθςθσ) αποτελεί ιδιαίτερα
ιςχυρό παράγοντα.



Ψα υψθλά περικϊρια κερδοφορίασ, ιδιαίτερα όςον αφορά μθχανιματα και ςυςτιματα
κεραπείασ νοςοκομείων και διαγνωςτικϊν κζντρων.
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Θ ςταδιακι γιρανςθ του πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα.



Θ ςυνεχισ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ που κακιςτοφν επιτακτικι τθν
ανανζωςθ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.

Αδφνατα ςθμεία:


Σι μεγάλεσ κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν κυρίωσ από πλευράσ Δθμόςιου Ψομζα.



Σι δυςκολίεσ χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων του κλάδου και θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ
γενικότερα ςτθν αγορά.



Θ ζντονθ γραφειοκρατία όςον αφορά τον τρόπο προμικειασ των προϊόντων.



Σ ιδιαίτερα ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, λόγω πλθκϊρασ εταιρειϊν ςτον κλάδο.



Θ μθ πλιρωςθ οργανικϊν κζςεων νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςε δθμόςια νοςοκομεία,
κακϊσ και θ ανεπάρκεια προγραμμάτων επιμόρφωςθσ για τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν.



Θ μικρι εγχϊρια παραγωγικι δραςτθριότθτα και θ μειωμζνθ εξαγωγικι επίδοςθ.

Ευκαιρίεσ:


Θ ςυνεχισ ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και θ πρόοδοσ τθσ ιατρικισ τεχνολογίασ.



Θ επζκταςθ των δραςτθριοτιτων των εταιρειϊν ςε νζεσ αγορζσ με ελλιπείσ υποδομζσ υγείασ
(π.χ. βαλκανικζσ χϊρεσ).



Θ επζκταςθ των ιδιωτικϊν ομίλων υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.



Θ αφξθςθ τθσ χριςθσ των προϊόντων για κατϋοίκον φροντίδα.



Θ ανάγκθ για ανανζωςθ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ιδίωσ ςτα Δθμόςια Ροςοκομεία.

Απειλζσ:


Θ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν του Ε.Χ.Ω. λόγω μείωςθσ των κρατικϊν δαπανϊν γενικά και θ
κακυςτζρθςθ τθσ υιοκζτθςθσ νζων τεχνολογιϊν ςτθν αγορά.



Θ λειτουργία του Υαρατθρθτθρίου τιμϊν ςτο βακμό που καταδεικνφει ωσ βαςικό κριτιριο
προμικειασ τθν τιμι και δεν δίδει τθν απαιτοφμενθ βαρφτθτα ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά
και τθν ποιότθτα των προϊόντων.



Ψα ενδεχόμενα προβλιματα ςτον κλάδο των Λδιωτικϊν Ωπθρεςιϊν Ωγείασ, ωσ αποτζλεςμα
των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν από τα δθμόςια ταμεία.
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Θ αποπλθρωμι των χρεϊν των δθμόςιων νοςοκομείων με κρατικά ομόλογα.

Προοπτικζσ
Τςον αφορά τισ προοπτικζσ εξζλιξθσ του κλάδου για τα αμζςωσ επόμενα ζτθ, ςυγκεκριμζνεσ
προβλζψεισ κεωροφνται παρακινδυνευμζνεσ, δεδομζνων των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν
ελλθνικι οικονομία. Χαφζςτατα και το επόμενο ζτοσ αναμζνεται περαιτζρω περιςτολι των
δθμοςίων δαπανϊν ςτον τομζα τθσ Ωγείασ. Επίςθσ, όςον αφορά τον τομζα των ιδιωτικϊν
υπθρεςιϊν υγείασ, προβλζπεται οι εταιρείεσ του κλάδου να προβοφν ςε μείωςθ των λειτουργικϊν
τουσ εξόδων. Ξατά ςυνζπεια, ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται και με βάςθ τισ
απόψεισ αρκετϊν εταιρειϊν τθσ αγοράσ, ο κλάδοσ των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων αναμζνεται να
εμφανίςει πτϊςθ το 2012, θ οποία προβλζπεται να κυμανκεί ςε επίπεδα τθσ τάξθσ του 10%-15%.
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2.12 ΔΙΜΦΧΑ ΜΑΙ ΥΧΟΕΤΓΑΦΙΜΡΙ ΥΧΗΞΑΦΙΥΞΡΙ ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΕΩΟ
2.12.1 Δίκτυο Ρινοποιϊν Οομοφ Ηρακλείου
Ψο δίκτυο Σινοποιϊν Ρομοφ Θρακλείου ιδρφκθκε ωσ μία αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία τον
Ροζμβριο του 2006 και αποτελεί τθν κφρια ςυλλογικι, ςυγκροτθμζνθ και ςυντονιςμζνθ ζκφραςθ
των οινοποιϊν του Ρομοφ Θρακλείου. Αποτελείται από 20 μζλθ, ιδιϊτεσ και ςυνεταιριςμοφσ με
μονάδεσ διαφορετικισ δυναμικότθτασ, που δραςτθριοποιοφνται (κατά κφριο λόγο) ςτθν περιοχι
του Ρομοφ Θρακλείου. Χκοπόσ του Δικτφου είναι θ ανάπτυξθ κάκε δραςτθριότθτασ που κα
ςυμβάλλει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και των κεςμϊν ςχετικά με τθν οικονομικι,
κοινωνικι, περιβαλλοντικι και πολιτιςτικι ςπουδαιότθτα των προϊόντων αμπζλου και οίνου τθσ
Ξριτθσ.
Ψο Δίκτυο περιορίηεται γεωγραφικά ςτο Ρομό Θρακλείου, ωςτόςο οι δράςεισ του ζχουν παγκριτια
εμβζλεια και χαρακτθρίηονται από τθ ςτενι ςυνεργαςία με φορείσ και επιχειριςεισ όλθσ τθσ
Ξριτθσ. Χαρακτθριςτικι είναι θ ςυνεργαςία του Δικτφου με το αντίςτοιχο Δίκτυο Σινοπαραγωγϊν
Χανίων και Φεκφμνου, ςτθν ίδρυςθ του οποίου, το 2008, ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο και με το οποίο δρα
ςυντονιςμζνα για τθν οργανωμζνθ προϊκθςθ του Ξρθτικοφ Αμπελϊνα ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτο
εξωτερικό.
Ψο Δίκτυο ςυςτάκθκε επιδιϊκοντασ μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτα προβλιματα και τισ
προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι παραγωγοί οίνου τθσ Ξριτθσ ςτθν προςπάκειά τουσ να
εδραιϊςουν τα προϊόντα τουσ παγκοςμίωσ. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου, κρίκθκε απαραίτθτθ
ςυνκικθ θ ςυνεργαςία και θ ανάπτυξθ ςυντονιςμζνων δράςεων, ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, τθσ
εμπορίασ και του τουριςμοφ. Απϊτεροσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του Δικτφου είναι θ ανάδειξθ του
Ξρθτικοφ Αμπελϊνα και θ ανάπτυξθ του οινικοφ τουριςμοφ.
Βαςικό μζλθμα του Δικτφου αποτελεί θ διαρκισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων μζςω
ςυνεχϊν ελζγχων που ςκοπεφουν ςτθν προςταςία των καταναλωτϊν και των παραγωγϊν και ςτθν
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ενεργειϊν προκειμζνου να αναδειχκεί, να διατθρθκεί, να
υποςτθριχκεί και να «κλθροδοτθκεί» θ αρχαία, ιςτορικι και πολιτιςτικι κρθτικι παράδοςθ ςχετικά
με τθν άμπελο και τον οίνο. Επιμζρουσ ςτόχοι τθσ λειτουργίασ του δικτφου είναι θ ανάδειξθ και
αξιοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του κρθτικοφ κραςιοφ, παράλλθλα με τθν αειφόρο διαχείριςθ των
φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ περιοχισ. Ειδικότερα, οι επιμζρουσ ςτόχοι του Δικτφου είναι:
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Ρα ενιςχφςει τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν και να διευκολφνει
τθν πρόςβαςθ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν τουσ ςτισ αγορζσ



Ρα διαμορφϊνει ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ (υψθλισ) ποιότθτασ ςε ότι αφορά τθν
επιςκεψιμότθτα των οινοποιείων, αλλά και τθσ ποιότθτασ άλλων ςυνεργαηόμενων
επιχειριςεων



Ρα υποςτθρίξει τισ επιχειρθματικζσ και διακλαδικζσ ςχζςεισ μεταξφ των επιχειριςεων τθσ
περιοχισ και να προωκιςει το τοπικό επιχειρθματικό πνεφμα



Ρα αξιοποιιςει τισ ευκαιρίεσ του εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ, αλλά
και τισ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ επενδφςεισ που ζχουν υλοποιθκεί ςτθν ευρφτερθ περιοχι και
ςυμβάλουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ



Ρα ενιςχφςει και να υποςτθρίξει τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανταγωνιςτικότθτα των
επιχειριςεων - μελϊν, παρζχοντασ τεχνικι ςτιριξθ.

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του, το Δίκτυο αναπτφςςει ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, ςυμβάλλοντασ
ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των πολιτικϊν ανάπτυξθσ όλων των δραςτθριοτιτων που
αφοροφν το αμπζλι και το κραςί και γενικότερα τθ κεςμικι ςτιριξθ των προϊόντων αυτϊν ςτισ
αγορζσ. Ακόμα, ςτοχεφει ςτθν προάςπιςθ και προϊκθςθ των ςκοπϊν του Δικτφου προσ το κράτοσ,
τισ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ αρχζσ, τθν ΕΕ, τουσ ελλθνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ και τα ιδρφματα
και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία και τον διάλογο με τουσ φορείσ αυτοφσ. Για τθν προβολι και
προϊκθςθ των προϊόντων του, επιδιϊκει τθ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και ζρευνεσ
αγοράσ, κάνει ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων, διοργανϊνει εκδθλϊςεισ, θμερίδεσ, διεκνείσ
διαγωνιςμοφσ οίνων και αποςταγμάτων, κ.ά. Σι άξονεσ μζςα από τουσ οποίουσ το Δίκτυο ςκοπεφει
να ενιςχφςει τθν κατανάλωςθ ποιοτικοφ και επϊνυμου κρθτικοφ κραςιοφ είναι:


Θ δθμιουργία και εκμετάλλευςθ τθσ επωνυμίασ (brand name) «Ξριτθ»



Θ από κοινοφ προϊκθςθ και γνωριμία των κραςιϊν του νθςιοφ, τόςο εντόσ τθσ Ξριτθσ και
τθσ Ελλάδασ όςο και διεκνϊσ



Σ ςυντονιςμόσ των μελϊν του για τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν και τθν μεγιςτοποίθςθ
τθσ αποτελεςματικότθτασ των προωκθτικϊν ενεργειϊν



Θ εκπαίδευςθ και θ μεταφορά (καταναλωτικισ, επιχειρθματικισ και επιςτθμονικισ) γνϊςθσ
γφρω από το κραςί.
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Θ κινθτοποίθςθ του Δικτφου ςε αυτόν τον τομζα εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι,
κακϊσ ςυμπεριλαμβάνει τθ ςυνδιοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε κεματικζσ εκκζςεισ (τουριςμοφ,
τροφίμων και ποτϊν, οίνου) και ςυνζδρια ςτθν Ξριτθ και ςτθν Ελλάδα, αρκρογραφία των μελϊν
κακϊσ και ςτοχευμζνθ ςυνεργαςία με εξειδικευμζνα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ, κακόλθ τθ
διάρκεια του ζτουσ.
Υζρα από τθν οργανωμζνθ προςπάκεια προϊκθςθσ του κρθτικοφ κραςιοφ, το Δίκτυο ζχει
προχωριςει ςε ενζργειεσ ανάπτυξθσ του γαςτρονομικοφ και ειδικότερα του οινικοφ τουριςμοφ. Θ
ςθμαντικότερθ ςχετικι ενζργεια είναι θ πρωτοβουλία δθμιουργίασ των «Δρόμων του Ξραςιοφ
Ρομοφ Θρακλείου».
Θ πρωτοβουλία «Δρόμοι του Ξραςιοφ Ρομοφ Θρακλείου» δθμιουργικθκε το 2007, ςτα πλαίςια
δραςτθριοτιτων του Δικτφου και ςυγχρθματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Leader +”.
Χτόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ είναι θ μελλοντικι δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου διαδρομϊν
που κα καλφπτει όλθ τθν οινοποιθτικι ηϊνθ του νομοφ και κα περιλαμβάνει ςχεδόν το ςφνολο των
επιςκζψιμων οινοποιείων. Υροσ το παρόν, θ πρωτοβουλία αφορά τθν δθμιουργία μίασ πιλοτικισ
διαδρομισ που περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ 23 οινοποιείων του νομοφ (εκ των οποίων τα 18 είναι
και μζλθ του Δικτφου), ςτα πλαίςια μιασ τουριςτικισ επίςκεψθσ, δθμιουργϊντασ μια κυκλικι
διάςχιςθ τθσ ενδοχϊρασ με αφετθρία και τζλοσ τθν αςτικι περιοχι του Θρακλείου. Υιο αναλυτικά,
θ εν λόγω πιλοτικι διαδρομι εξαςφαλίηει:


Ψθ

δυνατότθτα

ςτον

επιςκζπτθ

να

γνωρίςει

όςο

το

δυνατόν

περιςςότερεσ

αντιπροςωπευτικζσ αμπελουργικζσ - οινοπαραγωγικζσ ηϊνεσ τθσ περιοχισ


Ψθν φπαρξθ κατά μικοσ τθσ ενιαίασ διαδρομισ, όςο το δυνατόν μεγαλφτερου αρικμοφ
οινοποιείων - μελϊν του δικτφου



Ψθν επίςκεψθ ςε περιοχζσ με αξιόλογθ παρουςία μνθμείων και αρχαιολογικϊν - ιςτορικϊν
χϊρων και ςε οικιςμοφσ τθσ περιοχισ με αξιόλογα δείγματα παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ



Ψθν προςζγγιςθ χϊρων που ςχετίηονται με παραδοςιακζσ οινοπαραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ



Ψθν φπαρξθ υποδομϊν πλθροφόρθςθσ και ψυχαγωγίασ των επιςκεπτϊν, κακϊσ επίςθσ
χϊρων διθμζρευςθσ και ςίτιςθσ.

Ψα 20 μζλθ του Δικτφου είναι τα εξισ:
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1. Vinobon Ανώνυμθ Εμπορικι και Βιοτεχνικι Εταιρεία (VINOBON A.E.): Υρόκειται για εταιρεία
οικογενειακισ μορφισ, που λειτουργεί από το 1987 με ζδρα το Θράκλειο. Δθμιουργόσ τθσ
Vinobon είναι ο χθμικόσ Χτζλιοσ Αλεξάκθσ. Σι εγκαταςτάςεισ και το ςυςκευαςτιριο τθσ
βρίςκονται ςτθν περιοχι τθσ Φοινικιάσ κοντά ςτισ αμπελουργικζσ περιοχζσ των Παλάδων και
του Υροφιτθ Θλία και είναι επιςκζψιμα ολόκλθρο το χρόνο. Θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα τθσ
εταιρίασ απορροφά ςθμαντικό μζροσ τθσ παραγωγισ τθσ. Χε ειδικό ανεξάρτθτο χϊρο των
εγκαταςτάςεων υλοποιείται εκκεςιακόσ χϊροσ και δοκιμαςτιριο.
2. Ζνωςθ Αγροτικών υνεταιριςμών Πεηών: Υρόκειται για ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ που
αποτελείται από 19 πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ με 3.000 περίπου μζλθ. Λδρφκθκε το 1933
και εδρεφει ςτα Υεηά. Υαράγει κραςί και ελαιόλαδο τα οποία ζχουν βραβευτεί ςε διεκνείσ
εκκζςεισ και γευςτικζσ δοκιμαςίεσ. Από το 1998 διακζτει Χυςτιματα Διαχείριςθσ Υοιότθτασ ΛSO
9001/9002 και Χυςτιματα Αςφάλειασ HACCP.
3. Ι. Μπουτάρθσ & Τιόσ - Οινοποιθτικι Α.Ε.: Θ εταιρεία εδρεφει ςτθν Κεςςαλονίκθ και διακζτει
οινοποιείο ςτθν περιοχι Χκαλανίου. Αποτελεί ςτθν ουςία τθ ςυνζχεια τθσ οινοποιθτικισ
δραςτθριότθτασ τθσ οικογζνειασ Ππουτάρθ, τθσ οποίασ τα πρϊτα βιματα ςτον τομζα του οίνου
χρονολογοφνται από το 1879. Χιμερα θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε ςθμαντικζσ
αμπελοοινικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ διατθρϊντασ ιδιόκτθτουσ αμπελϊνεσ και οινοποιεία ςτισ
περιοχζσ τθσ Ράουςασ, Γουμζνιςςασ, Χαντορίνθσ, Ξριτθσ και Παντινείασ. Ξαλφπτει με ειδικά
διαμορφωμζνουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ τθν παλαίωςθ των κραςιϊν τθσ και πραγματοποιεί
τρφγουσ και αγορζσ κραςιϊν (εκτόσ των ιδιόκτθτων αμπελϊνων τθσ) από άλλεσ αμπελοοινικζσ
περιοχζσ τθσ χϊρασ, δθμιουργϊντασ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυνεργαςίεσ με 2.500 περίπου
αμπελοκαλλιεργθτζσ και ςυνεταιριςμοφσ. Θ εξαγωγικι τθσ δραςτθριότθτα απορροφά ςθμαντικό
μζροσ τθσ παραγωγισ τθσ. Σ ιδιόκτθτοσ αμπελϊνασ τθσ εταιρείασ ςτο Χκαλάνι είναι βιολογικισ
καλλιζργειασ, πιςτοποιθμζνοσ από τθ ΔΘΩ και το οινοποιείο τθσ εκτιμάται ότι δζχεται περίπου
15.000 επιςκζπτεσ ετθςίωσ.
4. Ειρινθ Δαςκαλάκθ: Θ επιχείρθςθ εδρεφει ςτθ Χίβα, ιδρφκθκε το 2003 και καλλιεργεί περίπου
40 ςτρζμματα αμπζλου, τα οποία ζχουν ενταχκεί ςτθ βιολογικι καλλιζργεια και είναι
επιςκζψιμα όλο το χρόνο. Ωπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ εκτιμάται ότι παράγονται περίπου 20
τόνοι κραςί ανά ζτοσ. Χτθν ευρφτερθ περιοχι υπάρχουν ςθμαντικά λαογραφικά ςτοιχεία που
ςυνδζονται με τθν μακρόχρονθ τοπικι οινοποιθτικι παράδοςθ όπωσ παραδοςιακά πατθτιρια,
κακϊσ επίςθσ και ςθμαντικά κρθςκευτικά μνθμεία.
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εδρεφει ςτισ Δαφνζσ, ιδρφκθκε το 1991 και

εκςυγχρονίςτθκε το 1996 με τθν αγορά νζου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Διακζτει αμπελϊνεσ
με γθγενείσ και διεκνείσ ποικιλίεσ ςταφυλιϊν, κακϊσ και μθχανιματα παραγωγισ και
εμφιάλωςθσ οίνων. Υαράγει εμφιαλωμζνα κραςιά που διακζτει ςτθν εςωτερικι αγορά αλλά και
ςτο εξωτερικό και εφαρμόηει ςφςτθμα ποιότθτασ HACCP.
6. Μαρία Συλάκθ: Θ επιχείρθςθ εδρεφει ςτθν Αυγενικι και ιδρφκθκε το ζτοσ 2002. Εκτιμάται ότι,
παράγει 10 περίπου τόνουσ ανά ζτοσ το οποίο εμφιαλϊνεται ςε τρίτουσ.
7. Γεωργικζσ Επιχειριςεισ Αλαγνίου Α.Ε.: Υρόκειται για οικογενειακι επιχείρθςθ (οικογζνεια
Ουραράκθ), που ιδρφκθκε το 1966 και εδρεφει ςτο Θράκλειο. Από τθν δεκαετία του 1990
κυκλοφορεί ςτθν αγορά οίνουσ ποιότθτασ με τθν επωνυμία «Ουραράκθσ». Θ εταιρεία είναι
πιςτοποιθμζνθ με HACCP και ζχει εξαγωγικι δραςτθριότθτα ςτισ ΘΥΑ, τον Ξαναδά, και ςε
πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Από το 2005 διακζτει νζο, επιςκζψιμο χϊρο που ζχει ςχεδιαςτεί για
να φιλοξενεί ταυτόχρονα μζχρι 40 περίπου άτομα. Χτοχεφει ςε κοινό με υψθλζσ ποιοτικζσ
απαιτιςεισ από το κραςί και προβάλλει παραδοςιακζσ ποικιλίεσ (ζχοντασ αναβιϊςει δυο
αρχαίεσ ποικιλίεσ που κινδφνευαν να εξαφανιςτοφν, τισ Δαφνί και Υλυτό).
8. Μίνωσ Κραςιά Κριτθσ Α.Ε.- Αφοί Μθλιαράκθ: Θ εταιρεία εδρεφει ςτα Υεηά, ιδρφκθκε το 1932
και λειτουργεί ωσ ανϊνυμθ εταιρεία από το 1988. Αποτελεί παλιά οινοποιθτικι μονάδα του
νθςιοφ και από το 1952 ζχει ξεκινιςει τθ διακίνθςθ του κραςιοφ αποκλειςτικά ςε μορφι
εμφιαλωμζνου προϊόντοσ. Χιμερα διοικείται από τθν τζταρτθ γενιά τθσ οικογζνειασ.
Σινοποιοφνται κατά κφριο λόγο τοπικζσ ποικιλίεσ ςταφυλιϊν, προερχόμενα από ιδιόκτθτο
αμπελϊνα, ςυμβολαιακοφσ και ενοικιαςμζνουσ αμπελϊνεσ. Θ εταιρεία προςπακεί να αναδείξει
τον Ξρθτικό αμπελϊνα μζςα από τισ ποικιλίεσ του υιοκετϊντασ μεκόδουσ ζωσ τϊρα
ανεκμετάλλευτεσ ςτθν Ξριτθ με παραδείγματα τθν παραγωγι λευκοφ κραςιοφ από τθν ερυκρι
ποικιλία Ξοτςιφάλι (Οευκό από Ξοτςιφάλι) και τθν παρουςίαςθ για πρϊτθ φορά ςτθν Ξριτθ
λευκοφ κραςιοφ από Βιλάνα περαςμζνο από βαρζλι (Vilana Fume). Θ εταιρεία από το 1999 ζχει
μπει και ςτθν αγορά του βιολογικοφ κραςιοφ με ιδιόκτθτο αμπελϊνα πιςτοποιθμζνο από τθ
ΔΘΩ. Από το 1999, εντόσ του οινοποιείου ζχει αναπτυχκεί ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ προβολισ,
δοκιμισ κραςιοφ και εμπορίασ παραδοςιακϊν προϊόντων, το οποίο επιςκζπτονται περί τισ
30.000 άτομα ετθςίωσ, ςε οργανωμζνθ αλλά και μεμονωμζνθ μορφι.
9. Medittera Οινοποιθτικι – Creta Olympias A.E.: Θ εταιρεία ζχει ςαν κφρια δραςτθριότθτα τθν
παραγωγι και εμπορία κραςιϊν ποιότθτασ. Λδρφκθκε το 1973 ςτον οικιςμό Ξουνάβοι. Διακζτει
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ςφγχρονα οινοποιεία - εμφιαλωτιρια ςτθν αμπελουργικι ηϊνθ Υεηά ΣΥΑΥ, κακϊσ και
οργανωμζνα τμιματα πωλιςεων, εξαγωγϊν και επιχειρθματικοφ δϊρου. Ψα κραςιά τθσ
διανζμονται ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε 22 χϊρεσ ςτον κόςμο. Διατθρεί ςφςτθμα ποιότθτασ ISO
9001:2000, ςφςτθμα αςφάλειασ τροφίμων ISO 22000:2005 και ςφςτθμα Σλοκλθρωμζνθσ
Διαχείριςθσ Γεωργικισ Υαραγωγισ ςφμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2. Ψον Πάρτιο
2007, εξελίχκθκε, δθμιουργϊντασ μια οικογζνεια κραςιϊν με τον διακριτικό τίτλο Medittera
Σινοποιθτικι Α.Ε. και με νζο εταιρικό ςιμα, τον ιλιο. Τραμα τθσ, θ διεκνισ καταξίωςθ των
κρθτικϊν ποικιλιϊν, θ ανάδειξθ ξενικϊν που ζχουν εγκλιματιςκεί ςτισ εδαφοκλιματολογικζσ
ςυνκικεσ του νθςιοφ και θ διερεφνθςθ και θ αξιοποίθςθ του αμπελοοινικοφ δυναμικοφ τθσ
χϊρασ μασ. Από το 2007 θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτισ ειςαγωγζσ και εμπορία κραςιϊν από
οίκουσ του εξωτερικοφ, όπωσ επίςθσ και ςτθ διανομι κραςιϊν νζων μικρϊν Ελλινων
παραγωγϊν.
10. Γ. Πατεριανάκθσ ΑΑΟΒΒΕΕ: Θ εταιρεία εδρεφει ςτισ Πελζςςεσ, ιδρφκθκε το 1997 και διακζτει
160 ςτρζμματα ιδιόκτθτουσ βιολογικοφσ αμπελϊνεσ, τα οποία καλλιεργεί και χρθςιμοποιεί για
τθν παραγωγι των οίνων τθσ. Θ εταιρεία οινοποιεί, εμφιαλϊνει και εμπορεφεται τουσ οίνουσ
βιολογικισ καλλιζργειασ και εξάγει ςτθν Αγγλία και ςτθ Γερμανία. Σι επιςκζψιμοι βιολογικοί
αμπελϊνεσ και οι ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ βρίςκονται ςε υψόμετρο 600 μζτρων
ςτθν περιοχι του χωριοφ Πελζςςεσ, μια ευαίςκθτθ βιολογικά περιοχι ανωτζρασ ποιότθτασ
O.Υ.Α.Υ. V.Q.P.R.D. θ οποία πλθροί όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ βιολογικισ και βιοδυναμικισ
γεωργίασ. Σι ποικιλίεσ των ςταφυλιϊν διαλζχτθκαν με προςοχι ϊςτε να είναι απόλυτα
προςαρμοςμζνεσ ςτισ τοπικζσ εδαφολογικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Θ χρθςιμοποίθςθ
βιολογικϊν μεκόδων επζτρεψε τθν δθμιουργία κραςιϊν και αποςταγμάτων με πολφ μικρι
περιεκτικότθτα (0,2%-0,6%) ςε μεκανόλθ και άλλεσ βαριζσ αλκοόλεσ.
11. τυλιανοφ Ιωάννθσ: Θ επιχείρθςθ με διακριτικό τίτλο Winery Ioannis Stilianou, εδρεφει ςτουσ
Ξουνάβουσ, ιδρφκθκε το ζτοσ 2004 και πρόκειται για οινοποιείο - εμφιαλωτιριο ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ για τθν παραγωγι κραςιοφ από ιδιόκτθτουσ βιολογικοφσ αμπελϊνεσ. Θ ευρφτερθ
περιοχι των Ξουνάβων - Υεηϊν είναι φθμιςμζνθ για τα κραςιά τθσ από παλιά και ςτο ξωκκλιςι
του Αγίου Ρικολάου μπορεί κανείσ να επιςκευτεί τα Ενετικά πατθτιρια. Χτθ κζςθ ερίηωμα ςε
υψόμετρο 300-360 μζτρων αναπτφςςεται ο Αμπελϊνασ Χτυλιανοφ που καταλαμβάνει 30
ιδιόκτθτα ςτρζμματα μζςα ςτθν Ηϊνθ ΣΥΑΥ Υεηά και είναι πλζον όλα πιςτοποιθμζνα για
Βιολογικι Ξαλλιζργεια από τθν ΒιοΕλλάσ.
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12. Μθνάσ Σαμιωλάκθσ & ΙΑ Ο.Ε. – Οινοποιθτικι: Θ εταιρεία εδρεφει ςτο Χουδζτςι Υεδιάδοσ και
ιδρφκθκε το 1999. Διακζτει επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό υψθλοφ επιπζδου,
τεχνογνωςία και ςφγχρονθ υλικοτεχνικι υποδομι. Υαράγει οίνουσ ποιότθτασ από ςταφφλια
βιολογικισ γεωργίασ τα οποία καλλιεργοφνται ςτουσ ιδιόκτθτουσ αμπελϊνεσ τθσ. Χτα λίγα
χρόνια παρουςίασ τθσ διακινεί τα προϊόντα τθσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Βαςικόσ ςτόχοσ
τθσ είναι θ παραγωγι κραςιϊν ποιότθτασ ςτα οποία κα αναδεικνφεται θ ιδιαιτερότθτα των
τοπικϊν ποικιλιϊν. Θ περιοχι ανικει ςτθν Ηϊνθ Σ.Υ.Α.Υ. Ψοπικζσ και μερικζσ ξζνεσ ποικιλίεσ
ςυμπλθρϊνουν τθν πολυποικιλιακι ςφνκεςθ του αμπελϊνα του κτιματοσ.
13. Ν. Σιτάκθσ ΑΞΣΕΕ: Υρόκειται για οικογενειακι εταιρεία που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο τθσ
παραγωγισ και διάκεςθσ οίνου εδϊ και τρείσ γενιζσ. Ψο 1996 μεταφζρκθκε από τθν Ξαλλονι
ςτουσ Ξουνάβουσ, μζςα ςτθ ηϊνθ των οίνων ΣΥΑΥ Υεηά. Χτισ ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ τθσ
γίνεται θ παραλαβι τθσ πρϊτθσ φλθσ, θ επεξεργαςία, θ αποκικευςθ, θ εμφιάλωςθ και θ
διανομι των προϊόντων τθσ, μζςω δικτφου διανομισ ςτθν Ξριτθ και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα.
Επιπλζον, προβλζπονται οι υποδομζσ για τθν δθμιουργία επιςκζψιμου χϊρου. Ψθν τελευταία
δεκαετία, θ εταιρεία διακρίνεται ςτθν εμφιάλωςθ των προϊόντων τθσ ςε αςκό, που είναι
χαρακτθριςτικά τόςο για τθν ποιότθτα τουσ, όςο και για τθν ςυςκευαςία τουσ. Ψα τελευταία
χρονιά ζχει ξεκινιςει τθν εμφιάλωςθ των οίνων τθσ ςε γυάλινθ φιάλθ και ςε φιάλθ pet 1,5 lt.
Από τισ αρχζσ του 2007, ζχει πιςτοποιθκεί και εφαρμόηει το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO
22000:2005.
14. Ζνωςθ Αγροτικών υνεταιριςμών Θρακλείου: Υρόκειται για ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ που
εδρεφει ςτο Θράκλειο και ιδρφκθκε το 1927. Σι πρϊτεσ δραςτθριότθτζσ τθσ αφοροφςαν ςτθ
ςυγκζντρωςθ των παραγομζνων ςτθν περιοχι κφριων προϊόντων, που ιταν θ ςταφίδα και το
ελαιόλαδο και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν. Χτισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (κραςί, λάδι, ξφδι)
εφαρμόηεται ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά EN ISO 9001:2000 και HACCP ΕΟΣΨ
1416:2000 και BRC. Ψο νζο οινοποιείο τθσ (με τθν ςυμβολι του ηωγράφου Πανϊλθ
Αποςτολάκθ) αποτελεί εκκεςιακό χϊρο, με ςτόχο τον ςυνδυαςμό τθσ παράδοςθσ ςτθν
αμπελοκαλιζργεια με τθν ςφγχρονθ τεχνολογία και τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία.
15. Ιδαία Οινοποιθτικι: Θ επιχείρθςθ ιδρφκθκε το 1998 και διακζτει 25 ςτρζμματα ιδιόκτθτων
επιςκζψιμων αμπελϊνων. Εδρεφει ςτο Βενεράτο, όπου βρίςκεται και το Ποναςτιρι τθσ
Υαλιανισ, μια περιοχι που από παλιά είναι γνωςτι για τα κραςιά τθσ, δεδομζνου ότι ιδθ από
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τθν ενετικι περίοδο γίνεται ζνα από τα οινοπαραγωγικά κζντρα τθσ Ξριτθσ, παράγοντασ
ποιοτικοφσ οίνουσ που εξάγονταν από το λιμάνι του Θρακλείου.
16. Αφοι τραταριδάκθ Ο.Ε.: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2006 από τουσ αδερφοφσ Ξϊςτα και Πανϊλθ
Χτραταριδάκθ, γεωπόνουσ ςτο επάγγελμα και τρίτθσ γενιάσ αμπελουργϊν. Θ οικογζνεια
αςχολείται με τθν αμπελοκαλλιζργεια από το 1870. Ψο επιςκζψιμο οινοποιείο και οι αμπελϊνεσ
τθσ εταιρείασ βρίςκονται ςτουσ πρόποδεσ των Αςτερουςίων Σρζων και εκτείνονται ςε μια
ζκταςθ 130 ςτρεμμάτων ςτα οποία καλλιεργοφνται ντόπιεσ και ξζνεσ ποικιλίεσ.
17. Κτιμα Ηαχαριουδάκθ: Σ πιςτοποιθμζνοσ από τθ ΔΘΩ βιολογικόσ αμπελϊνασ τθσ οικογζνειασ
Ηαχαριουδάκθ βρίςκεται περιμετρικά τθσ κορυφισ του λόφου «Σρκι Υζτρα» και ςε υψόμετρο
500 μζτρων βόρεια τθσ Αρχαίασ Γόρτυνασ. Υρόκειται για ιδιόκτθτο αμπελϊνα 200 ςτρεμμάτων,
όπου καλλιεργοφνται επιλεγμζνεσ τοπικζσ και ξζνεσ ποικιλίεσ. Θ οινοποίθςθ πραγματοποιείται
ςε ςφγχρονο οινοποιείο 2.000 τ.μ. που βρίςκεται εντόσ του αμπελϊνα και θ εμφιάλωςθ ςε
εμφιαλωτιριο του κτιματοσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των διεκνϊν ςυςτθμάτων ISO 2001
και ISO 22000.
18. Αμπελώνεσ Μιχαλάκθ Α.Ε.: Λδρφκθκε το 2000, αλλά οι αμπελουργικζσ και οινοποιθτικζσ
δραςτθριότθτζσ τθσ προζρχονται από τθν επιχείρθςθ «Ωιοί Γεωργίου Πιχαλάκθ», που ζχει
ιδρυκεί το 1962. Θ ζδρα τθσ βρίςκεται ςτο Πεταξοχϊρι. Αςχολείται με τθν αμπελοκαλλιζργεια
430 ςτρεμμάτων ςτο «Ξτιμα Πιχαλάκθ» και με τθν διαχείριςθ του νζου οινοποιείου τθσ μζςα
ςτο κτιμα.
19. Αφοί Διαμαντάκθ ΟΕ: Ψο Σινοποιείο Διαμαντάκθσ ιδρφκθκε το 2007 ςτισ Ξάτω Αςίτεσ
Θρακλείου από τθν οικογζνεια Διαμαντάκθ. Θ εταιρεία διακζτει 95 ιδιόκτθτα ςτρζμματα που
καλλιεργοφνται

διάφορεσ ποικιλίεσ αμπζλου, ελλθνικζσ και διεκνείσ. Ψο 35% τθσ

παραγωγισ διατίκεται ςτισ αγορζσ των ΘΥΑ και τθσ Γερμανίασ και το υπόλοιπο ςτθν ελλθνικι
αγορά. Ψα κραςιά του οινοποιείου ζχουν ςυμμετάςχει ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ και ζχουν
αποςπάςει διακρίςεισ παγκοςμίωσ.
20. Ιερά Μονι Σοπλοφ: Θ Λερά Πονι τθσ Υαναγίασ Ακρωτθριανισ και του Αγίου Λωάννθ του
Κεολόγου Ψοπλοφ Χθτείασ, κτίςτθκε κατά τον 14ο αιϊνα. Ζκτοτε είχε ενεργό παρουςία ςτθν
κοινωνικι αλλά και αμπελοοινικι ιςτορία του τόπου. Ξαλλιεργεί βιολογικά αμπζλια και ελιζσ
και παράγει κραςί τςικουδιά και ελαιόλαδο που τυποποιοφνται και διατίκενται ςτθν τοπικι και
τθ διεκνι αγορά.
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Από τα παραπάνω μζλθ του Δικτφου, τα 18 πρϊτα αποτελοφν και επιςκζψιμα οινοποιεία ςτα
πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ «Δρόμοι του Ξραςιοφ Ρομοφ Θρακλείου». Χτθν εν λόγω διαδρομι
ςυμπεριλαμβάνονται επιπλζον πζντε επιςκζψιμα οινοποιεία του Ρομοφ:
1. Ξτιμα Γαβαλά: Υρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ που εδρεφει ςτο Χαράκι - Βοριάσ
Πονοφατςίου. Θ επιχείρθςθ ιδρφκθκε το 2004 και διακζτει οινοποιείο που περιβάλλεται από
τουσ αμπελϊνεσ του κτιματοσ. Υολιτικι τθσ επιχείρθςθσ είναι θ παραγωγι προϊόντων υψθλισ
ποιότθτασ με τθ χριςθ μεκόδων φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Ψο «Ξτιμα Γαβαλά» ζχει
πιςτοποιθκεί από τον πιςτοποιθτικό φορζα Metroncert και λειτουργεί ςφμφωνα με τα Διεκνι
πρότυπα – Ωγιεινισ και Αςφάλειασ Ψροφίμων HACCP ΕΟΣΨ 1416 και Διαχείριςθσ Υοιότθτασ ISO
9001:2000, για τθν παραγωγι και εμφιάλωςθ οίνου από Χταφφλια Βιολογικισ Ξαλλιζργειασ.
Ζχει επίςθσ πιςτοποιθκεί με το Βρετανικό πρότυπο BRC (BritishRetail Consortium).
2. Αφοί Πελαμπιανάκθ ΣΕ: Θ εταιρεία διακζτει οινοποιείο ςτο Βενεράτο Παλεβιηίου.
3. Εμμανουιλ Ψηωρακοελευκεράκθσ: Θ επιχείρθςθ εδρεφει ςτισ Δαφνζσ, που αποτελεί
παραδοςιακό κραςοχϊρι του Παλεβιηίου γνωςτό για τθν ετιςια Γιορτι Ξραςιοφ που
διοργανϊνεται από τουσ τοπικοφσ φορείσ. Θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται από το ζτοσ 2001 με
αντικείμενο τθν παραγωγι οίνων από αμπζλια βιολογικισ καλλιζργειασ ςε ιδανικζσ
εδαφολογικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Ξαλλιεργεί 53 ςτρζμματα ιδιόκτθτων αμπελϊνων
και 15 ενοικιαηόμενων. Υαράγει ανά ζτοσ περίπου 20 τόνουσ κραςί και διακζτει οχτϊ
διαφορετικζσ ετικζτεσ ςτθν αγορά με τθν επωνυμία τθσ.
4. Υαλιανισ Γθ ΑΕ: Θ επιχείρθςθ εδρεφει ςτθν Αυγενικι, ζχει πάρει το όνομα τθσ από το ομϊνυμο
κοντινό μοναςτιρι και παράγει αποκλειςτικά κραςιά από βιολογικι καλλιζργεια. Διακζτει
ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ και μθχανολογικό εξοπλιςμό, πιςτοποιθμζνα με ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ HACCP και ISO. Ψα ςταφφλια προζρχονται από ιδιόκτθτουσ και από
επιλεγμζνουσ αμπελϊνεσ ιδιωτϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.
5. Αγροτικόσ Χυνεταιριςμόσ Αρχανϊν: Υρόκειται για ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ που εδρεφει ςτισ
Αρχάνεσ, ιδρφκθκε το 1930 και ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ Αγροτικϊν Χυνεταιριςμϊν Θρακλείου.
Bρίςκεται ςτθν κοιλάδα ανατολικά του όρουσ Γιοφχτα, θ οποία παράγει εξαιρετικζσ ποικιλίεσ
κραςοςτάφυλων, και το ονομαςτό Aρχανιϊτικο ροηακί. Διαχρονικά οι Aρχάνεσ ςτθριηόμενεσ
ςτθν καλλιζργεια του αμπελιοφ κατζχουν μια ςθμαντικι κζςθ ςτον πολιτιςμό τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ και ςυνεχίηουν να είναι ςιμερα ζνα ςθμαντικό τοπικό οινοπαραγωγικό κζντρο.
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Τπωσ είναι φανερό, το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα του Δικτφου βρίςκεται ςτθν γεωγραφικι
τοποκεςία του. Ψο Δίκτυο είναι τοποκετθμζνο κοντά ςτο αςτικό και εμπορικό κζντρο του
Θρακλείου, κακϊσ και ςτο αεροδρόμιο και λιμάνι τθσ πόλθσ, που αποτελοφν και τισ κφριεσ ειςόδουσ
του νθςιοφ. Επίςθσ, θ πρόςβαςθ ςτα κεντρικά του Δικτφου (Διμοσ Ρίκου Ξαηαντηάκθ) διαςφαλίηεται
από τθν Εκνικι Σδό, προςελκφοντασ ςθμαντικό αρικμό επιςκεπτϊν.
Ψο αυτοφςιο, ωςτόςο, ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα του Δικτφου είναι το φυςικό περιβάλλον και θ
ταυτότθτα τθσ περιοχισ. Σι οικονομίεσ κλίμακασ που δθμιουργοφνται προκφπτουν από τθ
γεωγραφικι τοποκζτθςθ των επιχειριςεων ςε μία περιοχι όπου θ παραγωγι των προϊόντων είναι
άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθ διατιρθςθ τθσ παράδοςθσ και οι αναπτυξιακοί ςτόχοι των μελϊν του
Δικτφου ςυνδζονται με τουσ ςτόχουσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ. Πζςα από τθν οργάνωςθ του
Δικτφου οι οινοποιοί του Θρακλείου ζχουν ςτόχο τθν «αναγζννθςθ» του προϊόντοσ τουσ (κραςί),
ζτςι ϊςτε αυτό να ςυνδζεται άμεςα και ξεκάκαρα μζςα ςτο μυαλό των επιςκεπτϊν και πελατϊν
τουσ με τθν κρθτικι παράδοςθ, αυκεντικότθτα και ταυτότθτα. Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά των
κρθτικϊν αμπελϊνων και κραςιϊν, μζςα από τθ δθμιουργία κοινωνικϊν δικτφων και τθν ανάδειξθ
ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν, γίνεται αντιλθπτι ωσ τοπικι τεχνογνωςία. Υαράλλθλα, προςφζρει
κατάλλθλο ζδαφοσ για τθ βελτίωςθ των τελικϊν προϊόντων (καινοτομία) μζςα από τθν επανεξζταςθ
μεκοδολογιϊν και τεχνικϊν παραγωγισ. Ψζλοσ, θ προϊκθςθ του προϊόντοσ ςυνδζεται με μία
ευρφτερθ τουριςτικι εμπειρία, που περιλαμβάνει επιςκζψεισ ςτα κελάρια, ςτουσ αμπελϊνεσ αλλά
και ςε κοντινά μνθμεία. Ξατά ςυνζπεια, μζςα από τθ δθμιουργία ςυνεργαςιϊν, οι οινοποιοί του
Θρακλείου κατάφεραν να δθμιουργιςουν ζνα προϊόν αυξανόμενθσ προςτικζμενθσ αξίασ.
Βάςει όλων των παραπάνω, εκτιμάται ότι, το Δίκτυο ςυγκεντρϊνει όλα τα απαραίτθτα
χαρακτθριςτικά ενόσ επιχειρθματικοφ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ (Business Cluster) και ειδικότερα
τθν γεωγραφικι εγγφτθτα, τθν εξειδίκευςθ, τθ ςυμμετοχι διαφορετικϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν
φορζων, τον ςυνδυαςμό ανταγωνιςμοφ και ςυνεργαςίασ, τθ δυναμικι, τθ διάρκεια ηωισ, κακϊσ και
τθν καινοτομία.
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2.12.2 Δίκτυο Βιολογικϊν Σροϊόντων
Ψο Δίκτυο Βιολογικϊν Υροϊόντων ςυςτάκθκε το Πάρτιο του 2006, με πρωτοβουλία του Χυνδζςμου
Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (ΧΒΒΕ) και είναι ςωματείο μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, εκνικισ
εμβζλειασ. Υρόκειται για τθ δθμιουργία ενόσ φορζα εργαλείων, υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ και
προϊκθςθσ προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ, ςε επιχειριςεισ και καταναλωτζσ.
Ξφριοσ ςτόχοσ του Δικτφου είναι θ ανάπτυξθ και λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ, ο οποίοσ κα ςυνδζςει
όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα παραγωγισ και διάκεςθσ βιολογικϊν
προϊόντων, ςε πανελλαδικό επίπεδο. Χκοπόσ του είναι να ςτθρίξει και να αναπτφξει τθν παραγωγι,
μεταποίθςθ και διακίνθςθ των πιςτοποιθμζνων βιολογικϊν προϊόντων ςτθν εγχϊρια αλλά και τθ
διεκνι αγορά με βάςθ τθν ανάλυςθ ςεναρίων για το μζλλον τθσ Βιολογικισ Γεωργίασ ςτθν Ελλάδα,
ϊςτε να προωκοφνται ευκολότερα και αςφαλζςτερα τα πιςτοποιθμζνα ελλθνικά βιολογικά τρόφιμα
ςτον καταναλωτι.
Σι αντικειμενικοί ςτόχοι του Δικτφου Βιολογικϊν Υροϊόντων είναι:


Θ χάραξθ ενιαίασ ςτρατθγικισ για τθν προϊκθςθ των ελλθνικϊν βιολογικϊν προϊόντων και θ
ενίςχυςθ των βιοκαλλιεργθτϊν, μζςω ειςθγιςεων και ςτρατθγικϊν παρεμβάςεων ςε
κυβερνθτικό επίπεδο



Θ προϊκθςθ βιολογικϊν προϊόντων ςτουσ καταναλωτζσ, μζςω ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ,
πλθροφόρθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ



Θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ των παραγωγϊν και των εμπόρων βιολογικϊν προϊόντων για τισ
τάςεισ και τισ εξελίξεισ τθσ αγοράσ ςτον τομζα τθσ βιολογικισ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ, θ
μεταφορά τεχνογνωςίασ, κακϊσ και θ από κοινοφ προϊκθςθ των προϊόντων των μελϊν του



Θ ενίςχυςθ τθσ τελικισ ηιτθςθσ, θ αφξθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ και αντίςτοιχα θ
ςφγκλιςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ προςφοράσ ελλθνικϊν βιολογικϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα και
ςτο εξωτερικό.

Πζλθ του Δικτφου είναι εταιρείεσ μεταποίθςθσ, παραγωγοί, εταιρείεσ πιςτοποίθςθσ, οργανιςμοί και
ενϊςεισ παραγωγϊν. Ειδικότερα, τα μζλθ του Δικτφου Βιολογικϊν Υροϊόντων μποροφν να είναι
καλλιεργθτζσ βιολογικϊν προϊόντων, κτθνοτρόφοι βιολογικοφ κρζατοσ και βιολογικϊν πουλερικϊν,
παραγωγοί - μεταποιθτζσ βιολογικϊν προϊόντων, εμποροι βιολογικϊν προϊόντων, βιολογικοί
οινοποιθτζσ, μελιςςοκόμοι και ελαιοπαραγωγοί, παραγωγοί και προμθκευτζσ ςχετικϊν πρϊτων
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υλϊν (πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, βιολογικϊν λιπαςμάτων κλπ.), φορείσ πιςτοποίθςθσ βιολογικϊν
προϊόντων, αγροτικοί ςυνεταιριςμοί, φορείσ παροχισ ςχετικϊν τεχνικϊν και ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν (εξειδικευμζνοι ςφμβουλοι, γεωπόνοι, αγροκοινωνιολόγοι, κλπ.), αντιπρόςωποι
ενϊςεων καταναλωτϊν και μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ και ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.
Χιμερα, το Δίκτυο αποτελείται από τα εξισ μζλθ:
1. a-Cert Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Πιςτοποίθςθσ ΑΕ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε τον Λοφνιο του 2005, με
ζδρα τθν Κεςςαλονίκθ και διακζτει Υεριφερειακό Γραφείο Κεςςαλίασ με ζδρα τθ Οάριςα και
Γραφείο Ροτίου Ελλάδασ με ζδρα τθν Ακινα. Θ κφρια δραςτθριότθτά τθσ είναι θ διεξαγωγι
επικεωριςεων και πιςτοποιιςεων ςυςτθμάτων και προϊόντων τρίτου μζρουσ και θ πιςτοποίθςθ
των επιχειριςεων που επικυμοφν να αποδείξουν τθν ςυμμόρφωςι τουσ με τουσ ιςχφοντεσ
κανονιςμοφσ και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που δθμιοφργθςαν διεκνείσ, ευρωπαϊκοί και
εκνικοί αρμόδιοι φορείσ και οργανιςμοί. Επίςθσ, παρζχει υπθρεςίεσ επικεωριςεων δεφτερου
μζρουσ (second party audits), όπωσ και εκπαίδευςθ ςτα αντικείμενα τα οποία παρζχει
υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ.
2. Beauty Life: Λδρφκθκε το 2001 και πρόκειται για εταιρία που δραςτθριοποιείται ςτον τομζα
παραγωγισ βιολογικϊν καλλυντικϊν, ςυμπλθρωμάτων διατροφισ και αικζριων ελαίων. Σι
εγκαταςτάςεισ τθσ αναπτφςςονται ςε ζκταςθ 1.600 τ.μ ςτθν ΒΛ.ΥΕ Χερρϊν.
3. DASO-Advanced Business Solutions: Λδρφκθκε το 2006 με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ. Θ εταιρεία
δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.
Ειδικότερα, παρζχει υπθρεςίεσ που αφοροφν τθν καινοτομικι ανάπτυξθ προϊόντων, τθ
νομοτεχνικι υποςτιριξθ των επιχειριςεων, τθ διοίκθςθ πωλιςεων, το marketing και τθν
δθμιουργία ςτρατθγικϊν, κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν.
4. Green Bay ΕΠΕ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2001 και ζχει ζδρα τισ Αχαρνζσ τθσ Αττικισ.

Θ

δραςτθριότθτά τθσ αφορά τισ ειςαγωγζσ και το εμπόριο καλλυντικϊν, αικζριων ελαίων,
απορρυπαντικϊν, κακϊσ και βιολογικϊν προϊόντων διατροφισ.
5. Plantafresh Hellas ΕΠΕ: Θ εταιρεία ζχει ζδρα ςτθ Κεςςαλονίκθ και αςχολείται με τισ ειςαγωγζσ
και το εμπόριο πιςτοποιθμζνων βιολογικϊν προϊόντων από τθ Γερμανία.
6. Agrolab A.E. - Εργαςτθριακζσ & υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ: Θ εταιρεία εδρεφει ςτθ ΒΛΥΕΚ
Κεςςαλονίκθσ και είναι μζλοσ του ομίλου “Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group”.
Αποτελεί ςφγχρονο και ολοκλθρωμζνο εργαςτθριακό ςυγκρότθμα αναλφςεων και ζρευνασ,
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παρζχοντασ εργαςτθριακζσ, ςυμβουλευτικζσ και R&D υπθρεςίεσ ςτον αγροτικό τομζα, τθ
βιομθχανία τροφίμων και ςτον κλάδο τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Θ εταιρεία λειτουργεί
ςε δφο κφριεσ εγκαταςτάςεισ, μία ςτθ Κεςςαλονίκθ και μία ςτθν Ακινα, με ςκοπό να καλφψει
τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ τόςο ςτθν ελλθνικι επικράτεια, όςο και ςτισ βαλκανικζσ και μεςογειακζσ
χϊρεσ. Θ Agrolab λειτουργεί ςφμφωνα με τα ςυςτιματα ποιότθτασ ISO 17025, ISO 9001, GEP
και GLP.
7. Κωνςταντινίδθσ Γεώργιοσ & ΙΑ Ε.Ε. "SAVEL": H εταιρεία ιδρφκθκε το 1998 ςτθν Υτολεμαϊδα
του νομοφ Ξοηάνθσ και αποτελεί ςθμαντικι μονάδα παραγωγισ βιολογικϊν ηωοτροφϊν ςτθ
Δυτικι Πακεδονία. Από τα πρϊτα χρόνια τθσ λειτουργίασ τθσ παρείχε ςτουσ παραγωγοφσ λφςεισ
ςτθν διατροφι των ηϊων που είχαν ςαν κφριο ςτόχο τθν ποιότθτα των ηωοτροφϊν αλλά και τθ
φυςικι διατροφι. Ζχει καταφζρει να επικρατιςει ςτον χϊρο των ηωοτροφϊν τόςο με τισ
πρωτοποριακζσ μεκόδουσ νιφαδοποίθςθσ των δθμθτριακϊν όςο και με τθν δθμιουργία μιασ
νζασ μονάδασ βιολογικϊν προϊόντων. Ξφριο μζλθμα τθσ αποτελεί θ βελτιςτοποίθςθ, τθσ
ποιότθτασ των προϊόντων τθσ, ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό κόςτοσ.
8. Th!nkgreen Natural Goods: Θ εταιρεία εδρεφει ςτθν Ξαλαμαριά Κεςςαλονίκθσ. Υρόκειται για
εταιρεία με μακρόχρονθ ιςτορία ςτα προϊόντα βιολογικισ καλλιζργειασ από το 1988.
Δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο των βιολογικϊν προϊόντων, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο
εξωτερικό, με βάςθ κυρίωσ τθν ελλθνικι και κατ' επζκταςθ τθν μεςογειακι διατροφι με
εκλεκτά υλικά από ελεγμζνεσ βιολογικζσ καλλιζργειεσ. Ψα προϊόντα που παράγει είναι οφηο,
κονςζρβεσ ψαριϊν, ελιζσ, ψθτζσ πιπεριζσ Φλωρίνθσ ςε ελαιόλαδο, και μαςτίχα.
9. Trofino – Αφοί Αργυράκθ ΑΕΒΕ: Θ εταιρεία ζχει ζδρα ςτον Αςπρόπυργο Αττικισ.
Δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο των τροφίμων από το 1923 και από το 1999 και μετά αςχολείται
με τθν επεξεργαςία και τυποποίθςθ ευρείασ ποικιλίασ βιολογικϊν προϊόντων. Διακζτει
εγκαταςτάςεισ 6.500 τ.μ. και πανελλαδικό δίκτυο πωλιςεων.
10. Αβγά Νεοχωροφδασ Σςακίρθ: Υρόκειται για οικογενειακι επιχείρθςθ, με ζδρα τθ Ρεοχωροφδα
Κεςςαλονίκθσ. Λδρφκθκε το 1963, από τον Υαφλο Ψςακίρθ και ζκτοτε λειτουργεί με κάκετθ δομι
οργάνωςθσ (παραγωγι - διακίνθςθ - τροφοδοςία αγοράσ). Θ εταιρεία διακζτει ιδιόκτθτεσ,
ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ, που διζπονται από υψθλζσ αρχζσ υγιεινισ, με εγκεκριμζνο
ωοςκοπικό κζντρο (EL-70), ςφγχρονο ςυςκευαςτιριο, μφλο ηωοτροφϊν και εκπαιδευμζνο
προςωπικό.
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11. Αγγελίδθσ Κωνςταντίνοσ: Θ εταιρεία ζδρα ςτθν Ξαβάλα και κφρια δραςτθριότθτα τθν
παραγωγι βιολογικϊν ακτινιδίων. Χτόχοσ τθσ εταιρείασ είναι θ αφξθςθ των εξαγωγϊν των
πιςτοποιθμζνων επϊνυμων προϊόντων, κακϊσ και θ επζκταςθ ςε νζα προϊόντα.
12. Αγραία Βιολογικό Αγρόκτθμα Κερκίνθσ: θ εταιρεία ζχει ζδρα ςτισ Χζρρεσ και αςχολείται με τθν
παραγωγι βιολογικϊν φροφτων Ξερκίνθσ (μιλα και αχλάδια).
13. Αγρόκτθμα τεφάνου: Θ εταιρεία Χτεφάνου δθμιουργικθκε το 2005 και εδρεφει ςτθν
Ξομοτθνι. Ψα προϊόντα τθσ εταιρείασ είναι βιολογικά κοτόπουλα, ςκευάςματα από βιολογικά
κοτόπουλα και βιολογικζσ ηωοτροφζσ.
14. Αγρόραμα: Ψο Αγρόραμα είναι ζνα εκκεςιακό επιδεικτικό «χωριό» που δθμιουργικθκε το 2003
ςτθ Κεςςαλονίκθ από τθν ανάγκθ κοινισ προβολισ των επιχειρθματιϊν τθσ υπαίκρου ςτα
πλαίςια μιασ ολοκλθρωμζνθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ.
15. Αμερικανικι Γεωργικι χολι Θεςςαλονίκθσ: Υρόκειται για ζνα ανεξάρτθτο, μθ κερδοςκοπικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρφκθκε το 1904 για να εξυπθρετιςει τον αγροτικό πλθκυςμό ς'
ολόκλθρθ τθν Ελλάδα και ςτισ γειτονικζσ βαλκανικζσ χϊρεσ. Ξφρια εκπαιδευτικά προγράμματα
αποτελοφν το Ενιαίο Οφκειο και το Ψ.Ε.Ε., το Ψμιμα Ανϊτερων Γεωργικϊν Χπουδϊν "Δθμιτρθσ
Υερρωτισ", και το Ψμιμα Δια Βιου Πάκθςθσ.
16. Αρμάου Γραμματικι: Υρόκειται για παραγωγικι εταιρεία τροφίμων που ιδρφκθκε το 1998 και
εδρεφει ςτισ Χζρρεσ. Ψα προϊόντα παραγωγισ τθσ είναι βιολογικζσ μαρμελάδεσ, γλυκά του
κουταλιοφ, πετιμζηι, μουςταλευριά, φράουλα, βατόμουρο, καρφδι ψίχα.
17. Βαςιλόπουλοσ Ιωάννθσ: Υρόκειται για τθν προζκταςθ παλιάσ οικογενειακισ επιχείρθςθσ
λιανικισ πϊλθςθσ μπαχαρικϊν που ξεκίνθςε τθν δεκαετία του 1950 με ζδρα τον Υειραιά. Θ
επιχείρθςθ ξεκίνθςε το 1998 και λειτουργεί κατάςτθμα με τθν επωνυμία «Πανδραγόρασ» που
πουλάει τρόφιμα υψθλισ ποιότθτασ και ονομαςίασ προζλευςθσ.
18. Βιοαγρόσ Α.Ε.: Θ Βιοαγρόσ ιδρφκθκε το 1990 και εδρεφει ςτον Ρομό Υζλλασ. Αποτελεί ζνα
δίκτυο παραγωγϊν, γεωπόνων και ςυςκευαςτϊν που λειτουργοφν ςυντονιςμζνα ςε όλθ τθν
Ελλάδα με ςτόχο τθν ςτακερι και οργανωμζνθ όλο τον χρόνο παροχι ςτθν αγορά υψθλισ
ποιότθτασ βιολογικϊν προϊόντων. Χυντονίηει τθν δράςθ 200 περίπου παραγωγϊν ςε όλθ τθν
Ελλάδα με ςυνολικι ζκταςθ 600 εκταρίων περίπου, που καλφπτουν όλο το φάςμα των φροφτων
και των λαχανικϊν και όλθ τθν γεωγραφικι περιοχι τθσ Ελλάδασ. Σ ςυντονιςμόσ περιλαμβάνει
οργάνωςθ, προγραμματιςμό και παρακολοφκθςθ τθσ παραγωγισ, τεχνικι υποςτιριξθ,
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προμικεια εφοδίων και εκπαίδευςθ. Χιμερα θ Βιοαγρόσ παράγει μεγάλθ ποικιλία νωπϊν
φροφτων και λαχανικϊν τα οποία ςυςκευάηει και προωκεί ςτισ αγορζσ τθσ Ελλάδασ αλλά και
ςτο εξωτερικό. Για το ςκοπό αυτό ςυνεργάηεται με πολλά βιολογικά αγροκτιματα και με ομάδεσ
βιοκαλλιεργθτϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα. Εκτόσ τα φρζςκα φροφτα και λαχανικά ο Βιοαγρόσ παρζχει
και ςειρά επιλεγμζνων ελλθνικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων, όπωσ παρκζνο ελαιόλαδο, ελιζσ,
φζτα, κομπόςτεσ, οφηο, κραςί, τουρςί και άλλα.
19. Βιογεφςεισ: Θ εταιρεία βρίςκεται ςτα Βαςιλικά Βοιωτίασ και αςχολείται με τθν καλλιζργεια,
ςυγκομιδι και τυποποίθςθ νωπϊν βιολογικϊν προϊόντων. Χτεγάηεται ςε ιδιόκτθτα κτίρια που
εκτείνονται ςε χϊρο 3.500 τ.μ. με αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, ψυγεία για τθν ςυντιρθςθ των
νωπϊν προϊόντων, πλυντιρια λαχανικϊν, ςυςκευαςτιριο με ςφγχρονα μθχανιματα
τυποποίθςθσ και γραφεία. Θ εταιρεία καλλιεργεί περίπου 500 ςτρζμματα ςτθν περιοχι των
Βαςιλικϊν, τα οποία είναι ιδιόκτθτα και ενταγμζνα ςτθν βιολογικι γεωργία. Αποτελεί ςθμαντικό
τροφοδότθ βιολογικϊν προϊόντων με τθν επωνυμία «Βιογεφςεισ» ςε μεγάλεσ αλυςίδεσ
supermarket τθσ χϊρασ μζςω εκτεταμζνου δικτφου χονδρικισ διάκεςθσ. Υαράλλθλα, θ ςειρά
προϊόντων τθσ "Eurogefseis" εξάγεται ςε αλυςίδεσ καταςτθμάτων πϊλθςθσ βιολογικϊν
προϊόντων ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ.
20. ΒιοΔράμα – υνεταιριςμόσ Βιοκαλλιεργθτών Ν. Δράμασ: Σ Χυνεταιριςμόσ ιδρφκθκε το 2007
από μία ομάδα βιοκαλλιεργθτϊν με ζδρα τθν Δράμα. Σι κφριοι ςτόχοι του ςυνεταιριςμοφ είναι
θ εγκατάςταςθ, θ παραγωγι, θ τυποποίθςθ και θ διάκεςθ τθσ παραγωγισ των Blueberries.
Ϊςτερα από πολλζσ ζρευνεσ και μελζτεσ που διεξιχκθςαν κατά τα ζτθ 2003-2005 ςτθν περιοχι
του Ρομοφ Δράμασ, θ καινοτόμοσ φυτεία των Blueberries εγκαταςτάκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν
Ελλάδα το 2005 και ςυγκεκριμζνα ςτα πρότυπα αγροκτιματα που βρίςκονται ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ του Δ. Δ. Ξαλαμπακίου Δράμασ και του Δ. Δ. Ξουδουνίων Δράμασ. Χτθ φυτεία, θ
ζκταςθ τθσ οποίασ ανζρχεται ςτα 40 ςτρζμματα, εφαρμόηονται οι κανόνεσ παραγωγισ τθσ
βιολογικισ γεωργίασ. H ομάδα παραγωγϊν ελζγχεται και πιςτοποιείται ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του Ξανονιςμοφ (ΕΣΞ) 2092/91 (βιολογικι γεωργία), από το Φορζα Υιςτοποίθςθσ
βιολογικϊν

προϊόντων

και

ςυςτθμάτων

διοίκθςθσ

a-CERT

Ευρωπαϊκόσ

Σργανιςμόσ

Υιςτοποίθςθσ Α.Ε.
21. Βιοηιν ΑΕ
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22. ΒiΟΣΟ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε ςτθν Ακινα το 1999 με κφριο αντικείμενο τθν ςυγκζντρωςθ
διανομι και εμπορία βιολογικϊν φροφτων και λαχανικϊν. Διακζτει ιδιόκτθτο ςτόλο
αυτοκινιτων και οργανωμζνο δίκτυο πωλιςεων ςε όλθ τθν Ελλάδα.
23. Βιοτρόφοσ ΟΕ: Θ εταιρεία εδρεφει ςτθ Κεςςαλονίκθ και αςχολείται με τθν παραγωγι
βιολογικϊν ηυμαρικϊν από πιςτοποιθμζνεσ πρϊτεσ φλεσ.
24. Γκουςτζρα Α.Ε.: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2007 ςτθ Χρυςοφπολθ. Αςχολείται με τθν παραγωγι
και διανομι κυρίωσ βιολογικϊν ακτινιδίων ςε εγκαταςτάςεισ ςτθν ΒΛ.ΥΕ. Ξαβάλασ. Διανζμει τα
προϊόντα τθσ τόςο ςτθν εγχϊρια αγορά όςο και ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ βιολογικϊν προϊόντων.
25. Δαλμάρθσ Βλάςιοσ: Θ εταιρεία εδρεφει ςτθν Αρκαδία και δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι
βιολογικϊν προϊόντων (όπωσ λάδι και μζλι), αλλά και ςτθν εμπορία και αντιπροςϊπευςθ
γλυκϊν, μπιςκότων, τςάι, καφζ, κακϊσ και απορρυπαντικϊν, από τθν Ευρϊπθ προσ τθν Ελλάδα,
Ξφπρο, Χκόπια, Φουμανία, Βουλγαρία.
26. Δελθανδρζου Ειρινθ: Ψα κτιματα βιολογικισ καλλιζργειασ τθσ επιχείρθςθσ εδρεφουν ςτθ
Χκφδρα του Ρομοφ Υζλλασ και θ κφρια δραςτθριότθτά τθσ είναι θ παραγωγι βιολογικϊν
ςταφυλιϊν.
27. Οργανιςμόσ Ελζγχου και Πιςτοποίθςθσ Βιολογικών Προϊόντων – ΔΘΩ: Σ οργανιςμόσ ιδρφκθκε
τον Λανουάριο του 1993 και είναι αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με ζδρα τθν Ακινα. Βαςικόσ
ςτόχοσ και ςκοπόσ του Σργανιςμοφ είναι θ πιςτοποίθςθ προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ. Χτουσ
ςκοποφσ του Σργανιςμοφ ςυμπεριλαμβάνεται και κάκε άλλθ δράςθ ι ενζργεια που ςυμβάλλει
ςτθν ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ βιολογικισ γεωργίασ, αλλά και γενικότερα ςτθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και ςτθν προςταςία τθσ υγείασ των καταναλωτϊν.
28. Δίκτυο ΠΡΑΞΘ (HELP-FORWARD = HΕLlenic Project FOR Wider Application of R&D): Ψο Δίκτυο
αποτελεί μία ςτρατθγικι ςυμμαχία του ερευνθτικοφ και του βιομθχανικοφ κόςμου ςτθν Ελλάδα.
Δθμιουργικθκε το 1991 από το Μδρυμα Ψεχνολογίασ & Ζρευνασ και το Χφνδεςμο Ελλθνικϊν
Βιομθχανιϊν - και ενιςχφκθκε με τθ ςυνεργαςία του Χυνδζςμου Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ
4 χρόνια αργότερα - με κφριο ςκοπό τθ ςφνδεςθ παραγωγισ και ζρευνασ, αξιοποιϊντασ τα
εκνικά και κοινοτικά χρθματοδοτικά εργαλεία. Από το 1995 το Δίκτυο ΥΦΑΘ επελζγθ από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ ζνα από τα Innovation Relay Centers (IRC) τθσ ΕΕ με ςτόχο τθν
προϊκθςθ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ και τθν υποςτιριξθ τθσ διεκνικισ τεχνολογικισ
ςυνεργαςίασ, κερδίηοντασ αργότερα, ανάμεςα ςτουσ 220 οργανιςμοφσ που ςυμμετζχουν ςε
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αυτό το Δίκτυο, τον τίτλο του καλφτερου IRC τθσ Ευρϊπθσ για το ζτοσ 2002. Από το 1999 το
ΥΦΑΘ ζχει επίςθσ αναλάβει από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ το ρόλο του
Εκνικοφ Χθμείου Επαφισ (National Contact Point) για το 5ο και ςτθ ςυνζχεια για το 6ο
Υρόγραμμα Υλαίςιο για τθν Ζρευνα και Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ. Θ ζδρα του Δικτφου είναι ςτθ
Κεςςαλονίκθ.
29. Ινςτιτοφτο Ελζγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. ΒΙΟ Ελλάσ: Ψο ινςτιτοφτο ιδρφκθκε το 2001.
Εγκρίκθκε από το Ωπουργείο Γεωργίασ ωσ Σργανιςμόσ Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ Υροϊόντων
Βιολογικισ Γεωργίασ με κωδικό Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ EL-03-BIO. Ψο 2002 διαπιςτεφτθκε από το
Εκνικό Χυμβοφλιο Διαπίςτευςθσ (Ε.ΧΩ.Δ.) ωσ προσ το πρότυπο ΕΟΣΨ EN 45011/ISO 65 ωσ ικανόσ
φορζασ να διενεργεί πιςτοποιιςεισ προϊόντων. Είναι αναγνωριςμζνοσ φορζασ Υιςτοποίθςθσ
ςτον Ξαναδά (CAAQ) και εγκεκριμζνοσ με τα πρότυπα KRAV τθσ Χουθδίασ. Ελζγχει περιςςότερεσ
από 14.000 επιχειριςεισ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων και ςφμφωνα με τα επίςθμα
ςτοιχεία του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων είναι ο μεγαλφτεροσ Σργανιςμόσ
Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ ςτθν Ελλάδα και ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ ςτθν ΕΕ. Θ ζδρα του
ΒΛΣ Ελλάσ βρίςκεται ςτθν Ακινα και παράλλθλα δραςτθριοποιείται ςε όλθ τθν Ελλάδα μζςω
των Υεριφερειακϊν Γραφείων του ςτουσ νομοφσ Κεςςαλονίκθσ, Αιτωλοακαρνανίασ, Ξοηάνθσ,
Οζςβου, Οάριςασ, Υρζβεηασ, Αργολίδασ, Οακωνίασ, Θρακλείου.
30. Κιουτςοφκθσ Εμμανουιλ: Αποτελεί ςυμβουλευτικι επιχείρθςθ με ζδρα τθν Φοδόπθ. Σ κοσ
Ξιουτςοφκθσ Εμμανουιλ είναι ενεργό μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Ξαταναλωτϊν Φοδόπθσ (ΕΡΞΑ
Φοδόπθσ).
31. Κουρελλάσ Α.Ε.: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1992, από μετατροπι ομόρρυκμθσ εταιρείασ που
αποτελοφςε ςυνζχεια προςωπικισ εταιρείασ που δραςτθριοποιοφνταν ςτο ίδιο αντικείμενο από
το 1960. Αντικείμενο τθσ είναι θ επεξεργαςία γάλακτοσ και παραγωγι τυροκομικϊν προϊόντων,
ςαλατϊν και γιαοφρτθσ, θ παραγωγι ηωοτροφϊν, κακϊσ και θ ανάπτυξθ τθσ γεωργικισ
οικονομίασ με καινοτόμεσ εφαρμογζσ. Εδρεφει και δραςτθριοποιείται ςτα Γρεβενα, ςτο 1ο χλμ.
τθσ επαρχιακισ οδοφ Γρεβενϊν - Πεγάρου ςε ιδιοκτιτεσ εγκαταςτάςεισ. Διακζτει δικό τθσ
δίκτυο ςυλλογισ γάλακτοσ, μονάδα αποκικευςθσ, παςτερίωςθσ, επεξεργαςίασ, ωρίμανςθσ,
τυποποίθςθσ και αποκικευςθσ ετοίμων προϊόντων. Επίςθσ διακζτει ενςωματωμζνο εργαςτιριο
ποιοτικοφ ελζγχου και ακολουκεί ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ. Ψο 1996 αρχίηει να
δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι Βιολογικϊν γαλακτοκομικϊν προϊόντων, που διακινεί ςτθ
Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ, με το εμπορικό ςιμα "BIOPAN" και με τισ γερμανικζσ προδιαγραφζσ
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τθσ Naturland. Ζκτοτε, ζχει δθμιουργιςει ζνα ολοκλθρωμζνο και αυτό-τροφοδοτοφμενο
ςφςτθμα παραγωγισ βιολογικϊν γαλακτοκομικϊν προϊόντων, με τθν ορκι εφαρμογι των
διατάξεων των κανονιςμϊν ΕΕ 2092/91 και 1804/99. Χιμερα ςυμμετζχουν 147 επιλεγμζνα από
τθν εταιρεία και ςυνειδθτά από τθν μεριά τουσ αμιγϊσ βιολογικά γεωργοκτθνοτροφικά
νοικοκυριά και καλλιεργοφνται 20.000 ςτρζμματα ςιτθρϊν, ψυχανκϊν και ποικίλων άλλων
κτθνοτροφικϊν τροφϊν, για τθν αυτοτροφοδοςία του ςυςτιματοσ με ελλθνικισ παραγωγισ
ηωοτροφϊν για τθν εκτροφι των 110.000 και πλζον βίο-εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων. Θ
εταιρεία είναι πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τα πρότυπα ISO 22.000:2005, IFS και BRC και
εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP. Θ εταιρία ςυνεργάηεται με πανεπιςτθμιακοφσ φορείσ, κυρίωσ με το
Εργαςτιριο Ωγιεινισ Ψροφίμων Γάλακτοσ του Αριςτοτζλειου Υανεπιςτιμιου Κεςςαλονίκθσ και
ςυμμετζχει ςε ερευνθτικά προγράμματα για τθν ανάδειξθ και τυποποίθςθ παραδοςιακϊν
τυριϊν.
32. Κτιμα Μπαμπατηιμοποφλου: Ψο κτιμα βρίςκεται ςτο Δθμοτικό Διαμζριςμα Τςςασ του Διμου
Βερτίςκου, 45 χλμ. περίπου ζξω από τθ Κεςςαλονίκθ και αφορά τθν καλλιζργεια βιολογικϊν
αμπελιϊν. Εντόσ του αγροκτιματοσ ζκταςθσ 265 ςτρεμμάτων, λειτουργεί παραδοςιακό
οινοποιείο και μουςείο οινολογίασ-οινοποιίασ, ςυνολικοφ εμβαδοφ 450 τ.μ. Υαράλλθλα, εντόσ
του οινοποιείου ζχει δθμιουργθκεί ζνα χϊροσ για προβολζσ και παρουςιάςεισ, ενϊ ςε δφο
λειτουργικά ςθμεία του οικιματοσ ζχουν διαμορφωκεί μία κάβα παλαίωςθσ και ζνασ χϊροσ
εςτίαςθσ με ςκοπό τθ γευςιγνωςία του κραςιοφ. Ψο οινοποιείο ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν
Ξοινοτικι πρωτοβουλία Leader+.
33. Κτιμα Πάντου: Ψο κτιμα βρίςκεται ςτθν Ωδροφςα του Ρομοφ Φλϊρινασ. Είναι δθμιοφργθμα τθσ
οικογζνειασ Υάντου, που αςχολείται με τθν καλλιζργεια αμπζλου και παραγωγι οίνου με
παραδοςιακό τρόπο, από το 1986. Ψο 1997 το κτιμα Υάντου εντάςςεται ςτο πρόγραμμα
βιολογικισ γεωργίασ τθσ ΕΕ και ςτα πλαίςια του προγράμματοσ δθμιουργείται το ιδιόκτθτο
οινοποιείο - αποςτακτιριο τθσ οικογενείασ. Ζκτοτε, το κτιμα ζχει τθ μορφι ατομικισ
επιχείρθςθσ με κφρια δραςτθριότθτα τθν παραγωγι και εμπορεία οίνου και αποςτάγματοσ
(τςίπουρο). Ξαλλιεργοφνται κυρίωσ τοπικζσ γθγενείσ ποικιλίεσ όπωσ ινόμαυρο, Ποςχόμαυρο,
τοπικόσ Φοδίτθσ, κακϊσ και διεκνείσ ποικιλίεσ όπωσ Chardonnay, Sauvignon, Cabernet.
34. Κτιμα Χατηθβαρφτθ: Ψο κτιμα βρίςκεται ςτθν αμπελοοινικι περιοχι Γουμζνιςςα του Ρομοφ
Κεςςαλονίκθσ και θ καλλιζργειά του από τθν οικογζνεια Χατηθβαρφτθ ξεκίνθςε το 1994, με τον
πρϊτο αμπελϊνα ζκταςθσ 50 ςτρεμμάτων. Ξορμό του αμπελϊνα αποτζλεςαν οι ελλθνικζσ
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ερυκρζσ ποικιλίεσ ινόμαυρο και Ρεγκόςκα ενϊ αργότερα φυτεφτθκαν και κάποιεσ εκτάςεισ με
ροδίτθ, Sauvignon blanc. Chardonnay, Merlot και Cabernet Sauvignon. Ψο 2000 θ καλλιζργεια
επεκτάκθκε και ςε άλλο ζνα αγροτεμάχιο 50 ςτρεμμάτων ςτθν περιοχι Βακοφφια, κοντά ςτο
χωριό Φιλυριά, το οποίο φυτεφτθκε ζνα χρόνο αργότερα, αποκλειςτικά με τισ ποικιλίεσ
ινόμαυρο και Ρεγκόςκα. Χτο ςυγκεκριμζνο αμπελοτεμάχιο χτίςτθκε το οινοποιείο τθσ
οικογζνειασ, το οποίο άρχιςε να λειτουργεί το 2007.
35. Μελίνο: Θ επιχείρθςθ ιδρφκθκε το 2001 από τθν οικογζνεια Ροβακίδθ Δθμιτρθ. Ζχει ζδρα ςτον
ςτθν Ελευκεροφπολθ του Ρομοφ Ξαβάλασ και ςτα εργαςτιριά τθσ εργάηονται μόνο μζλθ τθσ
οικογζνειασ. Υαράγει και ςυςκευάηει ποιοτικά και παραδοςιακά προϊόντα, όπωσ μζλι, γφρθ
ανκζων, βαςιλικό πολτό, γλυκά του κουταλιοφ και μαρμελάδεσ. Είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO και
HACCP από τθν TUV CERT. Ψα προϊόντα τθσ εταιρείασ διατίκενται ςτθν ελλθνικι και διεκνι
αγορά μζςω δικτφων διανομϊν ςε επιλεγμζνα καταςτιματα. Από τα μζςα του 2006, θ
επιχείρθςθ άρχιςε να παράγει και βιολογικά προϊόντα πιςτοποιθμζνα από τον οργανιςμό aCert. Χτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ παραγωγι νζων βιολογικϊν προϊόντων και θ προβολι τουσ
με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτθν αγορά.
36. Μεςογειακζσ Βιογεφςεισ Α.Ε.: Θ εταιρεία εδρεφει ςτο Ρομό Ξοηάνθσ, ςτθν πόλθ των Χερβίων.
Ξφρια δραςτθριότθτά τθσ είναι θ παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων ηφμθσ, όπωσ βιολογικζσ
πίτεσ ςε κατεψυγμζνθ μορφι (τυρόπιτα, ςπανακόπιτα, πραςόπιτα, γαλατόπιτα) και θ παραγωγι
βιολογικϊν κθπευτικϊν / λαχανικϊν ςε κατεψυγμζνθ μορφι (φαςολάκια, ςπανάκι). Χτόχοι τθσ
εταιρίασ είναι θ δθμιουργία νζων καινοτόμων προϊόντων υψθλισ διατροφικισ αξίασ και θ
ςυμμετοχι ςε ενζργειεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
37. Μπάρμπα τάκθσ ΑΒΕΕ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1969 και κατζχει ςθμαντικι κζςθ ςτθν
παραγωγι και διανομι των καταψυγμζνων λαχανικϊν ςτθν Ελλάδα. Από το 2006 και μετά
ανικει ςτον Τμιλο Vivartia. Χτθν αγορά των βιολογικϊν προϊόντων δραςτθριοποιείται μζςω τθσ
ςειράσ «Βιολογικζσ Ξαλλιζργειεσ». Ψα βιολογικά λαχανικά τθσ εταιρείασ πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ πιςτοποίθςθσ και φζρουν τθ ςφραγίδα τθσ ΔΘΩ. Σι εγκαταςτάςεισ τθσ
βρίςκονται ςτθν ΒΛ.ΥΕ.Κ. ςτθ Χίνδο ςτο Ρομό Κεςςαλονίκθσ.
38. Μπελίδθσ Απόςτολοσ - Σο Κραςί Σου Μπελιά: Θ οικογενειακοφ τφπου επιχείρθςθ βρίςκεται ςτα
Πελίςια Ξοηάνθσ, ζνα μικρό χωριό ςε υψόμετρο 575 μζτρων. Ψο 2000 ξεκίνθςε θ φφτευςθ του
πρϊτου βιολογικοφ αμπελϊνα εκτάςεωσ 32 ςτρεμμάτων φτάνοντασ ςταδιακά ςιμερα τα 100
ςτρζμματα και με προοπτικζσ επζκταςθσ τα επόμενα χρόνια ςτα 200 ςτρζμματα. Ψο οινοποιείο
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κτίςτθκε το 2004 και διακζτει ςφγχρονα μθχανιματα με τιρθςθ των παραδοςιακϊν μεκόδων
οινοποίθςθσ. Εκτόσ από τθν παραγωγι οίνου από ςταφφλια βιολογικισ καλλιζργειασ, θ
επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται επίςθσ ςτο χονδρικό και λιανικό εμπόριο αλκοολοφχων ποτϊν
και εξάγει ςτθ Χουθδία.
39. Μπουκίνασ Φώτθσ – Βιοκαλλιεργθτισ: Ψα κτιματα βιολογικισ καλλιζργειασ βρίςκονται ςτθν
Χκφδρα του Ρομοφ Υζλλασ, με κφρια προϊόντα παραγωγισ τα λαχανικά και τα φροφτα. Θ
επιχείρθςθ διακζτει μονάδα ςυντιρθςθσ και ςυςκευαςίασ.
40. Προζδρου Δθμιτριοσ - Βιοαγρόσ Θάςου: Θ επιχείρθςθ ιδρφκθκε το 1999 με ζδρα τα Οιμενάρια
Κάςου του Ρομοφ Ξαβάλασ. Αςχολείται με τθν παραγωγι, επεξεργαςία και τυποποίθςθ
προϊόντων του νθςιοφ, δθλαδι ελιζσ και ελαιόλαδο Κάςου. Θ πιςτοποίθςθ των προϊόντων
γίνεται από τον πιςτοποιθτικό οργανιςμό BIO Ελλάσ.
41. φλλογοσ Γεωπόνων Μελετθτών Β. Ελλάδοσ: Σ ςφλλογοσ αποτελεί μια πρωτοβουλία για τθν
καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ πλθροφόρθςθ των παραγωγϊν ςε κζματα καλλιζργειασ και
διαχείριςθσ των επιχειριςεων τουσ. Χυμμετζχουν γεωπόνοι εξειδικευμζνοι ςε κζματα
επιδοτιςεων και προγραμμάτων, που παρζχουν ςυμβουλζσ και τεχνογνωςία. Ζδρα του
ςυλλόγου είναι το Υολφκαςτρο του Ρομοφ Ξικλίσ.
42. φνδεςμοσ Βιομθχανιών Βορείου Ελλάδοσ (ΒΒΕ): Σ ςφνδεςμοσ ιδρφκθκε το 1915 και ζχει
ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ και τθσ οικονομίασ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Υροτείνει και
ςυμβάλει ςτθν υλοποίθςθ τρόπων ενίςχυςθσ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Β.
Ελλάδασ, αλλά παράλλθλα εργάηεται και για τθν αρμονικι διαςφνδεςι τθσ με τθ ςυνολικι
οικονομικι ανάπτυξθ του τόπου. Ειδικότερα, ο πυρινασ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ που
πρεςβεφει ο ΧΒΒΕ ςτθρίηεται ςτουσ άξονεσ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ και ολοκλιρωςθσ, τθσ
βιομθχανικισ ανάπτυξθσ και διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ και τθσ
Βαλκανικισ και Υαραευξείνιασ οικονομικισ ςυνεργαςίασ. Πζλθ του ςυνδζςμου είναι φυςικά ι
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθ Πακεδονία, τθ Κράκθ και τθν
Ιπειρο.
43. Σςαβολάκθσ Ιωάννθσ & ΙΑ ΕΕ - Biovin: Υρόκειται για οινοποιείο με ζδρα κοντά ςτθν πόλθ τθσ
Ξαλαμάτασ. Ζχει οικοδομθκεί ςε ζκταςθ 7,5 ςτρεμμάτων και θ παραγωγι οίνου από αμπζλια
βιολογικισ καλλιζργειασ εκτιμάται ςε 300.000 λίτρα ετθςίωσ.
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44. Σςακμακλι Διμθτρα: Θ επιχείρθςθ εδρεφει ςτθν Ξρφα Βρφςθ του Ρομοφ Υζλλασ και αςχολείται
τθν παραγωγι γεωργικϊν-κτθνοτροφικϊν εφοδίων και βιολογικϊν προϊόντων.
45. Σςαρικτςόπουλοσ Νίκοσ: Θ επιχείρθςθ ζχει ζδρα τθ Κάςο και δραςτθριοποιείται ςτθν
παραγωγι και τυποποίθςθ βιολογικισ ελιάσ και λαδιοφ. Ψα προϊόντα που παράγει είναι ελιά
κροφμπα Κάςου και τςακιςτι, ελιζσ Χαλκιδικισ και Ξαλαμϊν, ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο και
αγουρζλαιο, τα οποία διακζτει τόςο ςτθν εςωτερικι όςο και ςτθν εξωτερικι αγορά.
46. Φάρμα Κουκάκθ ΑΕ: Θ εταιρεία βρίςκεται ςτουσ Ξάτω Αποςτόλουσ του Ρομοφ Ξιλκίσ, ςε ζνα
χϊρο 600 ςτρεμμάτων εκτροφισ και ανάπτυξθσ του ηωικοφ τθσ κεφαλαίου (αγελάδεσ,
πρόβατα). Από το 1977 θ Φάρμα Ξουκάκθ λειτουργεί οργανωμζνα ωσ πρότυπθ αγελαδοτροφικι
μονάδα. Ψο 1999 προχϊρθςε ςε κακετοποίθςθ τθσ παραγωγισ τθσ με τθν προςκικθ ςφγχρονθσ
μονάδασ παςτερίωςθσ. Χτα τζλθ του 2003, δθμιουργικθκε μια προβατοτροφικι μονάδα
υψθλϊν προδιαγραφϊν λειτουργίασ. Θ εταιρεία δίνει ζμφαςθ ςτισ καινοτόμεσ λφςεισ
ςυςκευαςίασ (όπωσ θ χρθςιμοποίθςθ για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, φιαλϊν Pet για το φρζςκο
γάλα, γυάλινων μπωλ για το γιαοφρτι και πιλινων για το ρυηόγαλο).
Θ οργάνωςθ του Δικτφου, περιλαμβάνοντασ μζλθ από όλθ τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, δίνει τθ
δυνατότθτα τθσ αποτελεςματικότερθσ και αμεςότερθσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων του
κλάδου, αλλά και τθσ καλφτερθσ αξιοποίθςθσ των ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ. Σι
κφριεσ υπθρεςίεσ που παρζχει το Δίκτυο είναι οι εξισ:


Χυμβουλευτικι ςτιριξθ και ενθμζρωςθ για κζματα ςχετικά με τουσ εκνικοφσ και κοινοτικοφσ
κανονιςμοφσ για τθν βιολογικι παραγωγι και τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ



Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν θμερίδων ςχετικϊν με τον κλάδο



Ειςθγιςεισ και παρεμβάςεισ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων



Διοργάνωςθ επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων



Ωποςτιριξθ εμπορικϊν και τεχνολογικϊν ςυνεργαςιϊν, κακϊσ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ
του κλάδου



Χυμμετοχι ςε προωκθτικζσ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν για τα βιολογικά
προϊόντα.

Σι ωφζλειεσ που προκφπτουν για τα μζλθ του Δικτφου είναι:

Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 139

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ



ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

Χυμμετοχι ςτισ αποφάςεισ διαμόρφωςθσ ςτρατθγικισ για τθν προϊκθςθ των βιολογικϊν
προϊόντων, μζςα από ειςθγιςεισ και παρεμβάςεισ ςε κυβερνθτικό επίπεδο



Χυγκεντρωμζνθ, ενθμερωμζνθ και εξειδικευμζνθ παροχι πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν



Εταιρικι παρουςίαςθ ςε όλα τα μζςα του Δικτφου



Ωποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ με κάκε δυνατό τρόπο (όπωσ παροχι καλφτερων
οικονομικϊν όρων ςτισ ομαδικζσ ςυμμετοχζσ ςε εκκζςεισ, προωκθτικζσ ενζργειεσ κα).

Ψο Δίκτυο Βιολογικϊν Υροϊόντων μπορεί να χαρακτθριςτεί βάςει των παραπάνω προδιαγραφϊν του
ωσ ζνασ κάκετοσ ςυνεργατικόσ ςχθματιςμόσ (cluster), κακϊσ ςυνδυάηει επιχειριςεισ με
διαφορετικι δραςτθριότθτα κατά μικοσ όμωσ τθσ ίδιασ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Σι εν λόγω
εταιρείεσ δεν είναι απαραίτθτα γεωγραφικά ςυγκεντρωμζνεσ, αν και οι περιςςότερεσ αφοροφν
κοντινζσ περιοχζσ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Ξατά ςυνζπεια οι οικονομίεσ κλίμακασ δεν προκφπτουν
αποκλειςτικά από τθν γεωγραφικι γειτνίαςι τουσ. Ψο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα του cluster
προκφπτει κυρίωσ από το γεγονόσ ότι ςυνεργάηονται διαφορετικζσ επιχειριςεισ κατά μικοσ τθσ
ίδιασ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ με κοινό ςκοπό τθν ανάδειξθ του βιολογικοφ προϊόντοσ. Χθμαντικό
χαρακτθριςτικό του είναι θ ςυμμετοχι δθμόςιων, εκπαιδευτικϊν, επιςτθμονικϊν και ερευνθτικϊν
φορζων.
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2.12.3 Σρωτοβουλία Υυνεργατικϊν Φεχνολογικϊν Υχθματιςμϊν Corallia
Θ ελλθνικι πρωτοβουλία τεχνολογικϊν ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν Corallia είναι ουςιαςτικά o
πρϊτοσ φορζασ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν (cluster Initiative, cluster
facilitator ι cluster organization) ςτθν Ελλάδα. Χυςτάκθκε το 2006, αποτελεί μονάδα του
ερευνθτικοφ κζντρου Ακθνά και τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και
Ψεχνολογίασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων.
Χυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και Εκνικοφσ Υόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και
Επιχειρθματικότθτα 2007-2013 και των Υεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων 2007-2013
των περιφερειϊν μεταβατικισ ςτιριξθσ. Είναι μζλοσ του European Cluster Alliance, με ςθμαντικι
εμπειρία ςτθ χάραξθ πολιτικισ για τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν και ςτθν προϊκθςθ
τθσ καινοτομίασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ τουσ.
Χτόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ Corallia είναι να ςχεδιάηει και να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ clusters
καινοτομίασ, ςε τομείσ υψθλισ τεχνολογίασ και ζνταςθσ γνϊςθσ, τα οποία διακζτουν τθ δυναμικι
να ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ, να προάγουν τθν εξωςτρζφεια τουσ και τελικά να
οδθγθκοφν προσ ζνα μοντζλο παροχισ υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. Χκοπόσ του
Corallia είναι να λειτουργιςει ωσ καταλφτθσ μεταξφ παραγόντων καινοτομίασ, προωκϊντασ τθ
δθμιουργία ενόσ ςυνολικοφ και ανταγωνιςτικοφ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ. Ειδικότερα, ο ρόλοσ
του Corallia ςτθν ανάπτυξθ των clusters εντοπίηεται ςτα εξισ ςθμεία:


Οειτουργεί ωσ one-stop-shop, μζςω του οποίου ολόκλθρο το δίκτυο καινοτομίασ ζχει
πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ



Ωποςτθρίηει τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων και αναπτφςςει υποδομζσ όπου επιςτιμονεσ
και ερευνθτζσ μποροφν να εφαρμόςουν καινοτόμεσ ιδζεσ και να τολμιςουν το
επιχειρθματικό τουσ ξεκίνθμα



Διευρφνει τον ορίηοντα τθσ γνϊςθσ με εξειδικευμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα, μζςω των
οποίων τα μζλθ των clusters μποροφν να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ



Αντιμετωπίηει

τισ

αδυναμίεσ

τθσ

εγχϊριασ

τεχνολογικισ

βιομθχανίασ

μζςω

ςυμπλθρωματικότθτασ και ςυνεργαςιϊν ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ-μζλθ του cluster, κακϊσ
και ςτισ επιχειριςεισ-μζλθ του cluster με εκνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ,
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ςυμπεριλαμβανομζνων κζντρων καινοτομίασ παγκόςμιασ εμβζλειασ ςτθν Ευρϊπθ, ςτισ ΘΥΑ,
ςτθν Λαπωνία.
Ψα Clusters Ξαινοτομίασ του Corallia αποτελοφν ζνα "ςφνολο ςυνανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων
όλων των μεγεκϊν (νεοςφςτατεσ, πολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ και μεγάλεσ), ςυνδεδεμζνων ςε
αλυςίδα προςτικζμενθσ αξίασ με κοινοφσ προμθκευτζσ ι/και πελάτεσ, με ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ με
πανεπιςτιμια,

ερευνθτικά

κζντρα,

φορείσ

μεταφοράσ

τεχνολογίασ

και

τεχνογνωςίασ,

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και κεφάλαια επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, κλπ., που εμφανίηουν
ιςχυρι γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ και από κοινοφ πρόςβαςθ και χριςθ εγκαταςτάςεων, υποδομϊν
και υπθρεςιϊν και που δραςτθριοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνθ κεματικι περιοχι, (π.χ.
Μικροθλεκτρονικι) θ οποία διακρίνεται από χαρακτθριςτικά ζνταςθσ γνϊςθσ, υψθλισ τεχνολογίασ,
εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ και υπαρκτοφ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ςε διεκνζσ επίπεδο"
(www.corallia.org).
Υροσ το παρόν, ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ ζχουν ςυςτακεί και αναπτυχκεί τρεισ ςυνεργατικοί
ςχθματιςμοί καινοτομίασ: (α) ο Χυνεργατικόσ Χχθματιςμόσ Χυςτθμάτων και Εφαρμογϊν
Ρανο/Πικροθλεκτρονικισ (mi-Cluster), (β) ο Χυνεργατικόσ Χχθματιςμόσ Διαςτθμικϊν Ψεχνολογιϊν
και Εφαρμογϊν (si-Cluster) και (γ) ο Χυνεργατικόσ Χχθματιςμόσ ςτισ Ψεχνολογίεσ Υαιγνίων και
Δθμιουργικοφ Υεριεχομζνου (Gaming Technologies and Creative Content Cluster ι gi-Cluster).
Ψα κφρια χαρακτθριςτικά των Clusters του Corallia είναι τα εξισ:


Είναι ζνταςθσ γνϊςθσ και υψθλισ τεχνολογίασ, με ςθμαντικι ερευνθτικι δραςτθριότθτα και
ζχουν ςτόχο τθν ανάπτυξθ και παραγωγι νζασ γνϊςθσ και καινοτόμων προϊόντων



Εμφανίηουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε διεκνζσ επίπεδο, ςθμαντικζσ εξαγωγζσ και
διείςδυςθ ςτισ περιφερειακζσ, ευρωπαϊκζσ και παγκόςμιεσ αγορζσ



Είναι φορείσ αλλαγισ τθσ υφιςτάμενθσ επενδυτικισ νοοτροπίασ, κακιςτϊντασ τθν Ελλάδα
πόλο ζλξθσ επενδφςεων. Αναδεικνφουν επιτυχθμζνα παραδείγματα διεκνοφσ βελθνεκοφσ,
αποτελοφν «μοντζλα αναφοράσ» για τουσ επιχειρθματικοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ τθσ
θμεδαπισ και προςελκφουν υψθλισ ποιότθτασ επενδυτικά κεφάλαια από τθν αλλοδαπι



Αποτελοφνται κυρίωσ από ΠΠΕ επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων start-ups, spin-offs και
spin-outs. Ωςτόςο, περιλαμβάνουν και μεγάλου μεγζκουσ επιτυχθμζνεσ περιπτϊςεισ
επιχειριςεων, αναγνωριςμζνων διεκνϊσ, οι οποίεσ ζχουν τθν προοπτικι να πρωτοποριςουν
ςτον τομζα τουσ
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Ζχουν ιδθ προςανατολιςτεί προσ κινιςεισ clustering ςε μια προςπάκεια αναβάκμιςθσ των
διαδικαςιϊν και τθσ αλυςίδασ παραγωγισ τουσ



Αναδεικνφουν και προωκοφν το ανκρϊπινο κεφάλαιο τθσ Ελλάδασ και ςυμβάλλουν ςτθν
κακιζρωςι του ςτο ερευνθτικό, επιςτθμονικό και επιχειρθςιακό γίγνεςκαι, δθμιουργϊντασ
του προοπτικζσ δυναμικισ και ανταγωνιςτικισ εξζλιξθσ.

Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται αναλυτικά μία από τισ τρεισ πρωτοβουλίεσ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν
του Corallia και ςυγκεκριμζνα ο Χυνεργατικόσ Χχθματιςμόσ Χυςτθμάτων και Εφαρμογϊν
Ρανο/Πικροθλεκτρονικισ (mi-Cluster).

2.12.4 Υυνεργατικόσ Υχθματιςμόσ Υυςτθμάτων και Εφαρμογϊν Οανο/Ξικροθλεκτρονικισ
(mi-Cluster)
Σ Χυνεργατικόσ Χχθματιςμόσ Χυςτθμάτων και Εφαρμογϊν Ρανο/Πικροθλεκτρονικισ (mi-Cluster),
φζρει τθ ςφραγίδα του πρϊτου επιχειρθματικοφ cluster καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα, το οποίο από τθ
ςφςταςι του (2006) ζωσ και ςιμερα διαγράφει ςθμαντικι πορεία ανάπτυξθσ. Χιμερα ο αρικμόσ
των μελϊν ξεπερνά τουσ 130 φορείσ (μεγάλεσ και μικρζσ επιχειριςεισ, πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια,
ΨΕΛ, ερευνθτικά ινςτιτοφτα, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενϊςεισ, ςυνδζςμουσ, παρόχουσ
υπθρεςιϊν, οργανιςμοφσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ, εκνικζσ και
περιφερειακζσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που αςχολοφνται με τθ βιομθχανικι, περιφερειακι, ερευνθτικι
ι τεχνολογικι ανάπτυξθ και πολιτικι και μζςα μαηικισ επικοινωνίασ) ςε όλθ τθν Ελλάδα. Χθμαντικό
ρόλο ςτθν ανάπτυξθ του mi-cluster ζπαιξαν τόςο το Corallia ωσ ςυντονιςτισ όςο και θ Ζνωςθ
Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Θμιαγωγϊν (ΕΡΕΒΘ) ωσ βιομθχανικι ζνωςθ του κλάδου, θ Υολιτεία
(ΩΥΑΡ/ΩΥΣΛΑΡ, ΕΩΔ ΕΥΑΡ/ΕΥΑΕ, ΓΓΕΨ, Υεριφζρειεσ Αττικισ, Δυτικισ Ελλάδοσ, Ξεντρικισ
Πακεδονίασ), κακϊσ και λοιποί φορείσ ςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ.
Σι επιχειριςεισ που αποτελοφν ςιμερα μζλθ του mi-cluster είναι οι εξισ:
1. 4Plus Technologies AE: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1997 ςτθν Ακινα, από μθχανικοφσ
εξειδικευμζνουσ ςτο χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν με ςτόχο το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, τθν
εμπορικι διάκεςθ και τθν υποςτιριξθ ςυςτθμάτων που ελζγχουν και αξιολογοφν, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ, τθν απόδοςθ δικτυακϊν ςυςτθμάτων ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ. Θ εταιρεία
ζχει ςχεδιάςει και αναπτφξει ςυςτιματα ελζγχου (testing equipment) για ενςφρματεσ (IP, ISDN,
ATM) και αςφρματεσ (GPRS, UMTS) τεχνολογίεσ δικτφων. Θ εταιρεία επιδεικνφει ζναν ζντονα
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εξαγωγικό χαρακτιρα με αποτζλεςμα, ποςοςτό άνω του 80% των εςόδων τθσ να προζρχεται από
πωλιςεισ των προϊόντων τθσ ςε εταιρείεσ του εξωτερικοφ. Βραβεφτθκε με τθν 2005 European IST
Prize Nominee διάκριςθ για τα UMTS προϊόντα τθσ (www.4plus.com).
2. ΑccuSonus: Υρόκειται για μία νεοςφςτατθ startup επιχείρθςθ με ζδρα τθν Υάτρα, θ οποία
εξειδικεφεται ςε καινοτόμεσ τεχνολογίεσ που περιςτρζφονται γφρω από τον ψθφιακό ιχο. Θ
εταιρεία επινοεί, ςχεδιάηει και αναπτφςςει νζα εργαλεία ψθφιακισ επεξεργαςίασ ομιλίασ και
μουςικισ. Χτο ενεργθτικό τθσ υπάρχει ςθμαντικόσ αρικμόσ προϊόντων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ,
κακϊσ θ εταιρεία ςυνεργάηεται με κεντρικά πανεπιςτθμιακά ιδρφματα. Ψα βαςικά ςτρατθγικά
πλεονεκτιματα τθσ είναι: (α) θ ςθμαντικι εμπειρία ςτθν ψθφιακι επεξεργαςία ςιματοσ, τθν
ακουςτικι και τθν ψυχοακουςτικι, (β) θ κάκετθ γνϊςθ των αναγκϊν τθσ βιομθχανίασ και (γ) θ
ερευνθτικι εμπειρία των ιδρυτϊν τθσ. Σι μοναδικζσ τεχνολογίεσ τθσ AccuSonus μποροφν να βρουν
πεδίο εφαρμογισ ςε ακουςτικά βαρθκοΐασ, κινθτζσ και VOIP τθλεπικοινωνίεσ, ςε κζντρα
τθλεδιάςκεψθσ, ςε εφαρμογζσ οικιακισ διαςκζδαςθσ και ςε όλο το φάςμα τθσ βιομθχανίασ του
επαγγελματικοφ ιχου ( www.accusonus.com).
3. Aerofilms: Θ εταιρεία εδρεφει ςτθν Ακινα και ζχει ωσ αντικείμενο τον ςχεδιαςμό, τθ
μοντελοποίθςθ, τθν καταςκευι και τθ βελτιςτοποίθςθ Πθ Επανδρωμζνων Εναερίων Χυςτθμάτων
και Σχθμάτων (UAS: Unmanned Aerial Systems, UAV: Unmanned Aerial Vehicles), κακϊσ και
αντίςτοιχων Επιγείων και Ωποβρυχίων Χυςτθμάτων (GUVs & ROVs). Υαρζχει επίςθσ εμπορικζσ
υπθρεςίεσ ςτον τομζα των αεροφωτογραφιςεων, εναζριων επικεωριςεων και κερμικϊνυπζρυκρων-πολυφαςματικϊν και μετρθτικϊν χαρτογραφικϊν απεικονίςεων από αζροσ. Χκοπόσ τθσ
εταιρείασ είναι θ ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και τθλεμετρικϊν εφαρμογϊν, διαχείριςθσ
κρίςεων,

γεωαπεικόνιςθσ,

τθλεπιςκόπιςθσ,

περιβαλλοντικισ

χαρτογράφθςθσ,

αυτόνομθσ

πλοιγθςθσ και ςυνεργαςίασ ςμινουσ UAVs. Υαράλλθλα, θ Aerofilms ζχει τθ δυνατότθτα
ιδιοκαταςκευισ ι παραμετροποίθςθσ αντίςτοιχων εναζριων πλατφόρμων (π.χ. μικρϊν ελικοπτζρων
ι αεροπλάνων) για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ αντίςτοιχων εργαςιϊν. Σι καινοτόμεσ
εφαρμογζσ και προϊόντα αποδεικνφονται από τθ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά ζργα και προγράμματα
και τισ ςυνεργαςίεσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Χτόχοσ τθσ εταιρείασ είναι θ πλιρθσ και
άμεςθ ανάπτυξθ εφαρμογϊν και προϊόντων μθ επανδρωμζνων μζςων με τον εξυπνότερο και πιο
αυτοματοποιθμζνο τρόπο (www.aerofilms.gr).
4. Alma Technologies: H επιχείρθςθ ζχει ωσ αντικείμενο τον ςχεδιαςμό μικροθλεκτρονικϊν
ςυςτθμάτων καταγραφισ, επεξεργαςίασ, ςυμπίεςθσ, αποκικευςθσ και μετάδοςθσ ψθφιακϊν
Ετιςια Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΠΠΕ ςτθν Ελλάδα

Χελ. 144

ΞΟΑΔΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑΞΘ ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΠΠΕ :ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2

ςθμάτων και δεδομζνων. Ειδικότερα, δραςτθριοποιείται ςτθν επεξεργαςία και κωδικοποίθςθ
ςθμάτων βίντεο, εικόνασ και ιχου, ςτθν κρυπτογραφία, κακϊσ και ςτον ςχεδιαςμό κυκλωμάτων
ελζγχου μνθμϊν και διαφλων ςυςτιματοσ. Θ Alma αναπτφςςει πνευματικά κατοχυρωμζνουσ
πυρινεσ θμιαγωγϊν (semiconductor IP cores) επί των προαναφερόμενων τεχνολογιϊν και παρζχει
άδειεσ χριςθσ τουσ τόςο προσ τθν καταςκευι ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων ειδικοφ ςκοποφ (ASIC)
όςο και προσ τθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων βαςιςμζνων ςε FPGA. Θ εταιρεία ιταν μια από τισ πρϊτεσ
εταιρείεσ διεκνϊσ που παρουςίαςε κφκλωμα ςυμπίεςθσ εικόνασ ςφμφωνο με το πρότυπο JPEG
2000, ενϊ ςιμερα διακζτει τθν πλθρζςτερθ ςειρά παγκοςμίωσ από IP Cores ςτθν τεχνολογία
ςυμπίεςθσ εικόνασ (JPEG, JPEG 2000, JPEG-LS, Lossless JPEG). H διακζςιμθ ςειρά των IP Cores
περιλαμβάνει επίςθσ κωδικοποιθτζσ βίντεο Θ.264, κρυπτογραφία (AES, MD5, SHA1, SHA256),
ελεγκτζσ ςειριακϊν μνθμϊν FLASH, κακϊσ και ελεγκτζσ μνθμϊν τφπου SDRAM (SDR, DDR, DDR2). Σ
χαρακτιρασ τθσ εταιρείασ είναι κακαρά εξαγωγικόσ με τισ πωλιςεισ εκτόσ Ελλάδοσ να αποτελοφν
πάνω από το 90% του κφκλου εργαςιϊν τθσ (www.alma-tech.com).
5. ΑΛ Γεωμετρικό Λογιςμικό ΑΕ: Υρόκειται για εταιρεία παραγωγισ λογιςμικοφ με ζδρα τθν
Ακινα. Επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων ςυςτθμάτων λογιςμικοφ για μθχανολογικό
ςχεδιαςμό (CAD/CAE), βαςιςμζνθ ςε εςωτερικι μακθματικι ζρευνα. Ψο κφριο προϊόν τθσ ΑΟΧ είναι
το GGCM (General Geometric Constraint Manager), ζνασ ολοκλθρωμζνοσ μακθματικόσ λφτθσ
επόμενθσ γενιάσ που παρζχει τθ δυνατότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων δφο και τριϊν διαςτάςεων ςε
εφαρμογζσ όπωσ μθχανολογικόσ ςχεδιαςμόσ (parts design, assembly management), επεξεργαςία
καμπυλϊν και επιφανειϊν, ρομποτικι, προςομοίωςθ κίνθςθσ, κακϊσ και ςε άλλουσ τομείσ. Θ ALS
ζχει ςυνεργαςίεσ με εταιρείεσ ςτθν Ευρϊπθ, τισ ΘΥΑ και τθν Αςία (www.als.gr).
6. Analogies AE: Αποτελεί εταιρεία ςχεδιαςμοφ θμιαγωγϊν, που ιδρφκθκε το 2006 ωσ τεχνοβλαςτόσ
του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν. Θ ζδρα τθσ είναι ςτο Επιςτθμονικό Υάρκο Υατρϊν ςτθν Υάτρα, ενϊ
διακζτει και γραφείο ςτο Ξζντρο Ξαινοτομίασ Πικροθλεκτρονικισ ςτθν Ακινα. Σι δραςτθριότθτεσ
τθσ Analogies εντοπίηονται ςτθν δθμιουργία καινοτομικϊν προϊόντων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ για
υψθλισ απόδοςθσ και εξειδικευμζνων απαιτιςεων ολοκλθρωμζνα θλεκτρονικά κυκλϊματα
αναλογικισ/μεικτισ (αναλογικισ/ψθφιακισ) τεχνολογίασ. Θ εταιρεία ςχεδιάηει υψθλισ ταχφτθτασ
front-end κυκλωματικζσ δομζσ φυςικοφ επιπζδου (PHYs), με ζμφαςθ ςτισ επικοινωνίεσ (SERDES,
VCOs, PLL, Equalizers), κακϊσ και διεπαφζσ υψθλισ ταχφτθτασ για μνιμεσ και διαφλουσ
(memory/bus PHY IFs) όπωσ και για διαςυνδετικότθτα. Ψα κυκλϊματα τθσ διακζτουν ανταγωνιςτικά
πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τθν καινοτομία τθσ ςχεδίαςθσ, τθν πυκνότθτα πυριτίου που
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καταλαμβάνουν, τθν κατανάλωςθ ιςχφοσ, τθν ταχφτθτα λειτουργίασ και το κόςτοσ τουσ. Θ Analogies
είναι θ πρϊτθ ελλθνικι εταιρεία που ζχει γίνει μζλοσ του Cadence Start-up Accelerator Program με
ςτόχο τθν επιτάχυνςθ τθσ ειςαγωγισ ςτθν αγορά των πρϊτων προϊόντων τθσ (www.analogies.eu).
7. Antcor ΑΕ: Θ εταιρεία αναπτφςςει προϊόντα λογιςμικοφ και παρζχει υπθρεςίεσ ςε εταιρείεσ που
θγοφνται παγκοςμίωσ ςτο χϊρο των αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων. Χρθςιμοποιϊντασ
προθγμζνεσ και ποιοτικζσ υλοποιιςεισ ςφγχρονων τεχνολογιϊν, όπωσ WIFI και LTE οι πελάτεσ τθσ
ANTCOR μποροφν να παράγουν και να αναπτφξουν ςυςκευζσ και ςυςτιματα αςφρματθσ
ευρυηωνικισ διαδικτφωςθσ, τα οποία θγοφνται ςε αξιοπιςτία, απόδοςθ και ευχρθςτία. H ANTCOR
ζχει ςυνάψει άνω των 25 εμπορικϊν ςυμφωνιϊν με κορυφαίουσ OEMs και διανομείσ αςφρματου
ευρυηωνικοφ εξοπλιςμοφ, ενϊ θ εξαγωγικι τθσ δραςτθριότθτα υπερβαίνει το 90% του ςυνολικοφ
τθσ τηίρου. Ψζλοσ αξίηει να ςθμειωκεί, ότι θ τεχνολογία τθσ ANTCOR ζχει ιδθ εφαρμοςτεί ςτουσ
περιςςότερο προθγμζνουσ τεχνολογικά διμουσ τθσ Ακινασ (www.antcor.com).
8. Apix Automation ΕΠΕ: Θ επιχείρθςθ καταςκευάηει ςυςτιματα καταγραφισ δεδομζνων υψθλισ
απόδοςθσ και προϊόντα ελζγχου. εκίνθςε το 1989 ςτθ Boca Raton τθσ Φλϊριδασ και αργότερα
μεταφζρκθκε ςτο Σρλάντο. Χτθν Ελλάδα διακζτει γραφεία ςτθν Ακινα και ςτθ Κεςςαλονίκθ. Ψα
προϊόντα τθσ απευκφνονται ςε ζνα ευρφ φάςμα βιομθχανικϊν και άλλων αγορϊν όπωσ, μεταξφ
άλλων: κατανεμθμζνοσ ζλεγχοσ και καταγραφι δεδομζνων, χθμικά, εξορυκτικζσ εργαςίεσ, ςτρατόσ,
NASA, ςυςτιματα αςφάλειασ τρζνων, εργαςίεσ διφλιςθσ, αυτοκίνθςθ, καταςκευι διακριτϊν μερϊν,
πετρζλαιο και αζριο κ.α. (www.apixcorp.com).
9. Astrofos ΕΠΕ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε ςτισ αρχζσ του 2007 και ζχει ωσ αντικείμενο τθ μελζτθ,
ςχεδίαςθ, καταςκευι και εμπορία ςυςτθμάτων φωτιςμοφ υψθλισ τεχνολογίασ. Από τθν ίδρυςθ τθσ
εδρεφει ςτθν Κερμοκοιτίδα του BIC Αττικισ ςτο Ψεχνολογικό Υάρκο Οαυρίου. Θ εταιρεία ζχει
αναπτφξει και διακζτει ςτθν αγορά ζνα καινοτόμο ςφςτθμα φωτιςμοφ LED. Πετά από ζρευνεσ τριϊν
ετϊν υλοποιικθκε μια πλατφόρμα φωτιςμοφ, θ οποία επιτρζπει τον αςφρματο ζλεγχο ςυςτθμάτων
τεχνολογίασ LED. Θ εν λόγω πλατφόρμα φωτιςμοφ αξιοποιεί όλα τα κετικά χαρακτθριςτικά των LED
(οικονομία, αξιοπιςτία, επιλογι χρωμάτων, φωτιςτικά εφζ) με αςφρματο τρόπο, επιτρζποντασ τθν
ταχφτερθ διάδοςθ τθσ τεχνολογίασ των LED, χωρίσ περιοριςμοφσ ςτισ δυνατότθτεσ τουσ και χωρίσ
τθν ανάγκθ ακριβϊν και περίπλοκων ςυςτθμάτων ελζγχου και καλωδιϊςεων. (www.astrofos.com).
10. AVS ΑΕΒΕ: Υρόκειται για μία ελλθνικϊν ςυμφερόντων εταιρεία παραγωγισ και ανάπτυξθσ
προϊόντων που αφοροφν τισ τεχνολογίεσ διάγνωςθσ, τθλεματικισ και ανάλυςθσ ρφπων για τισ
μεταφορζσ, τθν βιομθχανία και τον επιβατικό ςτόλο οχθμάτων. Εδρεφει ςτθν Ακινα. εκίνθςε τισ
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2000

μελετϊντασ

και

ςχεδιάηοντασ

διαγνωςτικζσ/τθλεματικζσ ςυςκευζσ και μθχανιματα αρχικά για τισ ανάγκεσ του επιςκευαςτικοφ
κλάδου οχθμάτων. Χτθν ςυνζχεια, επζκτεινε τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςε παροχι λφςεων
διάγνωςθσ/τθλεματικισ και ςυςκευζσ ελζγχου και μζτρθςθσ ρφπων για τισ ανάγκεσ τθσ
βιομθχανίασ. Θ ζρευνα και ανάπτυξθ για καινοτόμα προϊόντα από το 2001 ζωσ και ςιμερα και θ
ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ του χϊρου (ΣΕΠ και Automotive Aftermarket) ςυνετζλεςαν ςτθν
αναγνϊριςθ των εξειδικευμζνων προϊόντων-λφςεων τθσ ΑVS, με αποτζλεςμα τθ διάκριςι τθσ ςτθν
Διεκνι Ζκκεςθ τθσ Παδρίτθσ AUTOMECHANIKA 2011. (www.avsautomotive.com).
11. BLUEdev ΕΠΕ: Θ εταιρεία εδρεφει ςτθν Υάτρα και δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των
ενςωματωμζνων

ςυςτθμάτων,

αναπτφςςοντασ

ερευνθτικά

πρωτότυπα

και

παρζχοντασ

καταςκευαςτικά ςχζδια για τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ (Ωλιςμικό, Οογιςμικό, Βιομθχανικό
ςχεδιαςμό). Θ BLUEdev αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα καταγραφισ και ελζγχου θλεκτρικϊν φορτίων με
τθν χριςθ αςφρματου δικτφου αιςκθτιρων, ζτςι ϊςτε να δραςτθριοποιθκεί ςτθν τεχνολογία του
“smart grid”. Σι κόμβοι του ςυςτιματοσ ενςωματϊνουν τεχνικζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ για τθν
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των φορτίων και του ζξυπνου δικτφου, με ςτόχο τθν βελτιςτοποίθςθ του
αποτελζςματοσ και για τισ δφο πλευρζσ. Χτο ςφςτθμα θ εταιρία ζχει πλιρθ κυριότθτα ςτο υλικό
(HW), το λογιςμικό (SW) αλλά και τθν ανάπτυξθ του περιβλιματοσ (www.bluedev.eu).
12. Brite Solar: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2009 και αναπτφςςει θλιακά ςτοιχεία νζασ τεχνολογίασ
(φωτοθλεκτροχθμικά ςτοιχεία, τεχνολογίασ dye-sensitized-solar-cells) βαςιςμζνα ςε νανοδομθμζνα
υλικά. Ψα θλιακά ςτοιχεία είναι θμιδιαφανι και ενεργοποιοφνται ακόμθ και με διάχυτο φωσ ενϊ τα
φωτοβολταϊκά ςυμβατικισ τεχνολογίασ απαιτοφν ά-μεςθ πρόςπτωςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Θ
διαπερατότθτα ςτο φωσ και θ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ διάχυτου φωτόσ κακιςτά τα νζα αυτά
θλιακά ςτοιχεία ιδανικά για πλθκϊρα εφαρμογϊν. Ψα θμιδιαφανι φωτοβολταϊκά ςτοιχεία
προορίηονται για χριςθ ωσ παράκυρα ςε κτιριακά ςυγκροτιματα και ςε γυάλινα κερμοκιπια, ωσ
θχοπετάςματα ςε αυτοκινθτοδρόμουσ κακϊσ και ωσ θλιοροφζσ ςε αυτοκίνθτα. Ψα ςτοιχεία
τυπϊνονται με τθν ίδια ευκολία όπωσ μια κοινι αφίςα ζχοντασ απόδοςθ παρόμοια με αυτι των
ςτοιχείων άμορφου πυριτίου ςε μορφι λεπτισ μεμβράνθσ με πολφ ανταγωνιςτικό κόςτοσ
παραγωγισ. Σ θλεκτρολφτθσ που χρθςιμοποιείται ςτα ςτοιχεία αυτά (κατοχυρωμζνοσ με
πνευματικά δικαιϊματα) είναι θμι-ςτερεόσ λφνοντασ χρόνια προβλιματα αξιοπιςτίασ που ζχει ο
ανταγωνιςμόσ, ςχετικά με τον χρόνο ηωισ του προϊόντοσ. Ψα ιδρυτικά μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν
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διεκνι εκτεταμζνθ εμπειρία ςτθν ζρευνα των νανοχλικϊν και μακροχρόνια διεκνι εμπειρία ςε
παραγωγι κλίμακασ και διάκεςθ φωτοβολταϊκϊν (www.britesolar.com).
13. ByteMobile European Design Center: Θ εταιρεία εδρεφει ςτο Ξζντρο Ξαινοτομίασ τθσ Υάτρασ.
Διακζτει περιςςότερουσ από 70 πελάτεσ διεκνϊσ, ενϊ εξυπθρετεί περιςςότερουσ από 1 δις.
ςυνδρομθτζσ κινθτισ τθλεφωνίασ, ςε περιςςότερεσ από 40 χϊρεσ ανά τον κόςμο. Ξατζχει ςθμαντικι
κζςθ ςε τεχνολογίεσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων, επιτάχυνςθσ πρωτόκολλου, φιλτραρίςματοσ και
αλλαγισ περιεχομζνου και WAP 2 gateway (www.bytemobile.com).
14. Ceragon Networks Hellas ΑΕ: Θ εταιρεία εξειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό ολοκλθρωμζνων
κυκλωμάτων για αςφρματουσ πομποδζκτεσ ςε μικροκυματικζσ ςυχνότθτεσ για τθλεπικοινωνιακζσ
εφαρμογζσ δικτφων υποδομισ. Είναι κυγατρικι τθσ Ceragon Networks LTD, ενόσ κορυφαίου
καταςκευαςτι – προμθκευτι εξοπλιςμοφ για αςφρματα δίκτυα (www.ceragon.com).
15. Constelex Technology Enablers ΕΠΕ: Λδρφκθκε το Χεπτζμβριο του 2009 με ζδρα τθν Ακινα από
διδάκτορεσ του ΕΠΥ με ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα τθσ φωτονικισ τεχνολογίασ. Θ
εταιρεία ςτοχεφει ςτθν παροχι πρωτοποριακϊν τεχνολογικϊν λφςεων με χριςθ οπτικϊν,
οπτοθλεκτρονικϊν και φωτονικϊν τεχνολογιϊν. Χχεδιάηει και καταςκευάηει οπτικοφσ ενιςχυτζσ και
lasers υψθλισ οπτικισ ιςχφοσ με εφαρμογζσ ςε ςυςτιματα τθλεπικοινωνιϊν, αιςκθτιρων και
άμυνασ. Επίςθσ, παρζχει μία πλιρθ ςειρά ςυςτθμάτων οπτικισ ενίςχυςθσ κατάλλθλων για
εργαςτιρια ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Ψο δίκτυο πωλιςεων τθσ εταιρείασ περιλαμβάνει εταιρείεσ
υψθλισ τεχνολογίασ και ερευνθτικοφσ φορείσ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Λαπωνία. Επιπρόςκετα,
εξειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθ μοντελοποίθςθ μικρο/νανο-φωτονικϊν κυκλωμάτων και
υποςυςτθμάτων και τθν ανάπτυξθ εργαςτθριακϊν πρωτοτφπων. Ψο τμιμα ζρευνασ και ανάπτυξθσ
τθσ Constelex ςυμμετζχει ενεργά ςε ερευνθτικά προγράμματα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν
Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα που ςτοχεφουν ςτθν δθμιουργία νζασ γενιάσ δικτφων FTTH και δικτφων
κορμοφ υπερ-υψθλισ χωρθτικότθτασ(www.constelex.eu).
16. Dialog Semiconductor Hellas AE: Λδρφκθκε το 2007 με ζδρα τθν Ακινα, ωσ υποκατάςτθμα τθσ
SiTel Semiconductor B.V, θ οποία εξαγοράςτθκε το 2011 από τθν Dialog Semiconductor. Θ Dialog
Semiconductor Hellas ΑΕ είναι ςιμερα πρωτοπόροσ ςτθ υποςτιριξθ VoIP-προϊόντων τα οποία είναι
βαςιςμζνα ςε ανοιχτό κϊδικα Linux. Αποτελεί ζνα κζντρο ζρευνασ και ανάπτυξθσ το οποίο παρζχει
υπθρεςίεσ κυρίωσ ςτθν μθτρικι εταιρεία όςον αφορά ςτο ςχεδιαςμό τθλεφϊνων VoIP, κακϊσ και
ςυςχετιηόμενων προϊό-ντων, ζτςι ϊςτε να είναι προςιτά ςε όλεσ τισ εταιρείεσ του κόςμου
επικεντρϊνοντασ ςτθν πολφ χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ ενϊ βοθκάει τθ βιομθχανία (κακϊσ και
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τθσ εταιρείεσ θμιαγωγϊν), ςε υπθρεςίεσ τεχνολογίασ και καινοτομίασ. Επενδφοντασ ςε λογιςμικό
ανοιχτοφ κϊδικα βαςιςμζνου ςε Linux, θ εταιρεία κζτει τα πρότυπα για χαμθλοφ κόςτουσ και
κατανάλωςθσ ςχεδιαςμοφσ τθλεφϊνων. Θ υποςτιριξθ των ςχεδιαςμϊν αυτϊν είναι ςε όλα τα
επίπεδα, από το ςχεδιαςμό chips, ενςωματωμζνου κϊδικα, λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και
εφαρμογϊν μζχρι το ςυνολικό ςχεδιαςμό του προϊόντοσ (PCB, πρωτότυπα κτλ.) (www.diasemi.com).
17. Διάλογοσ υςτιματα Επικοινωνίασ Φωνισ ΑΕ: Λδρφκθκε το 1998. Σι δραςτθριότθτεσ τθσ
εταιρείασ είναι μοιραςμζνεσ ςε δφο κζντρα, ςτα Χανιά και ςτθν Ακινα. Ειδικεφεται ςτθν ζρευνα
πάνω

ςτθν

τεχνολογία

επεξεργαςίασ

και

αναγνϊριςθσ

φωνισ

και

ςτθν

ανάπτυξθ

αυτοματοποιθμζνων ςυςτθμάτων παροχισ πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν μζςω του τθλεφϊνου και
του διαδικτφου. Θ Διάλογοσ είναι ςυνεργάτθσ τθσ εταιρείασ Nuance Communications ςτθν Ελλάδα,
τθν Ψουρκία και τθν ευρφτερθ περιοχι των Βαλκανίων και τθσ Πζςθσ Ανατολισ. Ψο προςωπικό τθσ
εταιρείασ περιλαμβάνει ειδικευμζνουσ πτυχιοφχουσ μθχανικοφσ ςτον τομζα τθσ επεξεργαςίασ και
αναγνϊριςθσ ομιλίασ (www.speech.gr).
18. DIAPLOUS: Θ εταιρεία εδρεφει ςτο Επιςτθμονικό Υάρκο Υατρϊν και ειδικεφεται ςε δομζσ
Hardware για Πθχανικι Τραςθ και Σπτικι Αναγνϊριςθ. Υαράγει ζξυπνεσ κάμερεσ και
ολοκλθρωμζνα για Vision Processing. Ζχει λάβει ζνα από τα τρία βραβεία καλφτερου
επιχειρθματικοφ ςχεδίου «Best Business Plan Prize» ςτο Venture Capital Forum του 2006
(www.diaplous.com).
19. Digital Sky: Θ εταιρεία εδρεφει ςτο Επιςτθμονικό Υάρκο Υατρϊν και αντιπροςωπεφει νζα
τθλεπικοινωνιακά προϊόντα, αςφρματθσ πρόςβαςθσ, ςυνδυάηοντασ υψθλζσ τεχνολογίεσ προϊόντων
με υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν. Χρθςιμοποιεί δορυφορικά ςυςτιματα, υπθρεςίεσ και εξοπλιςμό
αςφρματθσ πρόςβαςθσ, τα οποία παρζχουν αςφρματθ ευρυηωνικι πρόςβαςθ για τθν εφαρμογι και
εξζλιξθ υπθρεςιϊν μζςα από το διαδίκτυο. Χτόχοσ είναι οι νζεσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ να
διατθριςουν τθν υψθλι χριςθ των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ επίςθσ και υπθρεςίεσ
βαςιςμζνεσ ςε επιχειρθματικά μοντζλα με ςφμπτυξθ των 3 υπθρεςιϊν φωνισ, δεδομζνων και
βίντεο. Θ εταιρεία μπορεί και παρζχει λφςεισ αςφρματθσ πρόςβαςθσ χρθςιμοποιϊντασ τισ
παραπάνω τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ ανεξάρτθτα ι να τισ προςαρμόςει ςτισ ανάγκεσ επιχειριςεων
και οργανιςμϊν (www.digitalsky.gr).
20. Dynesys ΑΕ: Ξφριο αντικείμενο τθσ εταιρείασ είναι θ ανάπτυξθ ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων, τα
οποία διαςφαλίηουν τθν επικοινωνία Πθχανισ-με-Πθχανι (M2M communications). Θ πρϊτθ
οικογζνεια προϊόντων τθσ εταιρείασ παρζχει μία ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα επικοινωνιϊν, που
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υποςτθρίηει αςφαλείσ, αξιόπιςτεσ και οικονομικζσ πολυτροπικζσ μεταφορζσ. Σι αγορζσ-ςτόχοι
περιλαμβάνουν εξειδικευμζνεσ μεταφορζσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ, χθμικϊν προϊόντων και
τροφίμων. Θ καινοτομία των προϊόντων βαςίηεται ςε προςαρμοηόμενεσ αςφρματεσ τεχνολογίεσ, οι
οποίεσ ακολουκοφν το παράδειγμα τθσ τεχνολογίασ “Software Defined Radio” (SDR) και
χαρακτθρίηονται από ιδιότθτεσ όπωσ είναι αυτό-οργάνωςθ δικτφων, αςφαλισ δρομολόγθςθ,
προςαρμογι ενςωματωμζνων πρωτοκόλλων, ςυνυφαςμζνεσ με αλγορίκμουσ για τθ διαχείριςθ των
πόρων και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ ιςχφοσ. Θ εταιρεία ζχει αναπτφξει ςτρατθγικζσ
ςυνεργαςίεσ, καλλιεργϊντασ ζνα διεκνζσ δίκτυο με ςθμαντικοφσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων
(www.dynesys.com).
21. Echovision ΕΠΕ: Λδρφκθκε το 2006 με ςτόχο τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ προϊόντων software
και hardware και υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ. Ψο πιο πρόςφατο επίτευγμα τθσ επιχείρθςθσ είναι θ
ανάπτυξθ ενςωματωμζνου λογιςμικοφ για IPTV και Digital Signage, που ζχουν πωλθκεί ςε πελάτεσ
όπωσ οι Sony, Panasonic, Hita-chi και Sanyo. Θ εταιρεία παράγει εφκολα προςαρμοςιμο λογιςμικό
ςε διαφορετικζσ πλατφόρμεσ, με αποτζλεςμα να τρζχει μζχρι τϊρα ςε επεξεργαςτζσ τθσ Sigma,
Broadcom NXP και Texas Instru-ments. Ανάμεςα ςτισ πρόςφατεσ ςυνεργαςίεσ τθσ εταιρείασ
ςυγκαταλζγονται οι ςυνεργαςίεσ με τθν WinBox (Γερμανικι εταιρεία παραγωγισ Set Top Box) για
τθν καταςκευι λογιςμικοφ ςτθν πλατφόρμα τουσ και με τθν Tranzas Inc (Λαπωνικι εταιρεία
παραγωγισ Set Top Box)(www.echovision.gr).
22. eConais ΑΕ: Εδρεφει ςτο Επιςτθμονικό Υάρκο Υατρϊν. Υρόκειται για εταιρεία ανάπτυξθσ
μοντζρνων εφαρμογϊν πάνω από αςφρματα τοπικά δίκτυα Wi-Fi που απαιτοφν εξειδικευμζνο υλικό
και λογιςμικό. Ψα ςυςτιματά τθσ απευκφνονται τόςο ςε άλλεσ εταιρείεσ (B2B) που χρθςιμοποιοφν
το ςχζδιο αναφοράσ τθσ eConais για να το ενςωματϊςουν ςτα προϊόντα τουσ όςο και ςε ιδιϊτεσ
(B2C) με μορφι τελικοφ προϊόντοσ. Σι εφαρμογζσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ αφοροφν
απομακρυςμζνο ζλεγχο και ςυλλογι δεδομζνων με χριςθ τεχνολογίασ Wi-Fi ςε οικιακό ι
βιομθχανικό χϊρο. Σι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ τεχνολογίασ τθσ
εταιρείασ ςε παγκόςμιο επίπεδο είναι θ άκρωσ χαμθλι κατανάλωςθ των ςυςτθμάτων τθσ, ο μικρόσ
χϊροσ που καταλαμβάνουν και το χαμθλό κόςτοσ αδειοδότθςθσ του ςχεδίου αναφοράσ που
επιτρζπει τθν αςφρματθ διαςφνδεςθ κάκε θλεκτρικισ ςυςκευισ με το τοπικό δίκτυο και μζςω
δρομολογθτϊν με το διαδίκτυο. Ψυπικζσ εφαρμογζσ που μποροφν να εξυπθρετθκοφν από τα
προϊόντα τθσ εταιρείασ είναι: ζξυπνο ςπίτι, μετρθτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ, αςφρματα ελεγχόμενοι
κερμοςτάτεσ, ςυςκευζσ παρακολοφκθςθσ και γενικά προϊόντα τθλεμετρίασ (www.econais.com).
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23. ΕΛΒΙΣΤΛ ΑΒΕΕ: Θ εταιρεία ξεκίνθςε τισ δραςτθριότθτεσ τθσ το 1970 με κφρια δραςτθριότθτα τθν
παραγωγι τθλεπικοινωνιακϊν και θλεκτρικϊν καλωδίων, καλωδιϊςεων, ςυνδζςμων και λοιπϊν
εξαρτθμάτων καλωδίων. Σι ςυνεργαςίεσ ζχουν ιδθ καλφψει το φάςμα από καλωδιϊςεισ
μικροθλεκτρονικισ, τθλεπικοινωνίεσ μζχρι και ανάγκεσ ςτρατιωτικϊν εφαρμογϊν με πελάτεσ όπωσ
OTE, Intracom, Netcom, EAB κ.α. Ψo 2005 επζκτεινε τισ δραςτθριότθτεσ τθσ και ςτον ςχεδιαςμό
θλεκτρονικϊν ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων, κακϊσ επίςθσ και τθν αυτόματθ ςυναρμολόγθςθ
θλεκτρονικϊν πλακετϊν SMD & ΨΘΨ. Ψο 2006 θ εταιρία μπικε ενεργά ςτο χϊρο των ΑΥΕ,
ςχεδιάηοντασ και παράγοντασ τα Χυςτιματα Ξινθτισ Βάςθσ ‘’Θλιοτρόπιο’’, κακϊσ και τα ειδικά
καλϊδια ElviSolar και καλωδιϊςεισ για φωτοβολταϊκά πάρκα. Εδρεφει ςτθν ΒΛ.ΥΕ. Χίνδου
Κεςςαλονίκθσ (www.elvityl.gr).
24. Θ ΕΠΟ ΑΕ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2002 με ζδρα τθν Ακινα από ομάδα ελλινων θλεκτρολόγων
μθχανικϊν με ςτόχο το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθν εξζλιξθ και τθν εμπορία θλεκτρονικϊν
ςυςτθμάτων. Θ εταιρεία ζχει ςχεδιάςει και καταςκευάςει ψθφιακά ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ
και παρεμβολισ ςτρατιωτικϊν τθλεπικοινωνιϊν (ESM/ ECM systems) υψθλϊν επιδόςεων. Ψο τμιμα
R&D τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιείται ιδιαίτερα ςτθ ςχεδίαςθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων υψθλϊν
επιδόςεων και πολυπλοκότθτασ (ww25w.epos.gr).
25. Φάςματεκ ΕΠΕ: Υρόκειται για νεοςφςτατθ εταιρία υψθλισ τεχνολογίασ που δραςτθριοποιείται
ςτο χϊρο του ςχεδιαςμοφ και τθσ εξζλιξθσ οργάνων και περιφερειακϊν τεχνολογιϊν
φαςματομετρίασ μάηασ και φαςματομετρίασ κινθτικότθτασ ιόντων. Θ κφρια δραςτθριότθτά τθσ είναι
θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν όςον αφορά τθν εξζλιξθ καινοτόμων διατάξεων ςτουσ
παραπάνω χϊρουσ, κακϊσ και ο ςχεδιαςμόσ, θ μοντελοποίθςθ, θ καταςκευι και θ βελτιςτοποίθςθ
επιςτθμονικϊν και βιομθχανικϊν πρωτοτφπων. Πζροσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ αποτελεί θ δθμιουργία
υπεραξίασ με τθν παραγωγι καινοτόμου πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Για τθ μεγιςτοποίθςθ αυτισ τθσ
αξίασ επενδφει ςτθν απόδειξθ τθσ επιτυχισ λειτουργίασ των διατάξεων με υπολογιςτικι
μοντελοποίθςθ και καταςκευι πρωτοτφπων (www.fasmatech.com).
26. Fasmetrics ΑΕ: Υρόκειται για τθν πρϊτθ τεχνικι εταιρία μελετϊν και μετριςεων
θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ ςτθν Ελλάδα. Λδρφκθκε το Χεπτζμβριο του 2005 από
θλεκτρολόγουσ και θλεκτρονικοφσ μθχανικοφσ με εμπειρία ςτα θλεκτρομαγνθτικά πεδία, τθν
θλεκτρονικι και τισ τθλεπικοινωνίεσ. Θ ζδρα τθσ εταιρείασ είναι ςτθν Ακινα. Θ Fasmetrics
δραςτθριοποιείται ςτθν ζρευνα, ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και καταςκευι νζων προϊόντων ςτουσ τομείσ
τθσ μικροθλεκτρονικισ και ραδιοθλεκτρολογίασ, όπωσ θ παραγωγι ζξυπνων κεραιοςυςτθμάτων και
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θ παραγωγι εξειδικευμζνων μετρθτικϊν ςυςτθμάτων θλεκτρομαγνθτικϊν πεδίων. Επίςθσ, θ
ανάπτυξθ και βελτιςτοποίθςθ των μεκόδων μζτρθςθσ και επεξεργαςίασ τθσ λαμβανόμενθσ
πλθροφορίασ αποτελεί ζνα ςθμαντικό τομζα ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ. Υαρζχει
υπθρεςίεσ Χχεδιαςμοφ, Πζτρθςθσ και Βελτιςτοποίθςθσ Φαδιοδικτφων. Υαρζχει επίςθσ υπθρεςίεσ
ςτον τομζα των μελετϊν και μετριςεων θλεκτρομαγνθτικϊν πεδίων χαμθλϊν και υψθλϊν
ςυχνοτιτων. Ψα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που διακζτει ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτισ αγορζσ των
Βαλκανίων και τθσ Ξφπρου απευκφνονται ςε παρόχουσ υπθρεςιϊν αςφρματων τθλεπικοινωνιϊν
ςτισ τεχνολογίεσ GSM, UMTS, TETRA, DVB-T/H, WiMAX και GSM-R, ςε αντίςτοιχουσ καταςκευαςτζσ
εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφων (ΣΕΠs) κακϊσ και ςτο ευρφ κοινό (www.fasmetrics.gr).
27. GDS ΕΠΕ: Θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν εφαρμογι θλεκτρονικϊν
κτιρίων, ςτθν ελλθνικι και διεκνι αγορά και ζχει κερδίςει διακρίςεισ για τθν πρωτοπορία και για
τθν υψθλι ποιότθτα τθσ δουλειάσ τθσ. Εδρεφει ςτθν Ακινα. Ξφρια ιδζα τθσ GDS είναι «Ζνα κτίριο ζνα ςφςτθμα». Αυτι θ ιδζα ςυνεπάγεται τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν
τεχνολογικϊν τομζων και ειδικοτιτων. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ, θ GDS ςτελεχϊνεται από
εξειδικευμζνουσ και ςυνεχϊσ εκπαιδευόμενουσ μθχανικοφσ. Αποτελεί τθν μοναδικι ελλθνικι
εταιρεία ανάπτυξθσ KNX ςυςκευϊν, κακϊσ και μεκόδων και διαδικαςιϊν για τθν επικοινωνία του
KNX με άλλα ςυςτιματα (www.gds.com.gr).
28. GDT ΑΕ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1999 με ζδρα τθν Υρζβεηα. Χχεδιάηει καινοτόμα προϊόντα
μικροθλεκτρονικισ και ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων, με ςθμαντικι εξαγωγικι δραςτθριότθτα.
Πζςα από διεκνείσ ςυνεργαςίεσ, θ εταιρεία ζχει παραδϊςει ςυςτιματα και υπθρεςίεσ ςε χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ, ςτο Λςραιλ, τισ ΘΥΑ, τον Ξαναδά, τθ Βραηιλία και τθν Ψαϊβάν. Θ εταιρεία αποτελεί
πρωτοπόρο ςτθ ςχεδίαςθ δικτυακϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων ςυμπίεςθσ video, ενϊ
αναγνωρίηεται ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ ςτθν παράδοςθ ολοκλθρωμζνων λφςεων με βάςθ το
πρότυπο ςυμπίεςθσ MPEG4/Θ.264. Ψο προϊόν δικτφωςθσ ECIAD ςυμπεριλιφκθ ςτθν ετιςια
αναφορά του Ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ υποςτιριξθσ προϊόντων μικροθλεκτρονικισ EUROPRACTISE,
ωσ ζνα από τα πλζον προθγμζνα ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα που καταςκευάςτθκαν ςτθν Ευρϊπθ το
2005. Θ εταιρεία παρζχει επίςθσ λφςεισ για τθν ενεργειακι αυτονομία δικτφων αςφρματων
αιςκθτιρων (www.gdt.gr).
29. GENNET ΑΕ: Λδρφκθκε το 1994 με ζδρα τθν Ακινα. Υρόκειται για εταιρεία παροχισ προϊόντων
και υπθρεςιϊν ςε καινοτόμεσ τεχνολογίεσ ςφγκλιςθσ των επικοινωνιϊν, αςφάλειασ δεδομζνων και
πλθροφορικισ για τθν Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τθν Ξεντρικι Ανατολικι Ευρϊπθ. Δυνατά ςθμεία τθσ
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επιχείρθςθσ αποτελοφν το υψθλά εξειδικευμζνο προςωπικό τθσ και οι ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ τθσ
με εταιρείεσ που θγοφνται τθσ τεχνολογίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Θ εταιρεία προςφζρει
τεχνολογικά καινοτόμεσ υπθρεςίεσ, βαςιηόμενθ ςτισ εκτεταμζνεσ τεχνικζσ γνϊςεισ των μθχανικϊν
τθσ ςτουσ τομείσ ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ παραγωγισ, προϊκθςθσ και πωλιςεων τερματικϊν
πρόςβαςθσ για δίκτυα νζασ γενιάσ (NGN). Θ οικογζνεια προϊόντων OxyGEN περιλαμβάνει
πρωτοποριακά και υψθλισ ποιότθτασ ευρυηωνικά gateway, βαςιςμζνα ςτο λειτουργικό ςφςτθμα
Linux, μαηί με πλιρεσ ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου τουσ. Πε αυτόν τον τρόπο καλφπτει τισ
ανάγκεσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ ςτο φάςμα από οικιακοφσ χριςτεσ ζωσ και μικρζσ επιχειριςεισ. Σ
ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ των τερματικϊν προϊόντων γίνεται, τόςο ςε επίπεδο υλικοφ (Hardware)
όςο και λογιςμικοφ (Software) εντόσ τθσ εταιρείασ (www.gennetsa.com)
30. Globetech: Υρόκειται για μικρι εταιρεία με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ, που ζχει ωςτόςο πετφχει
ιςχυρζσ ςυνεργαςίεσ τόςο με εταιρείεσ όςο και με οργανιςμοφσ (consortia) τθσ παγκόςμιασ
βιομθχανίασ θμιαγωγϊν. Πεγάλθ επιτυχία τθσ εταιρείασ αποτζλεςε το γεγονόσ ότι το Ροζμβριο του
2006 ανακθρφχτθκε Marketing Partner of the Year Finalist από τθν Cadence Design Systems, τθ
μεγαλφτερθ παγκοςμίωσ εταιρειϊν Electronic Design Auto-mation (EDA), μαηί με τισ εταιρίεσ ARM
(UK),

ARC

(US)

και

UMC

(Taiwan),

όλεσ

ιςχυρζσ

πολυεκνικζσ

εταιρείεσ

(www.globetechsolutions.com).
31. Helic: Θ εταιρεία αναπτφςςει καινοτόμεσ τεχνολογίεσ Αυτοματιςμοφ Θλεκτρονικισ Χχεδίαςθσ
(Electronic Design Automation, EDA) για το ςχεδιαςμό ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων RF (RFIC) και
Systems on Chip (SoC) υψθλϊν ταχυτιτων. Υροςφζρει ςτουσ πελάτεσ τθσ ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ
που ςυνδυάηουν εργαλεία ςχεδιαςμοφ, πνευματικι ιδιοκτθςία πυριτίου (silicon IP) και υποςτιριξθ
εφαρμογϊν, μειϊνοντασ ςθμαντικά τουσ κφκλουσ ανάπτυξθσ ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων για
αςφρματθ επικοινωνία, ευρυηωνικι δικτφωςθ, Θ/Ω, tablets και για άλλεσ εφαρμογζσ. Υαρζχει
τεχνολογία για ταχεία μοντελοποίθςθ θλεκτρομαγνθτικϊν φαινομζνων, ςφνκεςθ RF εξαρτθμάτων
και ακεραιότθτα ςιματοσ ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων πυριτίου και Systems-in-Package. Σι λφςεισ
τθσ ζχουν υιοκετθκεί από αρκετζσ ςθμαντικζσ εταιρείεσ θμιαγωγϊν από το 2000, όπωσ οι Intel και
Freescale από τισ ΘΥΑ και οι Fujitsu, Sony και Toshiba από τθν Λαπωνία. Θ Helic διακζτει ερευνθτικι
ομάδα μθχανικϊν ςτθν Ακινα και ςτθ Κεςςαλονίκθ, ενϊ διατθρεί γραφεία πωλιςεων ςτισ ΘΥΑ και
τθν Λαπωνία (www.helic.com).
32. ΘΛΠΡΑ AE: Θ εταιρεία από το 1984 με τα προϊόντα των θλεκτρονικϊν ιςχφων τθσ υποςτιριξε
χιλιάδεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ ςτθν Ελλάδα να λειτουργιςουν αξιόπιςτα και αδιάλειπτα τα
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ςυςτιματα παραγωγισ και μθχανοργάνωςθσ τουσ. Πεταξφ των πελατϊν τθσ ςυγκαταλζγονται Σ
ΣΨΕ, θ ΔΕΘ και το Αττικό Πετρό. Από το 1997, με το ςφςτθμα αυτοματιςμϊν DirectBus για το οποίο
ζλαβε εκνικι πατζντα, εγκατζςτθςε πλικοσ ςυςτθμάτων ελζγχου ςε βιομθχανίεσ και ξενοδοχεία τθσ
Ελλάδασ. Tο 2001 επεκτάκθκε ςε ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, κυρίωσ
με εξαγωγικι δραςτθριότθτα, και ςε επιςτθμονικζσ ςυςκευζσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ προϊόντων
ςχετικϊν με τθν ενζργεια (www.ilpra.gr).
33. inAccess Networks: Θ εταιρεία ςχεδιάηει και καταςκευάηει ςυςτιματα και λφςεισ
τθλεπικοινωνιϊν και διαχείριςθσ με ζμφαςθ ςτισ ενεργειακζσ και τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ. Σι
κφριεσ δραςτθριότθτζσ τθσ εταιρίασ επικεντρϊνονται ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: “inSolar”
ςυςτιματα διαχείριςθσ και ελζγχου φωτοβολταϊκϊν πάρκων, “inSite” ςυςτιματα διαχείριςθσ και
ελζγχου τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν, "inHome" Χυςτιματα τθλεπιτιρθςθσ και οικιακοφ
αυτοματιςμοφ. Επίςθσ, θ εταιρεία αναλαμβάνει τθν ολοκλιρωςθ ςφνκετων τθλεπικοινωνιακϊν
ζργων. Χχεδιάηει και αναπτφςςει τα προϊόντα και τισ λφςεισ τθσ με ιδία μζςα ενϊ θ καταςκευι των
προϊόντων γίνεται ςε εργοςτάςια τρίτων. Χυνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ τθλεπικοινωνιακοφσ
οργανιςμοφσ και καταςκευαςτζσ τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ πάνω από 10 χρόνια. Ζχει δυναμικότθτα
πλζον των 35 εξειδικευμζνων μθχανικϊν ςε ςφνολο προςωπικοφ 40 εργαηομζνων. Σ αρικμόσ των
κατόχων μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων ςπουδϊν υπερβαίνει το 60% του προςωπικοφ. Θ εταιρεία
λειτουργεί με διαδικαςίεσ πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:2000 (www.inaccessnetworks.com).
34. INASCO: Υρόκειται για μια βιομθχανικι μικρομεςαία εταιρεία υψθλισ τεχνολογίασ που
ιδρφκθκε το 1989, με ζδρα τθν Ακινα και με εξειδίκευςθ και τεχνογνωςία ςτουσ χϊρουσ των:
Υροθγμζνων Ωλικϊν και των καταςκευαςτικϊν διεργαςιϊν αυτϊν (Πθχανικζσ Ξατεργαςίεσ
Ακριβείασ, Ξαταςκευι ςυνκζτων με ζγχυςθ ςε καλοφπι, LCM-Liquid Composite Molding),
Θχοαπορροφθτικϊν διατάξεων υψθλϊν επιδόςεων (Acoustic Liners) και Ευφυϊν Ξατανεμθμζνων
Σλοκλθρωμζνων Χυςτθμάτων για in-situ παρακολοφκθςθ φυςικϊν και δομικϊν παραμζτρων, ςε
πραγματικό χρόνο. Θ INASCO επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι καινοτόμων
τεχνολογιϊν για τον τομζα τθσ αεροδιαςτθμικισ. Θ εταιρεία ζχει δραςτθριότθτεσ και τεχνολογικζσ
λφςεισ ςτα εξισ πεδία: (1) Χχεδιαςμό και καταςκευι πρωτοτφπων ςφνκετων και μεταλλικϊν
αεροδομϊν, (2) Δθμιουργία ολοκλθρωμζνων λφςεων «turn-key-solutions» για τθν παραγωγι
ςυνκζτων υλικϊν, που περιλαμ-βάνουν τον ςχεδιαςμό και καταςκευι «ζξυπνων» καλουπιϊν και
θλεκτρονικϊν για τον ζλεγχο τθσ διερ-γαςίασ, (3) Υαραγωγι και βιομθχανικι ολοκλιρωςθ
καινοτόμων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ τθσ ςκλιρυνςθσ και ροισ τθσ ρθτίνθσ, κατά τθν
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παραγωγι των ςυνκζτων υλικϊν, για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ διεργαςίασ (τεχνολογίεσ: DiAMon
Plus™, Flow™, Lite™), (4) Ψεχνολογίεσ μείωςθσ κορφβου του κινθτιρα για χριςθ ςε ακραία
περιβάλλοντα (Ψεχνολογία: SegHit ™). Είναι ςτελεχωμζνθ με υψθλοφ επιπζδου επιςτθμονικό και
τεχνικό προςωπικό και διακζτει εγκαταςτάςεισ για καταςκευι πρωτοτφπων κακϊσ και θλεκτρονικό
εργαςτιριο. Θ INASCO είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 (www.inasco.com).
35. Intracom Telecom: Αποτελεί ζνα διεκνι πάροχο τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων με τισ
δραςτθριότθτζσ τθσ να επικεντρϊνονται γεωγραφικά ςτθν Αν. Ευρϊπθ, τθ Πζςθ Ανατολι και τθν
Αφρικι, τθ Φωςία και τθν Ξοινοπολιτεία Ανεξαρτιτων Ξρατϊν, και τθν περιοχι τθσ Αςίασ-Ειρθνικοφ.
Υεριςςότεροι από 100 οργανιςμοί ςε πάνω από 50 χϊρεσ επιλζγουν τα προϊόντα και τισ λφςεισ τθσ
εταιρίασ. Απαςχολεί περιςςότερουσ από 2.000 εργαηόμενουσ και διατθρεί κυγατρικζσ ςε 16 χϊρεσ.
Από τον Λοφνιο 2006, θ Intracom Telecom ελζγχεται από τθ ρωςικι εταιρία JSC SITRONICS
κατζχοντασ το 51%. Θ JSC SITRONICS δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των τεχνολογιϊν και είναι
κυγατρικι τθσ JSFC Sistema, κορυφαίασ εταιρίασ ςυμμετοχϊν ςτθ Φωςία και τθν Ξοινοπολιτεία
Ανεξαρτιτων Ξρατϊν. Θ ελλθνικι εταιρία Intracom Holdings διατθρεί μερίδιο 49% ςτθν Intracom
Telecom (www.intracom-telecom.com).
36. IRIDA Labs: Υρόκειται για μια εταιρεία υψθλισ τεχνολογίασ που ιδρφκθκε τον 2007 από
ζμπειρουσ ερευνθτζσ του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν με ςτόχο τθν ανάπτυξθ λφςεων και εφαρμογϊν
ςτα πεδία τθσ Πθχανικισ Τραςθσ – Ενςωματωμζνων Χυςτθμάτων και τθσ Ψθλεπιςκόπθςθσ. Θ IRIDA
Labs διακζτει ςθμαντικό τμιμα R&D που ςυμμετζχει ςε εκνικά και ευρωπαϊκά ερευνθτικά ζργα με
ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτόμων υπθρεςιϊν και προϊόντων. Χε αυτό το πλαίςιο, ζχει αναπτφξει
βιβλιοκικθ με IP cores για εφαρμογζσ machine vision και ιδιαίτερα image fusion και λογιςμικό
ανίχνευςθσ ςτόχων με χριςθ δορυφορικϊν εικόνων μζςω ενόσ εκνικοφ ερευνθτικοφ ζργου. Από το
Δεκζμβριο του 2008 θ IRIDA Labs είναι ςυνδεδεμζνο μζλοσ τθσ ΕΡΕΒΘ (Ζνωςθ Ελλθνικϊν
Βιομθχανιϊν Θμιαγωγϊν) και του mi-Cluster του Corallia. Ακόμα είναι μζλοσ τθσ ΕΒΛΔΛΨΕ και
αναπτφςςει κοινζσ δράςεισ με άλλεσ εταιρείεσ του mi-Cluster όπωσ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και
επιχειρθματικζσ αποςτολζσ (www.iridalabs.gr).
37. Lamda Electronics ΑΕ: Θ εταιρεία ςτοχεφει ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν για το
ςχεδιαςμό,

ανάπτυξθ

και

τθ

βελτίωςθ

βιομθχανικοφ

αυτοματιςμοφ

με

δυνατότθτεσ

απομακρυςμζνου ελζγχου βαςιςμζνα πάνω ςε ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ τθλεματικισ. Πε αυτόν τον
τρόπο επιχειρεί να καλφψει το κενό λόγω τθσ απουςίασ ολοκλιρωςθσ (integration) τομζων παροχισ
τεχνολογικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων για ςτοχευμζνεσ ανάγκεσ τεχνολογικϊν εφαρμογϊν. Σι
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τομείσ που κα αποτελζςουν τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ αφοροφν: προϊόντα ΣΕΠ
υψθλισ τεχνολογίασ και καινοτομικισ εφαρμογισ που κα προορίηονται για μεγάλουσ
καταςκευαςτικοφσ οίκουσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, ςειρά θλεκτρονικϊν προϊόντων
αυτοματιςμοφ για τθν καταςκευι των πινάκων ελζγχου των ανελκυςτιρων οικιακοφ ι
βιομθχανικοφ τφπου, προϊόντα και υπθρεςίεσ Ψθλεματικισ και Ψθλεμετρίασ, προϊόντα και υπθρεςίεσ
που αναφζρονται ςτον τομζα τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ, προϊόντα και υπθρεςίεσ που
ςχετίηονται με τον τομζα τθσ αυτοκίνθςθσ, προϊόντα και υπθρεςίεσ για υποςτιριξθ εφαρμογϊν
«ζξυπνων» ςπιτιϊν (www.lamdaelectronics.com).
38. ΜΑΡΑΚ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΑΒΕΕ: Λδρφκθκε το 1976 ςτον Υειραιά και αποτελεί όμιλο εταιρειϊν
υψθλισ τεχνολογίασ που παρζχουν Σλοκλθρωμζνεσ Οφςεισ και Εξειδικευμζνεσ Ωπθρεςίεσ
Ωποςτιριξθσ. Εξυπθρετεί ζνα ευρφ φάςμα προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ των Ψθλεπικοινωνιϊν, τθσ Υλθροφορικισ, του Υεριβάλλοντοσ, τθσ Ραυτιλίασ, τθσ Ενζργειασ, τθσ Αςφάλειασ –
Υολιτικισ Υροςταςίασ και τθσ Ψθλεμετρίασ. Επιλζγει ςτρατθγικοφσ ςυνεργάτεσ από τθν παγκόςμια
αγορά, ενϊ ταυτόχρονα ςχεδιάηει, καταςκευάηει και διακζτει προϊόντα που θ ίδια ζχει αναπτφξει
ςτα εργαςτιριά τθσ ςτον Υειραιά ι ςτο εργοςτάςιό τθσ ςτθν Αλεξανδροφπολθ. Επίςθσ, διεξάγει
ερευνθτικό ζργο, ςυμμετζχοντασ ςε διάφορα εκνικά και κοινοτικά ερευνθτικά προγράμματα,
ςυνεργαηόμενθ με κορυφαία Υανεπιςτθμιακά και Ερευνθτικά Λδρφματα. Θ ΠΑΦΑΞ είναι ειςθγμζνθ
ςτο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο από το 2003 και ζχει πιςτοποιθκεί από τον Ελλθνικό Σργανιςμό
Ψυποποίθςθσ ΕΟΣΨ με το πρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ ISO 9001:2008. Χυμμετζχει ςτα μθτρϊα καταςκευαςτϊν
και προμθκευτϊν όλων των μεγάλων φορζων του Δθμοςίου, κακϊσ και ςε οργανιςμοφσ, όπωσ
ΧΕΥΕ, ΧΕΒ, ΧΕΞΥΩ κ.α. (www.marac.gr).
39. Micrel Medical Devices: Θ εταιρεία καταςκευάηει ιατρικζσ ςυςκευζσ και αναλϊςιμα, προϊόντα
διεκνϊσ αναγνωρίςιμα (Brand Name) και κατοχυρωμζνα με διεκνι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. Σι
κυριότερεσ αγορζσ τθσ είναι ςτθ Δ. Ευρϊπθ, ενϊ 93% των προϊόντων εξάγεται και ςτισ 5 Θπείρουσ. Θ
εταιρεία, το 2005 κζρδιςε το μεγαλφτερο πανευρωπαϊκό διαγωνιςμό για τον εξοπλιςμό 48
Ροςοκομείων ςτο Υαρίςι, με δικζσ τθσ αντλίεσ εγχφςεωσ φαρμάκων για τον ζλεγχο του πόνου, για
τρία χρόνια, δθμιουργϊντασ παράλλθλα μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τθν γαλλικι αγορά, γεγονόσ το
οποίο τθν ακολουκεί μζχρι ςιμερα κάνοντασ τθν γαλλικι αγορά να αποτελεί τον μεγαλφτερο
πελάτθ τθσ. Επιπλζον, ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο αντικατζςτθςε επιτυχϊσ τισ αντλίεσ παρεντερικισ
διατροφισ (για αςκενείσ που τρζφονται ενδοφλεβίωσ) μεγάλου Αμερικανοφ καταςκευαςτι που
αποςφρκθκαν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ενϊςεισ αςκενϊν, ςε ςυγκριτικι μελζτθ , αναγνϊριςαν τισ
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αντλίεσ (Rythmic pump) και τα αναλϊςιμα τθσ Micrel ωσ τα καλφτερα, ςε παγκόςμιο επίπεδο. Θ
εταιρεία κατζχει τθ δεφτερθ ςτον κόςμο χρονολογικά ευρεςιτεχνία νζου τφπου τθλεϊατρικισ με
χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου GSM/GPRS και Personal Area Sensor Network. Θ αντλία τθσ Rythmic
Connect, ςυνεχϊσ online με τον MicrelCare server, είναι μια πρϊτθ υλοποίθςθ αυτισ τθσ
τεχνολογίασ και λειτοφργθςε καταλυτικά ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του διαγωνιςμοφ για τα Ροςοκομεία
του Υαριςιοφ. Θ εταιρεία ιταν θ πρϊτθ με τεχνολογικό προϊόν που εκπροςϊπθςε τθν Ελλάδα ςτο
European Community Design Prize 1994 (www.micrelmed.com).
40. Micro2Gen: Υρόκειται για εταιρεία ζνταςθσ γνϊςθσ, με ςτόχο το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι,
μζςω ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν, biochips τφπου Lab-On-A-Chip μίασ χριςθσ για γενετικζσ
αναλφςεισ, κακϊσ και των αντίςτοιχων ςυςτθμάτων μοριακισ διαγνωςτικισ. Χτεγάηεται ςτο
τεχνολογικό πάρκο του Ε.Ξ.Ε.Φ.Ε. Δθμόκριτοσ και οι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ αφοροφν ςτο
ςχεδιαςμό των κυκλωμάτων μικροθλεκτρονικισ και του αντίςτοιχου υλικολογιςμικοφ για τθ
λειτουργία και τον ζλεγχο μικρορροϊκϊν κυκλωμάτων γενετικϊν αναλφςεων, τθν ζρευνα γφρω από
μικρορροϊκά ςυςτιματα, από νζουσ τφπουσ βιοαιςκθτιρων και το ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ
ιατρικϊν οργάνων που ενςωματϊνουν τθν παραπάνω τεχνολογία (ςυςτιματα μοριακισ
διαγνωςτικισ για τον ακριβι εντοπιςμό ςυγκεκριμζνων γενετικϊν μεταλλάξεων ςτο αίμα των
εξεταηόμενων αςκενϊν). Ψο Lab-on-Chip κα ολοκλθρϊνει τρεισ διαφορετικζσ διεργαςίεσ, οι οποίεσ
μζχρι ςιμερα γίνονται ςε τρεισ διαφορετικζσ κζςεισ εργαςίασ ςτα εργαςτιρια γενετικϊν ελζγχων: 1)
τθν απομόνωςθ και κακαριςμό του DNA από το δείγμα, 2) τθν ενίςχυςθ του DNA, ϊςτε να μπορεί
να είναι μετριςιμο και 3) τθν ανίχνευςθ τθσ υβριδοποίθςθσ, για τον εντοπιςμό των ηθτοφμενων
μεταλλάξεων. Θ ανάπτυξθ μικρορροϊκϊν ςυςτθμάτων, που να εξάγουν DNA από το αίμα και ςτθ
ςυνζχεια να εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ γενετικζσ μεταλλάξεισ, αποτελεί πρωτότυπθ και παγκόςμια
καινοτομία. Θ εταιρεία απευκφνεται ςε καταςκευαςτζσ διαγνωςτικϊν οργάνων για διαγνωςτικά
εργαςτιρια γενετικϊν αναλφςεων ι και για τθν πρωτοβάκμια παροχι υπθρεςιϊν υγείασ (ιατρεία)
(www.micro2gen.com).
41. Micronics: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1987 από δφο μθχανικοφσ τθσ Hewlett-Packard. Για πάνω από
20 χρόνια τϊρα δραςτθριοποιείται ςτον τομζα ζρευνασ και ανάπτυξθσ για ςειρά προϊόντων, που
εξάγονται με επιτυχία ςτο ανταγωνιςτικό διεκνζσ περιβάλλον από τουσ πελάτεσ τθσ. Από το 2000 θ
εταιρεία ενίςχυςε τισ επενδφςεισ ςτθν τεχνολογία διαχείριςθσ ενζργειασ, με κατάλθξθ τθν ανάπτυξθ
του RAMSIS, ενόσ αςφρματου, server based, τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ και διαχείριςθσ
δεδομζνων. Ψο RAMSIS απευκφνεται ςε αυτόνομα υβριδικά ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ
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αποτελοφμενα από Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννιτριεσ και γεννιτριεσ υγρϊν καυςίμων. Τλα τα
δεδομζνα είναι προςβάςιμα, με απόλυτθ αςφάλεια μζςω του διαδικτφου, ςε εξουςιοδοτθμζνουσ
χριςτεσ. Χκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι θ ςυμμετοχι και θ τεχνογνωςία τθσ να ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ
εκμετάλλευςθ των ιπιων αλλά και ςυμβατικϊν πθγϊν ενζργειασ (www.micronics.gr).
42. Miltech Hellas ΑΕ: Υρόκειται για ελλθνικι βιομθχανία θλεκτρονικϊν, εξειδικευμζνθ ςτον
ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι θλεκτρονικϊν τθλεπικοινωνιακϊν και αεροδιαςτθμικϊν προϊόντων,
ςυςτθμάτων και καλωδιϊςεων. Iδρφκθκε το Πάρτιο του 1997. Είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO9001
και ISO9100 και ζχει επενδφςει ςε εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, εξοπλιςμό τεχνολογίασ
αιχμισ, απόκτθςθ τεχνογνωςίασ. Θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτο: 1. Χχεδιαςμό και Ανάπτυξθ
θλεκτρονικϊν, τθλεπικοινωνιακϊν και αεροδιαςτθμικϊν προϊόντων, ςυςτθμάτων και καλωδιϊςεων
τεχνολογίασ αιχμισ για αεροπορικζσ εφαρμογζσ, Θλεκτροοπτικϊν ςυςτθμάτων, θλεκτρονικϊν
πυροςωλινων και ςυςτθμάτων αςφαλείασ, 2. ςτθν Υαραγωγι Υλακετϊν (PCBs) Ψεχνολογίασ SMD
(BGAs, Flip chips etc), Αεροπορικϊν Ξαλωδιϊςεων (laser marking, over-braiding, testing), Αμυντικϊν
υποςυςτθμάτων radar, consoles, κλπ., 3. ςτον Αυτοματοποιθμζνο Θλεκτρονικό και Οειτουργικό
Ζλεγχο Θλεκτρονικϊν & Avionics (ΑΨΕ), 4. ςτθ Χφνταξθ Πελετϊν και ςτθ Υαροχι Χυμβουλευτικϊν
Ωπθρεςιϊν ςτθν παραγωγι θλεκτρονικϊν, 5. ςτθ Διαχείριςθ Αμυντικϊν / Βιομθχανικϊν
Υρογραμμάτων και 6. ςτθν Υαραγωγι προϊόντων αεροπορικϊν και ςτρατιωτικϊν εφαρμογϊν
Ειδικοφ ςκοποφ (Head Down Displays, Analog & Digital Field Terminals, Switching Power supplies,
400Hz generators, Charging & Testing systems, Countermeasure systems, Aerial Towed Targets, GPS
κλπ). Περικοί από τουσ πελάτεσ τθσ είναι οι: DASSAULT, MBDA France, EUROCOPTER, THALES AIR
SYSTEMS, THALES ELECTRONIC SYSTEMS, R.D.E., K.M.W., INTRACOM, Ωπουργείο Εκνικισ Άμυνασ κ.α.
(www.miltech.gr).
43. Movinno: Υρόκειται για νζα εταιρεία που αναπτφςςει καινοτόμεσ φορθτζσ ςυςκευζσ,
αντιμετωπίηοντασ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ. Θ ζρευνα τθσ Movinno εςτιάηεται ςτον ζξυπνο και
καινοτόμο ςυνδυαςμό τεχνολογίασ ωσ μζςο για τθν διαςφνδεςθ ανκρϊπου και τεχνολογικϊν
υποδομϊν. Ψο επιχειρθματικό μοντζλο τθσ εταιρείασ είναι εξωςτρεφζσ και βαςίηεται ςτο να
προςφζρει αξία ςτο καταναλωτικό κοινό και ειδικότερα ςε μικρζσ αγορζσ. (www.movinno.com).
44. m.Technology ΑΕ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2006 από ςτελζχθ με εμπειρία και ενεργό δράςθ ςτθ
ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων. Δραςτθριοποιείται ςτθν ανάπτυξθ και
καταςκευι θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων (hardware, firmware, software) ςυλλογισ, καταγραφισ και
επεξεργαςίασ δεδομζνων. Υιο ςυγκεκριμζνα, θ γκάμα προϊόντων τθσ περιλαμβάνει αυτόνομεσ
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μονάδεσ ςυλλογισ αναλογικϊν και ψθφιακϊν δεδομζνων (π.χ. κερμοκραςία, υγραςία, ροι,
κατανάλωςθ ενζργειασ), ελζγχου βιομθχανικϊν αυτοματιςμϊν, τθλεειδοποίθςθσ (μζςω τθλεφϊνου,
SMS, email) και τθλεμετρίασ (μετάδοςθ δεδομζνων μζςω Internet) με πλθκϊρα επιλογϊν
ςυνδεςιμότθτασ (GPRS, Ethernet, WiFi, Satellite). Επιπλζον, θ γκάμα περιλαμβάνει ενςφρματα
ςυςτιματα αλλά και ςυςτιματα ςυλλογισ πλθροφοριϊν από δίκτυα αςφρματων αιςκθτθρίων. Σι
ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ που παρζχουν τα προϊόντα τθσ εταιρείασ, προορίηονται για πολλαπλά πεδία
εφαρμογϊν

όπωσ:

Βιομθχανικι

ψφξθ,

Αλυςίδα

τροφίμων,

Εργαςτθριακζσ

εφαρμογζσ,

Πετεωρολογικοί ςτακμοί, Χυςτιματα διαχείριςθσ κλίματοσ, Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Θ
εταιρεία επενδφει ςτθν εξζλιξθ των υφιςτάμενων αλλά και ςτθν ανάπτυξθ νζων ςυςτθμάτων,
παρακολουκϊντασ ςυςτθματικά τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο των θλεκτρονικϊν και τισ ανάγκεσ των
πεδίων εφαρμογϊν (www.mtec.gr).
45. NanoPhos ΑΕ: Θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Ρανοτεχνολογίασ, με ςτόχο τθν
μεταφορά τθσ καινοτομίασ από το εργαςτιριο ςε κακθμερινζσ εφαρμογζσ. Θ Ρανοτεχνολογία
αποτελεί το επιςτθμονικό πεδίο το οποίο αςχολείται με απειροελάχιςτεσ ςε διαςτάςεισ χθμικζσ
δομζσ, ςυνικωσ κάτω από τα 100nm. Θ επιςτιμθ τθσ Ρανοτεχνολογίασ ζχει δϊςει τα απαραίτθτα
εργαλεία για τθ δθμιουργία ιδιαίτερων και λειτουργικϊν υλικϊν. Ψα υλικά αυτά ςυχνά
αποκαλοφνται «ζξυπνα» κακϊσ ανταποκρίνονται ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Ανάλογα με τθν
εξωτερικι μεταβολι, τα «ζξυπνα» υλικά εμφανίηουν διαφορετικζσ μθχανικζσ, χθμικζσ ι θλεκτρικζσ
ιδιότθτεσ. Ψα προϊόντα Ρανοτεχνολογίασ βρίςκουν εφαρμογι ςτο χϊρο τθσ ιατρικισ, των
βιομθχανικϊν διεργαςιϊν, των υλικϊν υψθλισ αντοχισ και ανκεκτικότθτασ, ςτθν ενζργεια και το
περιβάλλον. Θ NanoPhos τιμικθκε με το Υρϊτο Βραβείο Ξαινοτομίασ ςτθν αναγνωριςμζνθ διεκνι
ζκκεςθ του Οονδίνου 100% Detail. Εφαρμόηει ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το
πρότυπο ΛSO 9001-2000, πιςτοποιθμζνο από τθν Lloyds RQA. Εμφανίηει ταχεία ανάπτυξθ με διεκνζσ
δίκτυο διανομισ. Θ εμπορικι δραςτθριότθτά τθσ εμφανίηεται ςτθ Βρετανία, Λρλανδία, Ρορβθγία,
Χουθδία, Φιλανδία, Δανία, Υορτογαλία, Ελλάδα, Ξφπρο, Υολωνία, Χαουδικι Αραβία και Ππαχρζιν
(www.nanophos.com).
46. Nanoradio Hellas: Λδρφκθκε το 2008 και αποτελεί ςυνζχεια του παραρτιματοσ τθσ Χουθδικισ
Nanoradio AB που προχπιρχε ςτθν Ελλάδα από το 2007 με ςτόχο τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχεδίαςθσ
υλικοφ και λογιςμικοφ ςτθ μθτρικι εταιρεία για WiFi (WLAN) ολοκλθρωμζνα. Χτο ςφντομο διάςτθμα
λειτουργίασ τθσ, ζχει επιδείξει ςθμαντικό ρυκμό ανάπτυξθσ, επιτυχι ςυμμετοχι ςε κρίςιμα για τθν
εταιρεία αναπτυξιακά προγράμματα και υποςτιριξθ ςτρατθγικϊν πελατϊν για παραγωγι
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προϊόντων που χρθςιμοποιοφν τα ολοκλθρωμζνα και το λογιςμικό τθσ Nanoradio. Ψα κυριότερα
επιτεφγματα τθσ εταιρείασ ςυνοψίηονται ωσ ζξθσ: (α) Ενςωμάτωςθ του WLAN ολοκλθρωμζνου ςε
μια φορθτι ςυςκευι πολυμζςων (Portable Media Player - PMP) και ζνα home entertainment
ςφςτθμα γνωςτισ Ξορεάτικθσ εταιρείασ, (β) Ενςωμάτωςθ του WLAN ολοκλθρωμζνου ςε 2 προϊόντα
Wireless Network Camera (WNC) για εταιρείεσ τθσ Αμερικισ και τθσ Αςίασ και (γ) Χυμμετοχι ςτθν
ενςωμάτωςθ του WLAN ολοκλθρωμζνου ςε ςυςκευζσ κινθτοφ τθλεφϊνου γνωςτισ Αςιατικισ
εταιρείασ. Θ Nanoradio Hellas ίδρυςε το τμιμα «Σλοκλιρωςθσ και Επαλικευςθσ» (Integration and
Verification –I&V) το οποίο παρζχει υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ για όλα τα προϊόντα τθσ εταιρείασ. Χτα
άμεςα πλάνα τθσ Nanoradio Hellas ςυγκαταλζγονται, μεταξφ άλλων, θ ανάπτυξθ νζων προϊόντων
που κάνουν χριςθ τθσ τεχνολογίασ WiFi, θ βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ τζτοιων
προϊόντων και θ υποςτιριξθ μεγαλφτερου εφρουσ εφαρμογϊν για τουσ πελάτεσ τθσ εταιρείασ
(www.nanoradio.com).
47. Nanotropic: Αποτελεί εταιρεία του κλάδου Αυτοματιςμοφ Θλεκτρονικισ Χχεδίαςθσ (Electronic
Design Automation, EDA). Λδρφκθκε το 2008 και εξειδικεφεται ςε εργαλεία λογιςμικοφ για τθν
ακεραιότθτα και βελτιςτοποίθςθ ιςχφοσ ψθφιακϊν και μικτοφ ςιματοσ ολοκλθρωμζνων
κυκλωμάτων (ICs) και Systems on Chip (SoC). Ψο καινοτόμο προϊόν τθσ εταιρείασ το NanoPower™,
παρζχει ςτουσ ςχεδιαςτζσ κυκλωμάτων τθν αναλυτικι πλθροφορία για τισ ανάγκεσ κατανάλωςθσ
ιςχφοσ και τθν πρόβλεψθ τθσ μζγιςτθσ πτϊςθσ τάςθσ ςε ακρίβεια επιπζδου Spice. Πε τθν
πλθροφορία αυτι, οι ςχεδιαςτζσ μποροφν να βελτιςτοποιιςουν τα ςχζδιά τουσ, αυξάνοντασ τθν
ταχφτθτα λειτουργίασ του κυκλϊματοσ και μειϊνοντασ παράλλθλα τισ ανάγκεσ κατανάλωςθσ ιςχφοσ
του. Θ ομάδα τθσ Nanotropic ςυνδυάηει εφαρμοςμζνθ ζρευνα και τεχνογνωςία από τθν αγορά και
τον ακαδθμαϊκό χϊρο για να προςφζρει ςτουσ ςχεδιαςτζσ ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων
αποτελεςματικζσ

λφςεισ

για

τθν

αντιμετϊπιςθ

τθσ

μείωςθσ

κατανάλωςθσ

ιςχφοσ

(www.nanotropic.com).
48. Noesis Technologies: Υρόκειται για εταιρεία θμιαγωγϊν που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο τθσ
ςχεδίαςθσ, ανάπτυξθσ και εμπορικισ διάκεςθσ καινοτόμων προϊόντων πυριτίου πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςχεδιαςμοφ ψθφιακϊν ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων για
τθλεπικοινωνιακζσ εφαρμογζσ. Θ εταιρεία ζχει αναπτφξει μία ολοκλθρωμζνθ ςειρά υψθλισ
απόδοςθσ προϊόντων ςτο τομζα τθσ ανίχνευςθσ και διόρκωςθσ λακϊν (Reed Solomon codecs, Turbo
Product codecs, Viterbi decoders, Turbo Convolutional codecs, BCH codecs). Επιπροςκζτωσ θ
εταιρεία προςφζρει μία ολοκλθρωμζνθ ςειρά προϊόντων ςτισ περιοχζσ τθσ κρυπτογράφθςθσ,
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δικτφωςθσ, ςυμπίεςθσ πθγαίου ςιματοσ και διαμόρφωςθσ ςιματοσ. Ωσ ανταγωνιςτικά
πλεονεκτιματα των κυκλωμάτων τθσ αναγνωρίηονται: (α) θ ευρεία γκάμα αρχιτεκτονικϊν για τθν
βζλτιςτθ προςαρμογι ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ των εφαρμογϊν ςε ςχζςθ με τθν ταχφτθτα
λειτουργίασ, τθν κατανάλωςθ ιςχφοσ και τον ςυνολικό αρικμό λογικϊν πυλϊν και (β) ο υψθλόσ
βακμόσ παραμετροποίθςθσ για τθν πλιρθ ςυμβατότθτα με μεγάλο αρικμό τθλεπικοινωνιακϊν
προτφπων. Θ Noesis Technologies ζχει αμιγϊσ εξαγωγικό χαρακτιρα και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν
Υάτρα. Χτο πελατολόγιο τθσ ςυμπεριλαμβάνονται μεγάλεσ εταιρείεσ των Θνωμζνων Υολιτειϊν και
του Ξαναδά που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν, αεροδιαςτθμικισ και των
αμυντικϊν ςυςτθμάτων (www.noesis-tech.com).
49. Novocaptis: Υρόκειται για νεοςφςτατθ εταιρία που ιδρφκθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ το 2010. Ζχει
ιςχυροφσ δεςμοφσ με τθν ελλθνικι και διεκνι ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι κοινότθτα επιδιϊκοντασ
τθν ςυμμετοχι τθσ ςε πρωτοποριακά κοινά ερευνθτικά προγράμματα. Ψο όραμά τθσ είναι θ
δθμιουργία πρωτοποριακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτισ αγορζσ των service και consumer
ρομποτικισ, διάχυτθσ νοθμοςφνθσ, περιβαλλοντικϊν εφαρμογϊν, εκπαίδευςθσ και διαςκζδαςθσ.
Επί του παρόντοσ αναπτφςςει το πρϊτο τθσ προϊόν ςτθ αγορά για τα Ζξυπνα Χπίτια. Εκτόσ από τθν
δθμιουργία προϊόντων θ εταιρεία παρζχει υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ εξειδικευμζνων
λφςεων για τισ περιοχζσ εφαρμογϊν τθσ ρομποτικισ και τθσ διάχυτθσ νοθμοςφνθσ. Επίςθσ
προςφζρει επιχειρθματικζσ και τεχνολογικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτα αντικείμενα
εξειδίκευςθσ τθσ (www.novocaptis.com).

50. Objective Technologies AE: Θ εταιρεία εςτιάηει ςτισ Ψθλεπικοινωνίεσ, παρζχοντασ λφςεισ και
υπθρεςίεσ ςτουσ Ψθλεπικοινωνιακοφσ Σργανιςμοφσ που τουσ βοθκοφν να διαχειριςκοφν τα δίκτυά
τουσ, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, τισ λειτουργικζσ και επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ τουσ και να
πετφχουν τουσ επιχειρθματικοφσ τουσ ςτόχουσ. Χυνδυάηοντασ εμπειρίεσ και εκτενείσ δυνατότθτεσ ςε
τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν, πλθροφορικισ και ςε διαδικαςίεσ λειτουργίασ και επιχειρθςιακισ
διαχείριςθσ, ςυνεργάηεται με τουσ πελάτεσ τθσ προκειμζνου με τθ ςειρά τουσ να παρζχουν υψθλισ
αξίασ υπθρεςίεσ ςτουσ δικοφσ τουσ πελάτεσ, να μειϊςουν τα λειτουργικά τουσ ζξοδα και
βελτιϊςουν τθν οργάνωςι τουσ.Υρωτοβουλία τθσ εταιρείασ αποτελεί θ ανάπτυξθ και θ προϊκθςθ
του προϊόντοσ CEMPEIRIA για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν
(Customer Experience Management – CEM). Σι λφςεισ CEM, ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από το δίκτυο,
από ςυςκευζσ Deep Packet Inspection και ςυςτιματα λειτουργικισ υποςτιριξθσ και υπολογίηουν
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μετρικζσ (CEM scores) για τθν ποιότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιϊν. Σι Ψθλεπικοινωνιακοί
οργανιςμοί επενδφουν ςε λφςεισ CEM προκειμζνου να μειϊςουν τα λειτουργικά τουσ ζξοδα αλλά
και για τθν παροχι αξιόπιςτων υπθρεςιϊν και τθ ςυγκράτθςθ των πελατϊν τουσ, ςτο ςφγχρονο
ανταγωνιςτικό περιβάλλον (www.obj.gr).
51. Ageing Independently: Θ εταιρεία ςχεδιάηει, καταςκευάηει και προςφζρει προϊόντα και
υπθρεςίεσ για τον πλθκυςμό των θλικιωμζνων. Σι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν εφκολα και
φιλικά προσ τον χριςτθ κοινωνικά δίκτυα και τεχνολογίεσ που κακιςτοφν δυνατι τθν ςυνεχι και
αυτοματοποιθμζνθ παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ ενόσ θλικιωμζνου ατόμου. Θ τεχνολογία τθσ
εταιρείασ κακιςτά δυνατι τθν άμεςθ επζμβαςθ ςε μια κατάςταςθ ανάγκθσ, ενϊ ο εντοπιςμόσ μιασ
επιβλαβοφσ για τθν υγεία του ατόμου κατάςταςθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων που ςυλλζγονται
ευνοεί τθν καταπολζμθςθ των κινδφνων για τθν τρίτθ θλικία. Πζςω υπθρεςιϊν των ΣΛΞΣΨek και
OIKOCare, θ εταιρεία προςφζρει λφςεισ που ςυνδυάηουν τθν φροντίδα ςτο ςπίτι και τα
πλεονεκτιματα ςτο πεδίο τθσ υποβοικθςθσ θλικιωμζνων που προφζρουν τα προϊόντα υψθλισ
τεχνολογίασ (www.oikocare.com).
52. Olympia Electronics: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1979. Χτεγάηεται ςε ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ ςτθν
Πεκϊνθ Υιερίασ (δίπλα ςτθν Εκνικι οδό) ςυνολικισ ζκταςθσ 12.000 τ.μ. και αποτελεί ελλθνικι
παραγωγικι μονάδα θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων αςφαλείασ. Διατθρεί υποκατάςτθμα πωλιςεων
ςτθν Ακινα και απαςχολεί ςυνολιά περίπου 130 εργαηόμενουσ. Ζχει παρουςία ςε περιςςότερεσ από
72 χϊρεσ του εξωτερικοφ. Θ παραγωγικι διαδικαςία τθσ Olympia Electronics ζχει πιςτοποιθκεί
ςφμφωνα με το ISO 9001:2000 από το Γερμανικό Λνςτιτοφτο Υιςτοποίθςθσ TUV CERT. Tα προϊόντα
τθσ ζχουν πιςτοποιθκεί από το Γερμανικό Λνςτιτοφτο Υιςτοποίθςθσ TUV PRODUCT SERVICES και από
το Βρετανικό Λνςτιτοφτο Υιςτοποίθςθσ BSI (www.olympia-electronics.gr).
53. OPT HELLAS ΑΕ: Λδρφκθκε το 1980 ωσ εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΥΕ), ενϊ το 2001
μετατράπθκε ςε ανϊνυμθ εταιρία (ΑΕ). Αςχολείται με τθν ςχεδίαςθ, ανάπτυξθ και μαηικι παραγωγι
RF φίλτρων (κρυ-ςταλλικϊν Quartz, πακθτικϊν LC, και άλλων τφπων). Θ εταιρεία είναι αμιγϊσ
εξαγωγικι με τα προϊόντα τθσ να πωλοφνται ςτθν Ευρϊπθ, Αςία, και ΘΥΑ και με πελατολόγιο που
αποτελείται από διεκνείσ εταιρείεσ υψθλισ τεχνολογίασ, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι και
ειςθγμζνεσ. Ψα προϊόντα τθσ βρίςκουν κυρίωσ εφαρμογι ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: Αμυντικι
βιομθχανία, τθλεπικοινωνίεσ, ιατρικά θλεκτρονικά, αεροναυπθγικι και άλλουσ τομείσ τθσ
βιομθχανίασ. Θ εταιρεία διατθρεί παγκόςμιο δίκτυο πωλιςεων μζςω αντιπροςϊπων ςε κφριεσ
βιομθχανικζσ αγορζσ (www.opthellas.com).
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54. Opticon Group: Αποτελεί ελλθνικι εταιρεία με καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτο χϊρο των
οπτικϊν αποκθκευτικϊν μζςων 3θσ γενιάσ (Bluray). Χτισ ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτθ ΒιΥε τθσ
Ψρίπολθσ, θ εταιρεία καταςκευάηει πρότυπα (μιτρεσ) για τθ βιομθχανικι αναπαραγωγι δίςκων
Bluray, απευκυνόμενθ αποκλειςτικά ςε αγορζσ του εξωτερικοφ. Υρόςφατα θ εταιρεία πζτυχε τθ
ςφναψθ δφο ςθμαντικϊν εμπορικϊν ςυμφωνιϊν για τθν προϊκθςθ των προϊόντων τθσ ςε ΘΥΑ
(Ξαλιφόρνια) και Λςπανία (Βαρκελϊνθ), ενϊ παράλλθλα προςπακεί να επεκτείνει τισ
δραςτθριότθτζσ τθσ ςτισ αγορζσ τθσ Λνδίασ και τθσ Ξίνασ. Θ ερευνθτικι ατηζντα τθσ Opticon
περιλαμβάνει τθν εξζλιξθ νανοχλικϊν και τθν ανάπτυξθ μθχατρονικϊν ςυςτθμάτων/διατάξεων
εγχάραξθσ λζιηερ για τθ δθμιουργία καινοτομικϊν μεκόδων καταςκευισ οπτικϊν δίςκων, κακϊσ και
για εφαρμογζσ μικροθλεκτρονικισ. Πζχρι ςιμερα θ εταιρεία ζχει ςυνάψει ερευνθτικζσ ςυνεργαςίεσ
με περιςςότερεσ από 8 εταιρείεσ και ερευνθτικά ινςτιτοφτα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό
(www.opticon-group.eu).
55. Οργανιςμόσ Σθλεπικοινωνιών Ελλάδοσ (ΟΣΕ): Αποτελεί τον μεγαλφτερο τθλεπικοινωνιακό
πάροχο ςτθν Ελλάδα, ενϊ μαηί με τισ κυγατρικζσ του ςυγκαταλζγεται ςτουσ ςθμαντικότερουσ
τθλεπικοινωνιακοφσ ομίλουσ ςτθν Ροτιοανατολικι Ευρϊπθ. Είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ
ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ςφμφωνα με τθν κεφαλαιοποίθςθ, ενϊ οι μετοχζσ του
διαπραγματεφονται ςτο διεκνζσ χρθματιςτιριο του Οονδίνου. Σ Τμιλοσ ΣΨΕ προςφζρει,
ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ, ςτακερι και κινθτι τθλεφωνία, επικοινωνία δεδομζνων υψθλϊν
ταχυτιτων και υπθρεςίεσ μιςκωμζνων γραμμϊν. Υαράλλθλα με τισ κφριεσ τθλεπικοινωνιακζσ του
δραςτθριότθτεσ, ςτθν Ελλάδα, δραςτθριοποιείται και ςτουσ τομείσ των δορυφορικϊν επικοινωνιϊν,
των ακινιτων και τθσ εκπαίδευςθσ. Απαςχολεί περίπου 30.000 άτομα ςε 4 χϊρεσ. Διακζτει τμιμα
ζρευνασ και ανάπτυξθσ το οποίο ςυνεργάηεται με Υανεπιςτιμια, ερευνθτικά κζντρα και εταιρείεσ
ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Ψα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα εςτιάηονται ςε: Ψεχνολογίεσ xDSL
για ευρυηωνικι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ςε υπθρεςίεσ, Ψεχνολογίεσ fiber για ανάπτυξθ τθσ
ευρυηωνικότθτασ, ευρυηωνικζσ αςφρματεσ και κινθτζσ τεχνολογίεσ για παροχι υπθρεςιϊν ςε
χριςτεσ που κατοικοφν ςε πυκνοκατοικθμζνεσ αλλά και αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. Ψο τμιμα R&D
του ΣΨΕ ςυμμετζχει ςε αρκετά ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα ερευνθτικά
ζργα του FP7 framework και ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα από τθν Γ.Γ.Ε.Ψ. (www.ote.gr).
56. Oxygen Broadband AE: Αποτελεί εταιρεία παροχισ Υροϊόντων και Ωπθρεςιϊν ςε καινοτόμεσ
τεχνολογίεσ ςφγκλιςθσ των επικοινωνιϊν, αςφάλειασ δεδομζνων και πλθροφορικισ για τθν Ελλάδα,
τα Βαλκάνια και τθν Ξεντρικι & Ανατολικι Ευρϊπθ. Σι δραςτθριότθτζσ τθσ περιλαμβάνουν τθν
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ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν τερματικϊν, όπωσ επίςθσ και τθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ,
τθν προϊκθςθ των προϊόντων, τισ πωλιςεισ κακϊσ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ των πελατϊν τθσ. Θ
οικογζνεια προϊόντων OxyGEN περιλαμβάνει καινοτόμεσ, υψθλισ ποιότθτασ ςυςκευζσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ, μαηί με πλιρεσ ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου τουσ, καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ
τελικϊν χρθςτϊν που ποικίλουν από οικιακοφσ χριςτεσ ζωσ και μικρζσ επιχειριςεισ.
Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των προϊόντων OxyGEN αποτελοφν το ευρφ φάςμα δυνατοτιτων
λογιςμικοφ (software), το οποίο είναι βαςιςμζνο ςε Linux και περιλαμβάνει πλιρθ υποςτιριξθ για
IPv6, ςε ςυνδυαςμό με μια ευζλικτθ ςε δυνατότθτεσ και ιςχυρι ςε επιδόςεισ ςχεδίαςθ υλικοφ
(hardware). Ψα πλεονεκτιματα αυτά βαςίηονται ςτον πλιρθ ζλεγχο των προϊόντων, τόςο ςε επίπεδο
υλικοφ όςο και ςε επίπεδο λογιςμικοφ. Kινθτιρια δφναμθ τθσ εταιρείασ εκτιμάται ότι αποτελεί το
υψθλά εξειδικευμζνο προςωπικό και οι ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ με εταιρείεσ που θγοφνται τθσ
τεχνολογίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο (www.oxygenbroadband.com).
57. Prisma Electronics: Λδρφκθκε το 1991 ςτθν Αλεξανδροφπολθ. Θ εναςχόλθςι τθσ με τα
Θλεκτρονικά, τθν Υλθροφορικι, τισ Επικοινωνίεσ τθν Ενζργεια και θ εμπλοκι τθσ ςε Εκνικά και
Ευρωπαϊκά προγράμματα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ ςυνκζτουν το πλζγμα τθσ επιχειρθματικισ τθσ
δραςτθριότθτασ. Χχεδίαςε και ανζπτυξε εταιρικά καινοτόμα θλεκτρονικά και ICT προϊόντα από τα
οποία τα κυριότερα είναι: ςφςτθμα ψθφιακισ διαδραςτικισ ξενάγθςθσ (εναγόσ), αςφρματθ
διαχείριςθ δεδομζνων ζξυπνων αιςκθτιρων (Prisma Sense) και θλεκτρονικζσ πινακίδεσ μθνυμάτων
τεχνολογίασ leds (PrismaLed). Θ εταιρεία διατθρεί ςτρατθγικζσ και πιςτοποιθμζνεσ ςυνεργαςίεσ με
κορυφαίεσ εταιρείεσ του χϊρου όπωσ: Microsoft (Certified Partner), HP (Preferred Partner), CISCO
(SMB Select), Oracle (Partner Network) και Intracom. Επίςθσ, θ εταιρεία καταςκευάηει θλεκτρονικά
για το CERN (www.prisma.gr).
58. RAYMETRICS ΑΕ: Λδρφκθκε ςτθν Ακινα το 2002 από εξειδικευμζνο ερευνθτικό προςωπικό ςε
ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ΗΘΡΩΡ ΑΕ. Αντικείμενό τθσ είναι θ προςφορά ολοκλθρωμζνων λφςεων,
κυρίωσ ςτο χϊρο τθσ οπτοθλεκτρονικισ για ατμοςφαιρικζσ εφαρμογζσ. Θ εταιρεία ςχεδιάηει και
καταςκευάηει μία πλιρθ ςειρά ςυςτθμάτων που βαςίηονται ςτθν τεχνικι και τεχνολογία LIDAR.
Δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ τθλεπιςκόπιςθσ (με χριςθ τεχνολογίασ laser) για ατμοςφαιρικζσ
και μετεωρολογικζσ εφαρμογζσ και ςχεδιάηει και καταςκευάηει πολυ-παραμετρικά ςυςτιματα
LIDAR. Χυςτιματα τθσ εταιρείασ ζχουν εγκαταςτακεί και λειτουργοφν ςε παραπάνω από 10 χϊρεσ
παγκοςμίωσ,

ςυμπεριλαμβανομζνου

του

Ευρωπαϊκοφ

Σργανιςμοφ

Διαςτιματοσ

(ΕSA).

(www.raymetrics.gr).
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59. SBOING.NET ("navigation beyond"): Υρόκειται για ΠΠΕ που υλοποιεί καινοτόμεσ τεχνολογίεσ
Web-2.0 / Web-3.0 και ςυναφι ςυςτιματα, για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και εκμετάλλευςθ
δεδομζνων κζςθσ και κίνθςθσ. Ειδικότερα, υλοποιεί μια διεκνϊσ πατενταριςμζνθ, ςυνεργατικι,
crowdsourcing τεχνολογία, για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και διανομι κυκλοφοριακϊν, οδικϊν και
αιςκθτιριων δεδομζνων, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ προθγμζνων υπθρεςιϊν δρομολόγθςθσ για
παγκόςμια δορυφορικι πλοιγθςθ GPS. Σι χριςτεσ τθσ καταγράφουν τισ διαδρομζσ τουσ και τισ
ανταλλάςςουν με λογιςμικό πλοιγθςθσ και παγκόςμιουσ χάρτεσ, βάςει ενόσ ςυναλλακτικοφ
ςυςτιματοσ πιςτωτικϊν μονάδων (ψθφιακό εικονικό νόμιςμα). Διατθρεί μια ενεργό βάςθ
δεδομζνων κυκλοφοριακισ κίνθςθσ και κζςθσ για ολόκλθρο τον πλανιτθ, με ςτόχο αφενόσ τθν
ακριβζςτερθ, πολυ-παραμετρικι δρομολόγθςθ, με ανάλυςθ ϊρασ-τθσ-θμζρασ, αφετζρου τθ
γρθγορότερθ ενθμζρωςθ των χαρτϊν τθσ. Αναπτφςςει ενςωματωμζνα ςυςτιματα και λογιςμικό
GPS για τθν υποςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ SBOING και των εφαρμογϊν τθσ (www.sboing.net).
60. Sciensis: Θ εταιρεία ςχεδίαςε και ανζπτυξε, για λογαριαςμό τθσ Micrelec, το πρϊτο ελλθνικό
τερματικό υποδοχισ ζξυπνων καρτϊν για πραγματοποίθςθ χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν,
ςφμφωνα με το πρότυπο EMV-2000. Ψο τερματικό βρίςκεται ιδθ ςτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ
(www.sciensis.com).
61. SciGen Technologies ΑΕ: Θ εταιρεία ιδρφκθκε τον Απρίλιο του 2008 και ζχει ζδρα ςτθν Υαλαιά
Υόλθ τθσ άνκθσ. Εξειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι καινοτόμου λογιςμικοφ υψθλισ
τεχνολογίασ, με ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Ζχει ςχεδιάςει και
καταςκευάςει τθν βραβευμζνθ εφαρμογι λογιςμικοφ PosterGenius™ για τθ δθμιουργία
επιςτθμονικϊν posters υψθλισ αιςκθτικισ. Υαράλλθλα, ζχει αναπτφξει τθν πλατφόρμα λογιςμικοφ
ePostersLive, που προςφζρει δυνατότθτεσ και αυτοματιςμοφσ για τθ δθμιουργία, υποβολι,
διαχείριςθ και παρουςίαςθ των posters ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια. Χαρακτθριςτικό πλεονζκτθμα
από τθ χριςθ του ePostersLive είναι θ δθμοςίευςθ χιλιάδων ιςτοςελίδων με το ςφνολο τθσ
επιςτθμονικισ πλθροφορίασ των posters ενόσ ςυνεδρίου ςτο διαδίκτυο αμζςωσ μετά το πζρασ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ τουσ. Ψα προϊόντα τθσ διατίκενται εμπορικά ςε περιςςότερεσ από 50 χϊρεσ,
ενϊ για το ςφνολο των τεχνολογιϊν τουσ ζχει κατατεκεί αίτθςθ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ςτο
USPTO και διεκνϊσ (www.scigentech.com).
62. SENSAP Μικροςυςτιματα: Λδρφκθκε το 2002 ςτθν Ακινα από μια ομάδα επιχειρθματιϊν και
μθχανικϊν, με ςτόχο να ενςωματϊςει τισ δυνατότθτεσ των νζων τεχνολογιϊν ςε υπάρχουςεσ
διαδικαςίεσ βιομθχανικϊν εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων. Ψο 2007 δθμιουργικθκε το τμιμα
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Πικροςυςτθμάτων με ςτόχο να αναπτφξει ολοκλθρωμζνα προϊόντα βαςιςμζνα ςτισ τεχνολογίεσ του
RFID και των αςφρματων αιςκθτιρων. Χιμερα, θ SENSAP ςυμμετζχει ςτο EU FP7 "ASPIRE" IP Project
για ανάπτυξθ middleware και χαμθλοφ κόςτουσ RFID αναγνϊςτθ και ςτο EU FP7 "IHACS" PEOPLE
Project για τθν ανάπτυξθ CMOS Hall Αιςκθτιρων ςε ςυνεργαςία με το EPFL. Θ εταιρεία
προγραμματίηει τθν ανάπτυξθ καινοτόμου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ εμπορευμάτων με RFID, που κα
χρθςιμοποιοφν το ςυμβατό κατά EPCglobal S-Platform λογιςμικό (www.sensap.eu).
63. Theon Sensors: Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1997 ςτθν Ακινα και εδρεφει ςε ςφγχρονεσ ιδιόκτθτεσ
εγκαταςτάςεισ ςτο Ξορωπί. Πία από τισ βαςικζσ δραςτθριότθτζσ τθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ, θ
ανάπτυξθ και ολοκλιρωςθ αιςκθτιρων (MEMS) κακϊσ και ολοκλθρωμζνων θλεκτρονικϊν
κυκλωμάτων. Θ εταιρεία ζχει ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι μίασ οικογζνειασ ςυςτθμάτων Πζτρθςθσ
Φοισ Αζρα θ οποία, τθν παροφςα χρονικι περίοδο αξιολογείται από εταιρείεσ του εξωτερικοφ ςε
διάφορεσ εφαρμογζσ μεταξφ αυτϊν ςτον τομζα των Λατρικϊν Πθχανθμάτων και Ξαταναλωτικϊν
Αγακϊν. Υαράλλθλα, θ εταιρεία ζχει καταςκευάςει ςε ςυνεργαςία με Ευρωπαϊκό Ξαταςκευαςτικό
Σίκο ζνα χωρθτικό αιςκθτιρα μζτρθςθσ πίεςθσ με μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν, ξεκινϊντασ από
καταναλωτικά προϊόντα, μζχρι και εφαρμογζσ ςε προϊόντα Αεροδιαςτθμικισ και Αςφάλειασ. Ψζλοσ
θ εταιρεία ςε ςυνεργαςία με τον Ευρωπαϊκό Σργανιςμό Διαςτιματοσ πρόςφατα ανζλαβε τθν
μελζτθ για τθν ανάπτυξθ και καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ με κφρια εφαρμογι ςτθν πλοιγθςθ
διαςτθμικϊν οχθμάτων (www.theon.com).
64. THETA Microelectronics: Θ εταιρεία ειδικεφεται ςτθν παροχι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (IP) και
υπθρεςιϊν ςχεδιαςμοφ αναλογικϊν και υψθλόςυχνων ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων (Analog IC, RF
IC & MMIC) για αςφρματεσ και ενςφρματεσ ευρυηωνικζσ εφαρμογζσ μετάδοςθσ δεδομζνων και
video. Δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ ζρευνασ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ αναλογικϊν και
υψθλόςυχνων κυκλωμάτων από το 1994. Θ εταιρεία διατθρεί ζνα ςθμαντικό χαρτοφυλάκιο
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (www.thetamicro.com).
65. Think Silicon: H εταιρεία ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ λφςεων για γραφικά
υπολογιςτϊν που απευκφνονται ςε φορθτζσ ςυςκευζσ, χρθςιμοποιϊντασ το DirectFB και τα ςτάνταρ
του Khronos Group: OpenVG, OpenWF. Ψα προϊόντα τθσ χαρακτθρίηονται από υψθλι απόδοςθ,
μεγάλθ διαμορφωςιμότθτα και επεκταςιμότθτα. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το Think2D,
που αποτελεί ζναν υψθλισ απόδοςθσ επιταχυντι διςδιάςτατων γραφικϊν ο οποίοσ προςδίδει
γραφικά ςε υποςυςτιματα φορθτϊν ςυςκευϊν (www.think-silicon.com).
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66. Θφρατρον Θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ ΕΠΕ: Λδρφκθκε το 1992 από τρεισ επαγγελματίεσ ςτον χϊρο
των θλεκτρονικϊν και εδρεφει ςτο Βαςιλικό Φαρρϊν, του νομοφ Αχαΐασ. Θ εταιρεία
δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ των ςυςτθμάτων ελζγχου και αυτοματιςμοφ, ςυςτθμάτων
αςφαλείασ πυρανίχνευςθσ και προειδοποίθςθσ, αυτόματων τθλεφωνθτϊν ςυςτθμάτων αςφαλείασ,
αυτόματων τθλεφωνθτϊν ανελκυςτιρων, οργάνων ελζγχου και διαχείριςθσ ψυκτικϊν καλάμων,
ςτακεροποιθτϊν - επιτθρθτϊν τάςθσ και ςυχνότθτασ, καταγραφικϊν οργάνων φυςικϊν μεγεκϊν και
αςφρματων ςυςτθμάτων ελζγχου παγίων. Θ Κφρατρον ΕΥΕ κατζχει δφο διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ
και ζνα διεκνζσ βραβείο ςτθ διαχείριςθ ψυκτικϊν μονάδων. Πεγαλφτερο από το 96% των
προϊόντων τθσ εταιρείασ εξάγονται άμεςα ι ζμμεςα ςε περίπου 24 χϊρεσ. Ψο ζτοσ 2007 ζγινε μζλοσ
τθσ Ζνωςθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Θμιαγωγϊν (www.thyratron.gr).
67. Top Vision: Θ εταιρεία μελετά, καταςκευάηει, εμπορεφεται, εγκακιςτά και υποςτθρίηει
θλεκτρονικά ςυςτιματα ενθμζρωςθσ κοινοφ προθγμζνθσ τεχνολογίασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ
αγοράσ τόςο του ιδιωτικοφ όςο και του δθμοςίου τομζα. Σι προςφερόμενεσ λφςεισ βαςίηονται ςε
προϊόντα που ςχεδιάηει και καταςκευάηει θ ίδια, κακϊσ και ςε προϊόντα τρίτων καταςκευαςτϊν που
πρωταγωνιςτοφν ςτθ διεκνι αγορά και αποτελοφν ςτρατθγικό εταίρο τθσ εταιρείασ. Θ Top Vision
παρζχει επίςθσ τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ για τθν λειτουργία των προςφερόμενων προϊόντων
(ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ υποδομϊν πλθροφορικισ, εγκατάςταςθ ι/και ανάπτυξθ
των ςχετικϊν λογιςμικϊν, εκπαίδευςθ χρθςτϊν, ςυντιρθςθ προϊόντων, τεχνικι υποςτιριξθ
πελατϊν, κτλ). Χθμαντικό ρόλο ςτθν μζχρι τϊρα επιτυχία τθσ εκτιμάται ότι ζχουν παίξει θ
πελατοκεντρικι τθσ προςζγγιςθ, θ υψθλι ποιότθτα των προϊόντων και των υπθρεςιϊν τθσ, το εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό και οι ςυνεχείσ επενδφςεισ που πραγματοποιεί ςτον τομζα
Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ (www.topvision.gr).
68. Trinity Systems: Υρόκειται για εταιρεία που παρζχει εξειδικευμζνεσ ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ και
υπθρεςίεσ ΨΥΕ ςτον επιχειρθματικό τομζα. Χτισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνονται θ
ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων RFID (ταυτοποίθςθσ μζςω ραδιοςυχνοτιτων), κακϊσ και θ
ςχεδίαςθ αςφρματων δικτφων αιςκθτιρων. Ωσ τμιμα του βαςικοφ πεδίου εξειδίκευςισ τθσ, θ
εταιρεία δραςτθριοποιείται επίςθσ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ (E&TA)
ςτθν επιςτθμονικι περιοχι τθσ κεωρθτικισ και εφαρμοςμζνθσ επεξεργαςίασ ςιματοσ, των
αςφρματων επικοινωνιϊν και δικτφων, τθσ ςχεδίαςθσ κεραιϊν, των βιομθχανικϊν &
περιβαλλοντικϊν δικτφων τθλεμετρίασ κ.ά. Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2006 ωσ τεχνοβλαςτόσ από
διδακτορικοφσ φοιτθτζσ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου, μζςω του διαγωνιςμοφ επιχει-
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ρθματικότθτασ «Ξαινοτόμεσ Λδζεσ», ςτον οποίο ζλαβαν το 1ο βραβείο για το καλφτερο
επιχειρθματικό ςχζδιο. Θ εταιρεία είναι αμιγϊσ ιδιωτικι, χρθματοδοτικθκε χωρίσ εξωτερικά
επενδυτικά κεφάλαια και εδρεφει ςτθ Κεςςαλονίκθ (www.trinitysystems.gr).
69. Tropical: Εδρεφει ςτθν Ακινα και καταςκευάηει κλιματιςτικζσ και ψυκτικζσ μονάδεσ, κακϊσ και
ςυςτιματα κυψελϊν καυςίμου υδρογόνου (γεννιτριεσ παραγωγισ ρεφματοσ), ζχοντασ ςτο
χαρτοφυλάκιο του περιςςότερα από 100 προϊόντα ίδιασ τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ. Αποτελείται
από τα τμιματα: α) Ξλιματιςτικϊν - Ψυκτικϊν Πονάδων (για λεωφορεία, βανάκια, φορτθγά, τρζνα,
κα) και Ειδικοφ Ψφπου Σχιματα, το οποίο καταςκευάηει Ξλιματιςτικά Πθχανιματα, Ψυκτικζσ
Πονάδεσ αλλά και ιςοκερμικοφσ καλάμουσ τα οποία λειτουργοφν, είτε με τθ μθχανι (με
κομπρεςζρ) ι αυτόνομα με τθ μπαταρία του οχιματοσ και β) Χυςτιματα Ξυψελϊν Ξαυςίμου,
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ και Ππαταριϊν Οικίου, το οποίο επικεντρϊνεται ςτα ςυςτιματα
κυψελϊν καυςίμου που λειτουργοφν με υδρογόνο, φυςικό αζριο, υγραζριο, βιοκαφςιμα, υβριδικά
ςυςτιματα και μελζτθ/καταςκευι μπαταριϊν λικίου και υποςυςτθμάτων τουσ. Θ εταιρεία ζχει
πιςτοποιθκεί από τθν TUV Ελλάδοσ (Πζλοσ του TUV NORD Γερμανίασ) για το «Χχεδιαςμό και τθν
Ξαταςκευι Χυςτθμάτων Ξυψελϊν Ξαυςίμου» (www.tropical.gr).
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70. Unibrain (Reuters: UNBr.AT): Θ εταιρεία παρζχει καινοτόμεσ λφςεισ ςτθν τεχνολογία FireWire
(IEEE 1394) τόςο ςε υλικό (hardware) όςο και λογιςμικό (software). Ψα τελευταία χρόνια ζχει
επεκτείνει τα προϊόντα τθσ ςτον τομζα των αποκθκευτικϊν μζςων και των ςυςκευϊν πολυμζςων. Θ
εταιρεία είναι μζλοσ του 1394 Trade Association από το 1997. Ψο 2000 εγκακίδρυςε τθ κυγατρικι
Unibrain Inc. ςτο San Ramon, California και αποτζλεςε τθν πρϊτθ ελλθνικι εταιρεία με παρουςία
ςτθν Silicon Valley. Θ Unibrain είναι ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν από τισ 30 Απριλίου
2001. Ζχει τιμθκεί με το βραβείο "The Best of RetailVision Awards"™ για το προϊόν τθσ iZak™ το 2004
ςτθν ζκκεςθ RetailVision Europe, που ζλαβε χϊρα 21-23 Χεπτεμβρίου ςτο Πόναχο Γερμανίασ.
Επιπλζον ιταν υποψιφια για το "The Best of RetailVision Awards"™ ςτα προϊόντα Digital Home. Ψο
80% του ετιςιου τηίρου τθσ προζρχεται από πωλιςεισ ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ. Θ Unibrain
χρθςιμοποιεί ςε μεγάλο βακμό το μοντζλο πωλιςεων OEM, ενϊ θ μαηικι παραγωγι των προϊόντων
τθσ ανατίκεται ςε μεγάλουσ Αςιατικοφσ οίκουσ όπωσ MacPower και Xingtel. Από τθν 1θ Αυγοφςτου
2005 θ Texas Instrument αγοράηει άδειεσ χριςθσ για το ubCore™, τουσ FireWire drivers τθσ Unibrain
που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε motherboard ι άλλθ ςυςκευι 1394b. Ψο 2007, ζκλειςε ςθμαντικζσ
ςυμφωνίεσ, μεταξφ των οποίων με τθν Rockwell Collins, Αμερικάνικθ εταιρεία που
δραςτθριοποιείται ςτθν αεροναυπθγικι και τθν άμυνα, κακϊσ και μια ακόμα ςθμαντικι ςυμφωνία
ςυνεργαςίασ φψουσ $2,1 εκ. με τον OEM πελάτθ MacPower, με ςτόχο να διοχετεφςει τα προϊόντα
τθσ Unibrain ςε πολφ ςθμαντικζσ εταιρείεσ όπωσ: Pack-ard Bell, Logitech, Iomega, Gtech, Philips,
Xerox, Siemens (www.unibrain.com).
71. Vision Solutions: Υρόκειται για εταιρεία ανάπτυξθσ καινοτόμων και ολοκλθρωμζνων λφςεων
επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ θ οποία προςφζρει υπθρεςίεσ που αφοροφν ςε Customer Relationship
Management (CRM), Business Process Management (BPM), βελτιςτοποίθςθ δρομολόγθςθσ ςτόλου
οχθμάτων και Mobile business applications. Επίςθσ, προςφζρει πλιρωσ εξειδικευμζνεσ λφςεισ ςε
τομείσ, όπωσ Εταιρείεσ Υαραγωγισ (Media και Post-Production) και Πεταφορζσ, διακζτοντασ
εξειδίκευςθ ςε επιχειρθματικό Οογιςμικό, CRM και Ευφυι Χυςτιματα Πεταφορϊν (www.visionsolutions.gr).
72. ViSS: ιδρφκθκε το 2008 με ςτόχο τθν εκμετάλλευςθ καινοτόμου τεχνογνωςίασ ςτθν ανάπτυξθ
ςυςτθμάτων αναηιτθςθσ βίντεο. H ViSS διακζτει μεκόδουσ για αναηθτιςεισ πολυμεςικοφ
περιεχομζνου με ιδιαίτερα υψθλζσ ταχφτθτεσ, βρίςκοντασ εφαρμογζσ ςτισ αγορζσ on-line video,
διαδικτυακϊν διαφθμίςεων κ.α. Υροςφζρει τεχνολογία, υπθρεςίεσ και προϊόντα, υποςτθρίηοντασ
πλθκϊρα εφαρμογϊν όπωσ θ απευκείασ αναηιτθςθ βίντεο, θ παρακολοφκθςθ πολυμεςικοφ υλικοφ
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μζςα από το Internet, λφςεισ για Digital rights managment και πολυμεςικά κοινωνικά δίκτυα (social
networks). H τεχνολογία που διακζτει αναλφεται ςε διακριτζσ υπομονάδεσ και μπορεί να
ολοκλθρωκεί εφκολα ςε άλλα ςυςτιματα (ακόμθ και ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα) (www.viss.gr).
73. XVUE: Λδρφκθκε το 2004, με ςτόχο τθν δθμιουργία καινοτόμων προϊόντων ςυνδυαςμοφ
γραφικϊν και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων βίντεο για τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ. Ψα κφρια προϊόντα είναι
το iOrasis Studio και το Multicam. Ψο iOrasis είναι μία πλατφόρμα λογιςμικοφ για τθν πλιρθ
υποςτιριξθ επαγγελματικϊν καρτϊν επεξεργαςίασ βίντεο ςιματοσ (Matrox DSX) που επεξεργάηεται
ςε πραγματικό χρόνο γραφικά, βίντεο και πολλαπλζσ πθγζσ ειςόδου με ςυνδυαςμό 2D και 3D εφζ.
Υεριςςότεροι από 100 τθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ ςε Ευρϊπθ, Αςία, Πζςθ Ανατολι και Οατινικι
Αμερικι χρθςιμοποιοφν το iOrasis για τθν ςυνεχι 24/7 δθμιουργία των τθλεοπτικϊν ςυνκζςεων των
καναλιϊν τουσ. Ψο Multicam είναι λογιςμικό που ςε ςυνδυαςμό με εξειδικευμζνο hardware,
ςυνδυάηει πολλαπλζσ πθγζσ ειςόδου High definition και επιτρζπει τθν παράλλθλθ επεξεργαςία και
καταγραφι τουσ. Ψο προϊόν ζχει βρει εφαρμογι ςε ακλθτικά ςτάδια, ςε τθλεοπτικά ςτοφντιο κακϊσ
και ςε εξειδικευμζνα πειραματικά εργαςτιρια για ιατρικοφσ και βιομθχανικοφσ ςκοποφσ. Από το
2009 θ εταιρία αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία τθσ ςε ςφνκετεσ λφςεισ ςυςτθμάτων hardware/software
κακϊσ και ςτθν επεξεργαςία εικόνασ ςε πραγματικό χρόνο, ζχει αναλάβει ζργα δθμιουργίασ
λογιςμικοφ για ιατρικζσ εφαρμογζσ με το ινςτιτοφτο Helmholtz Πονάχου. Σι εφαρμογζσ ιατρικισ
απεικόνιςθσ ςτισ οποίεσ θ XVUE ζχει ιδιαίτερθ εμπειρία είναι μαγνθτικισ τομογραφίασ, Γ-κάμερασ,
Υοςοτικισ Φκορίηουςασ Ψομογραφίασ (Quantitative Fluorescence Tomography) και Σπτoακουςτικισ
Ψομογραφίασ (Optoacoustic tomography) (www.xvue.com).
Εκτόσ των παραπάνω επιχειριςεων, ςτον ςυνεργατικό ςχθματιςμό mi-cluster ςυμμετζχουν πλικοσ
ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν φορζων, κακϊσ και άλλων υποςτθρικτικϊν φορζων όπωσ παροχισ
υπθρεςιϊν (π.χ. ςυμβουλευτικϊν και δικθγορικϊν υπθρεςιϊν), υποδομϊν (π.χ. Επιςτθμονικό
Υάρκο Υάτρασ), ενίςχυςθσ ςυνεργαςίασ (π.χ. ΕΡΕΒΘ) και χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί.
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Σίνακασ Σ.1. Ρριςμοί χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν
Δείκτεσ Ξερδοφορίασ
Περιθώριο Μικηού Κέρδοσς 

Μικηό Κέρδος
 100
Πωλήζεις

Περιθώριο Καθαρού Κέρδοσς 

Σ δείκτθσ δεν υπολογίηεται όταν:
Σωλιςεισ = 0 ι Σωλιςεισ = Ξικτό Μζρδοσ
Τρια τιμϊν: >= -500, <= 99
Σ δείκτθσ δεν υπολογίηεται όταν:
Υωλιςεισ = 0
Τρια τιμϊν: >= -500, <= 500

Κέρδος προ Φόροσ
 100
Πωλήζεις

Δείκτεσ Αποδοτικότθτασ
Αποδοηικόηηηα Ιδίων Κεθαλαίων 

Κέρδος προ Φόροσ
 100
Ίδια Κεθάλαια

Σ δείκτθσ δεν υπολογίηεται όταν:
Μδια Ξεφάλαια <= 0
Τρια τιμϊν: >= -500, <= 500

Δείκτεσ Τευςτότθτασ
Γενική Ρεσζηόηηηα 

Κσκλοθορούν Ενεργηηικό
Βρατ. σποτρ.

Σ δείκτθσ δεν υπολογίηεται όταν:
Βραχυπρόκεςμεσ Ωποχρεϊςεισ = 0
Τρια τιμϊν: >= 0, <= 50


Ξυκλοφοροφν Ενεργθτικό = Αποκζματα + Απαιτιςεισ + Ψαμείο, Ψράπεηεσ

Βραχ. υποχρ.: Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Δείκτεσ Μεφαλαιακισ Διάρκρωςθσ
Χφνολο Ωποχρεϊςεων
Χχζςθ ζνων προσ Μδια Ξεφάλαια =
Μδια Ξεφάλαια
Ξάλυψθ Χρθμ. Δαπ. =

Ξζρδοσ προ Φόρου + Χρθματ. Δαπάνεσ
Χρθματ. Δαπάνεσ


Ξάλυψθ Χρθμ. Δαπ.: Ξάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν

Χρθματ. Δαπάνεσ: Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ
Δείκτεσ Δραςτθριότθτασ
Απαιτ. Υελατϊν Γραμ. Ειςπρ.
Π.Σ. Υροκ. Είςπρ. Απαιτ. =
Υωλιςεισ

x 365

Σ δείκτθσ δεν υπολογίηεται όταν:
Μδια Ξεφάλαια <= 0
Τρια τιμϊν: > 0, <=100
Σ δείκτθσ δεν υπολογίηεται όταν:
Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ = 0 ι
Ξζρδοσ προ Φόρου + Χρθματοοικονομικζσ
Δαπάνεσ <= 0
Τρια τιμϊν: > 0, <=1000
Σ δείκτθσ δεν υπολογίηεται όταν:
Υωλιςεισ = 0
Τρια τιμϊν: > 0, <= 720



Π.Σ. Υροκ. Είςπρ. Απαιτ.: Πζςοσ Τροσ Υροκεςμίασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων
Γραμ. Υλθρ., Υρομθκ. Υιςτωτζσ
Π.Σ. Υροκ. Εξόφλ. Υρομθκ.=
x 365
Ξόςτοσ Υωλθκζντων



Σ δείκτθσ δεν υπολογίηεται όταν:
Ξόςτοσ Υωλθκζντων = 0
Τρια τιμϊν: > 0, <= 720

Π.Σ. Υροκ. Εξόφλ. Υρομθκ.: Πζςοσ Τροσ Υροκεςμίασ Εξόφλθςθσ
Υρομθκευτϊν
Γραμ. Υλθρ., Υρομθκ. Υιςτωτζσ: Γραμμάτια Υλθρωτζα, Υρομθκευτζσ
Υιςτωτζσ
Πθγι: ICAP Group ΑΕ
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Σίνακασ Σ.2. Βαςικι ιςχφουςα φαρμακευτικι νομοκεςία (Ιανουάριοσ 2000 – Ξάρτιοσ 2012)
Οομοκετικό Μείμενο: Χπουργικι Απόφαςθ ΔΧΓ3(α)/ οικ.
ΓΧ 150/01.03.2012
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 681/Β/8.3.2012
Πθχανιςμόσ αυτόματων επιςτροφϊν (Claw back)

Οομοκετικό Μείμενο: Χπουργικι Απόφαςθ Αρικ.
ΔΧΓ3(α)/Γ.Σ./οικ. ΓΧ 152
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 542/Β/1.3.2012
Επικαιροποιθμζνοσ κατάλογοσ μθ ςυνταγογραφοφμενων
φαρμάκων (ΠΘΧΩΦΑ)

Οομοκετικό Μείμενο: Εφαρμοςτικόσ Οόμοσ 4052
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 41/Α/1.3.2012
Ζγκριςθ των Χχεδίων Χυμβάςεων Χρθματοδοτικισ
Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ (Ε.Ψ.Χ.Χ.), τθσ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ,
του Χχεδίου του Πνθμονίου Χυνεννόθςθσ μεταξφ τθσ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και
τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ
διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ και τθ
διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπουργικι Απόφαςθ Αρικμ.
ΔΧΓ3α/οικ. Γ.Χ.153
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 544/Β/1.3.2012
Ξατάλογοσ φαρμακευτικϊν ιδιοςκευαςμάτων που
χορθγοφνται με ιατρικι ςυνταγι και δεν αποηθμιϊνονται
από τουσ Φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπουργικζσ Αποφάςεισ Αρικμ.
ΔΧΓ3(α)/οικ. ΓΧ/148, Αρικμ. ΔΧΓ3(α)/οικ. ΓΧ/149, Αρικμ.
ΓΧ 24α, Αρικμ. ΔΧΓ3(α)/οικ.ΓΧ/151, Αρικμ.
ΔΧΓ3α/οικ.Γ.Χ.154, Αρικμ. Χ4α/οικ.Γ.Χ.155
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 545/Β/1.3.2012
Ωποχρεωτικι θλεκτρονικι καταχϊριςθ των ςυνταγϊν
ςτον Εκνικό Σργανιςμό Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ
(Ε.Σ.Υ.Ω.Ω.) και ςτουσ άλλουσ Φορείσ Ξοινωνικισ
Αςφάλιςθσ, Εφαρμογι ςυνταγογράφθςθσ με Δραςτικι
Συςία, Ψαινία γνθςιότθτασ των φαρμάκων, Διατάξεισ
Ψιμολόγθςθσ Φαρμάκων, Φαρμακευτικά
ιδιοςκευάςματα εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων,
Ξακολικι και Ωποχρεωτικι Εφαρμογι των
Κεραπευτικϊν Υρωτοκόλλων Χυνταγογράφθςθσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπουργικι Απόφαςθ Αρικμ.
ΔΧΓ3(α)/οικ. ΓΧ 147
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 543/Β/1.3.2012
Ζγκριςθ καταλόγων για τθν κεραπεία ςοβαρϊν
αςκενειϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 Ρ. 3816/2010

Οομοκετικό Μείμενο: ΧΑ υπ’ αρικμ. Φ.42000/οικ.2555/353
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 497/B/28.2.2012
Ξατάλογοσ πακιςεων, τα φάρμακα των οποίων
χορθγοφνται με μειωμζνθ ι μθδενικι ςυμμετοχι του
αςφαλιςμζνου. Θ Ωπουργικι Απόφαςθ εξεδόκθ κατ’
εφαρμογι του άρκρου 38 του Ρ. 4025/2011

Οομοκετικό Μείμενο: Οόμοσ 4046
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 28/Α/14.2.2012
Ζγκριςθ των Χχεδίων Χυμβάςεων Χρθματοδοτικισ
Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ (Ε.Ψ.Χ.Χ.), τθσ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ,
του Χχεδίου του Πνθμονίου Χυνεννόθςθσ μεταξφ τθσ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και
τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ
διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ και τθ
διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ

Οομοκετικό Μείμενο: Οόμοσ 4038/2012
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 14/Α/2.2.2012
Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ
2012-2015. Ψο άρκρο 34 του Ρόμου αυτοφ αφορά τθν
πλθρωμι των οφειλϊν του ΕΣΥΩΩ και ςτο πεδίο
εφαρμογισ του εμπίπτουν και τα χρζθ του ΕΣΥΩΩ προσ
τισ φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ. Επίςθσ, το άρκρο 9 του
Ρόμου αφορά τθν τροποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ
προμθκειϊν του Δθμοςίου και το άρκρο 29 τισ

Οομοκετικό Μείμενο: ΧΑ ΔΧΓ3(α)/οικ. 3222/2012
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 34/Β/19.1.2012
Υρόςκετεσ προαιρετικζσ εκπτϊςεισ
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Σίνακασ Σ.2. Βαςικι ιςχφουςα φαρμακευτικι νομοκεςία (Ιανουάριοσ 2000 – Ξάρτιοσ 2012)
εκκρεμείσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ΛΞΑ-ΕΨΑΠ.
Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. υπ’ αρικμ. ΔΧΓ3α/οικ. 2464
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 11/Β/10.1.2012
Δθμιουργία ςυςτιματοσ ςυλλογισ, μεταφοράσ,
προςωρινισ φφλαξθσ, διαχείριςθσ και καταςτροφισ
οικιακϊν φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων και
υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακισ χριςεωσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. υπ’ αρικμ.
Φ.42000/31584/4324
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2984/Β/27.12.2011
Εκχϊρθςθ και ςυμψθφιςμόσ απαιτιςεων Φορζων
Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ από φαρμακευτικζσ εταιρείεσ
προσ νοςοκομεία ΕΧΩ

Οομοκετικό Μείμενο: Σράξθ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 262/A/16.12.2011
Χχετικά με τον ςυμψθφιςμό του τζλουσ ειςόδου ςτθ
λίςτα και του rebate για το 2011 με εκκρεμι χρζθ των
νοςοκομείων προσ τισ φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ και
τθν εξόφλθςθ με ομόλογα λιξεωσ 2011 (άρκρο 6
παράγραφοι 4 & 5)

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3(α)/οικ.128948
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2785/B/2.12.2011
Διατάξεισ τιμολόγθςθσ φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Οόμοσ 4025/2011
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 228/Α/2.11.2011
Αναςυγκρότθςθ Φορζων Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Ξζντρα Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Χ.Ω. και άλλεσ
διατάξεισ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 4019/2011
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 216/Α/30.9.2011
Επιπλζον εκπτϊςεισ ςτον ΕΣΥΩΩ (άρκρο 20 παρ. 3 περ.
κ)

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.95872
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2155/Β/27.9.2011
Διαδικαςία εφαρμογισ ςυςτιματοσ τιμϊν αναφοράσ
για τθν κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ και ςυμπλιρωςθ του
καταλόγου ςυνταγογραφουμζνων φαρμάκων
(Επιςθμαίνεται ότι το κείμενο τθσ απόφαςθσ δεν ζχει
καμία αλλαγι ςε ςχζςθ με αυτό που δθμοςιεφκθκε ςτο
ΦΕΞ 2029/Β/12.09.2011)

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3/οικ.104893
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2141/Β/26.9.2011
Ζγκριςθ του κετικοφ καταλόγου του άρκρου 12 παρ. 1
εδάφιο αϋ του Ρ. 3816/2010

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.95872
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2029/Β/12.09.2011
Διαδικαςία εφαρμογισ ςυςτιματοσ τιμϊν αναφοράσ
για τθν κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ και ςυμπλιρωςθ του
καταλόγου ςυνταγογραφοφμενων φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ67487
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1871/Β/24.8.2011
Ψροποποίθςθ τθσ ΞΩΑ αρικμ. ΔΩΓ3α/ΓΥ 132979
(352/Β/2005) - Ξαλλυντικά

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρικμ. Χ4α/οικ. 85649
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1702/Β/1.8.2011
Ξλειςτά Ενοποιθμζνα Ροςιλια και Θμεριςιο Ροςιλιο
ςτο ΕΧΩ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/οικ.85781/2011
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1666/Β/27.7.2011
Ανακεϊρθςθ του Ξαταλόγου Φαρμακευτικϊν
Λδιοςκευαςμάτων ςοβαρϊν αςκενειϊν του άρκρου 12
παρ. 2 του ν. 3816/2010

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. υπ' αρικ. 3984
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 150/Α/27.06.2011
Χτο Ρόμο 3984 «Δωρεά και μεταμόςχευςθ οργάνων και
άλλεσ διατάξεισ» μεταξφ άλλων περιζχονται: το Άρκρο
68 «Κετικόσ κατάλογοσ ςυνταγογραφοφμενων
φαρμάκων», το Άρκρο 69 «Διατάξεισ τιμολόγθςθσ
φαρμακευτικϊν προϊόντων» και το Άρκρο 71
«Διάφορεσ Διατάξεισ».

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. αρικμ. ΔΧΓ3δ/οικ.66084
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1231/Β/14.06.2011
Χτο ΦΕΞ 1231/Β/14.06.2011 δθμοςιεφκθκε θ Ωπουργικι
Απόφαςθ "Διατάξεισ Ψιμολόγθςθσ Φαρμάκων" θ οποία
τροποποιεί και αντικακιςτά τισ ζωσ τϊρα ιςχφουςεσ
ρυκμίςεισ για τον κακοριςμό των τιμϊν των φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3 δ/οικ.54949
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 878/B/18.05.2011

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. υπ’ αρικμ. 54582
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 866/B/16.05.2011
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Δελτίο Φιμϊν Φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3α/Γ.Σ. 52241
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 840/B/12.05.2011
Επικαιροποιθμζνοσ Ξατάλογοσ μθ
ςυνταγογραφοφμενων φαρμάκων (ΠΘΧΩΦΑ)

"Ψιμολόγθςθ φαρμακευτικϊν προϊόντων" - Πείωςθ των
ποςοςτϊν κζρδουσ των φαρμακεμπόρων και
κατάργθςθ των υποχρεωτικϊν εκπτϊςεων προσ τουσ
ιδιϊτεσ.
Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/οικ.32294
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 559/Β/8.4.2011
Ξατάλογοσ φαρμακευτικϊν ιδιοςκευαςμάτων που
χορθγοφνται με ιατρικι ςυνταγι και δεν
αποηθμιϊνονται από τουσ Φορείσ Ξοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (Αρνθτικι Οίςτα)

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.85037/10
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 558/B/08.04.2011
Χχετικά με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθν
διαδικαςία προςωρινισ άδειασ πρϊιμθσ πρόςβαςθσ ςε
φάρμακα ανκρϊπινθσ χριςθσ (παρθγορθτικι χριςθ)

Οομοκετικό Μείμενο: Οόμοσ 3918/2011
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 31/Α/2.3.2011
Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3α/οικ. 14801
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 317/Β/25.2.2011
Υρομικεια φαρμάκων φορζων Εποπτευομζνων από το
Ωπουργείο Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
κακιζρωςθ νοςοκομειακισ ςυςκευαςίασ

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3α/οικ.2466/2011
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 58/Β/26.1.2011
Ξριτιρια λίςτασ ςυνταγογραφοφμενων φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3α/Γ.Σ. 129363/2010
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2235/Β/31.12.2010
Ψροποποίθςθ των αδειϊν κυκλοφορίασ φαρμάκων
εγκεκριμζνων με εκνικι διαδικαςία

Οομοκετικό Μείμενο: Σ.Δ. 113/2010
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 194/Α/22.11.2010
Διαδικαςία ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από το Δθμόςιο
/Οθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ-90 θμζρεσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. 2/69404/0023A
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1673/Β/21.10.2010
Ανάκεςθ ςε πιςτωτικά ιδρφματα τθσ εξόφλθςθσ των
χρεϊν των νοςοκομείων με ομόλογα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. Φ80000/ΡΙΜ.22101/2493
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1326/Β/27.8.2010
Φάρμακα ςοβαρϊν πακιςεων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. Α3-2153
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1304/Β/19.8.2010
Ψροποποίθςθ αρκρ. 331 και 333 τθσ ΑΔ7/2009 Ξακοριςμόσ τιμισ φαρμάκων ςοβαρϊν πακιςεων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.63114
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1186/Β/6.8.2010
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν
Ξοινοτικι οδθγία 2010/4/ΕΕ τθσ Επιτροπισ , για τθν
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 76/768/ΕΣΞ (αρικμ.
ΔΩΓ3α/Γ.Υ. 132979/2005) του Χυμβουλίου ςχετικά με
τα καλλυντικά προϊόντα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.63117 , Χπ.
Απ. Αρ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.63118 , Χπ. Απ. Αρ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.63115
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1283/B/6.8.2010
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν
Ξοινοτικι οδθγία 2009/164/ΕΕ τθσ Επιτροπισ ,
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν
Ξοινοτικι οδθγία 2010/3/ΕΕ τθσ Επιτροπισ ,
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν
Ξοινοτικι οδθγία 2009/159/ΕΕ τθσ Επιτροπισ , για τθν
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 76/768/ΕΣΞ (αρικμ.
ΔΩΓ3α/Γ.Υ. 132979/2005) του Χυμβουλίου ςχετικά με
τα καλλυντικά προϊόντα

Οομοκετικό Μείμενο: N. 3867
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 128/Α/3.8.2010
Εξόφλθςθ προμθκειϊν νοςοκομείων και ρυκμίςεισ
κεμάτων ςχετικϊν διαγωνιςμϊν
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Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.58223
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1122/B/23.7.2010
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν
Ξοινοτικι οδθγία 2008/112/ΕΞ τθσ Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, για τθν
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 76/768/εοκ (αρικμ.
ΔΩΓ3α/Γ.Υ. 132979/2005) ϊςτε να προςαρμοςκεί με
τον κανονιςμό (ΕΞ) αρικ. 1272/2008 για τθν
ταξινόμθςθ και τθ ςυςκευαςία ουςιϊν και μειγμάτων

Οομοκετικό Μείμενο: Αρικ. 26689 ΔΙΡΕ 1135
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 891/Β/21.6.2010
Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Ωφυπουργό Πάρκο
Ππόλαρθ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3853
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 90/Α/17.6.2010
Πεταβατικό ςφςτθμα υπολογιςμοφ τιμϊν φαρμάκων
(άρκρο 24)

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3α/Γ.Σ.63696
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 740/Β/28.5.2010
Ξατάλογοσ ΠΘ.ΧΩ.ΦΑ.

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3846/10
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 66/Α/11.5.2010
Ψροποποίθςθ άρκρου 3 ν. 3580/2007 ςχετικά με
προμικειεσ Ροςοκομείων μζςω διαγωνιςμϊν

Οομοκετικό Μείμενο: Φ80000/οικ11385/1394
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 569/Β/30.4.2010
Ζγκριςθ καταλόγου ακριβϊν φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Α.Δ. 3/2010
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 557/Β/29.4.2010
Ψροποποίθςθ τθσ Α.Δ. 7/09 και αντικατάςταςθ άρκρου
2 τθσ Α.Δ. 2/2010

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. Φ80000/ΡΙΜ.8755/892
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 417/Α/12.4.2010
Ξακοριςμόσ κριτθρίων για τον κατάλογο
ςυνταγογραφουμζνων φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Α.Δ. 2/2010
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 380/Β/1.4.2010
Ψροποποίθςθ Α.Δ. 7/09 και 8/09

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3840
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 53/Α/31.3.2010
Ψιμολόγθςθ φαρμακευτικϊν προϊόντων

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3816
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 6/Α/26.1.2010
Άρκρο 12 Επαναειςαγωγι καταλόγου
ςυνταγογραφοφμενων φαρμακευτικϊν
ιδιοςκευαςμάτων και εξορκολογιςμόσ πλαιςίου
χοριγθςθσ ιδιοςκευαςμάτων για ςοβαρζσ αςκζνειεσ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3808/09
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 227/Α/10.12.2009
Φυκμίςεισ κεμάτων Λατρϊν ΕΧΩ

Οομοκετικό Μείμενο: Απ. ΔΥ ΕΡΦ αρικ. 69251
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2255/B/20.10.2009
Ξανόνεσ καλισ παραγωγισ για τα φάρμακα ςε κλινικζσ
μελζτεσ (τροποποίθςθ)

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/ΓΣ86209/09
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2157/Β/2.10.2009
Υαρθγορθτικι χριςθ φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. ΔΧ8δ/Γ.Σ.οικ./130648
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2198/B/2.10.2009
Εναρμόνιςθ - Λατροτεχνολογικά προϊόντα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Α3-4192
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1834/Β/3.9.2009
Αγορανομικι Διάταξθ Αρικ. 8
Ξακοριςμόσ των τιμϊν με βάςθ το μζςο όρο των τριϊν
χαμθλοτζρων τιμϊν ςτθν Ε.Ε.

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3790/09
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 143/Α/7.8.2009
Άρκρο 18 Ξακοριςμόσ τιμϊν φαρμάκων Άρκρο 19
Διυπουργικι Επιτροπι για προμικειεσ φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3775/09
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 122/Α/21.7.2009
Ωποκεφαλαιοδότθςθ Επιχειριςεων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. 46933
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1416/Β/15.7.2009
Κεραπαυτικζσ Σμάδεσ Φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Α2-3391
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1388/Β/13.7.2009
Ψροποποιιςθ τθσ Α.Δ για διαμόρφωςθ των τιμϊν των
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φαρμάκων - ΞΕΦΑΟΑΛΣ 27
Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3763/09
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 80/A/27.5.09
Άρκρο 36 Υρομικειεσ Ροςοκομείων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/ΓΣ οικ. 59716
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 871/Β/8.5.2009
Διαδικαςία απόδοςθσ του 3% ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 35 του ν. 3697/2008 (Rebate)

Οομοκετικό Μείμενο: Απ. ΔΥ ΕΡΦ αρικ. 23022
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 779/B/29.4.2009
Ξανόνεσ καλισ παραγωγισ για τα φάρμακα ςε κλινικζσ
μελζτεσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/ΓΣ35436
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 717/Β/16.4.2009
Ψεχνικζσ προδιαγραφζσ ετικζτασ γνθςιότθτασ Ε.Σ.Φ.

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. 22622/09
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 623/Β/3.4.2009
Ψροποποίθςθ, ςυμπλιρωςθ και κωδικοποίθςθ των
κριτθρίων για τον προςδιοριςμό και τθν κατάρτιςθ των
κεραπευτικϊν ομάδων και τθν επιλογι των προσ
ζνταξθ φαρμακευτικϊν προϊόντων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧ6α/οικ. 36932
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 545/Β/24.3.2009
Υαρακράτθςθ 2% κατά τθν εξόφλθςθ τιμολογίων
ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ

Οομοκετικό Μείμενο: Απόφαςθ Δ.Υ ΕΡΦ αρ. αποφ. 0833/18θ/6.10.2008
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 135/Β/29.1.2009
Ξακοριςμόσ των Ξατευκυντθρίων Γραμμϊν τθσ ΕΕ
ςχετικά με τισ "Αρχζσ και τουσ Ξανόνεσ Ξαλισ
Υαραγωγισ για τα Φάρμακα και τα δοκιμαηόμενα
φάρμακα ανκρϊπινθσ χριςθσ"

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/ΓΣ151509/08
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2717/Β/31.12.2008
Ξακοριςμόσ καταλόγου φαρμάκων υψθλοφ κόςτουσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/ΓΣ171107/08
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2689/Β/31.12.2008
Ψροποποίθςθ Ωπουργικισ Απόφαςθσ για τα παράβολα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧ1δΓ.Σ/οικ175080/08
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 543/Ψεφχοσ Ωπαλλιλων ειδικϊν
κζςεων και οργάνων Διοίκθςθσ φορζων του Δθμοςίου και
ευρφτερου Δθμόςιου τομζα/31.12.2008
Χυγκρότθςθ Δ.Χ ΕΣΦ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3730/08
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 262/Α/23.12.2008
Υροςταςία ανθλίκων από τον καπνό και τα
αλκοολοφχα ποτά και άλλεσ διατάξεισ

Οομοκετικό Μείμενο: Φροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ Χπ.
Αποφ. 10067/1989 ςχετικισ με ταινία γνθςιότθτοσ
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2426/Β/1.12.2008
Ψαινία γνθςιότθτασ των φαρμακευτικϊν προϊόντων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ 69833
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 459/Β/5.11.2008
Χυγκρότθςθ Επιτροπισ Διαφάνειασ Αποηθμίωςθσ
Φαρμάκων

Ρομοκετικό Ξείμενο: Ρ. 3697/08
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 194/Α/25.9.2008
Αρκρο 35 Ξατάρτιςθ διαγνωςτικϊν-κεραπευτικϊν
πρωτοκόλλων κατάρτιςθ κεραπευτικϊν ομάδων και
κακοριςμόσ τιμισ αναφοράσ = Οιανικι τιμι – 3%

Οομοκετικό Μείμενο: ΣΔ 121/08
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 183/Α/3.9.2008
Ξακοριςμόσ υποχρεϊςεων των αςφαλιςτικϊν
οργανιςμϊν των κεραπόντων και ελεγκτϊν ιατρϊν και
φαρμακοποιϊν και ςχετικϊν κυρϊςεων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ 1080606/10335/Β0012
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1539/Β/4.8.2008
Χυμπλιρωςθ τθσ ΥΣΟ 1005/2005 ςχετικά με
εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ από ακακάριςτα ζςοδα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ Φ4200/14734/632/08
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1460/Β/24.7.2008
Απόδοςθ οφειλόμενου ποςοφ από φαρμακευτικζσ
εταιρείεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ςε
εφαρμογι του άρκρου 13 του Ρ. 3408/2005

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Φ42000/14734/532
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1460/Β/24.7.2008
Απόδοςθ Rebate ςφμφωνα με παρ. 3 του άρκρου 13
του Ρ. 3408/2005
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Σίνακασ Σ.2. Βαςικι ιςχφουςα φαρμακευτικι νομοκεςία (Ιανουάριοσ 2000 – Ξάρτιοσ 2012)
ΦΕΞ/Α/1292
Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. 11475 ΕΦΑ 2388
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1165/Β/25.6.2008
Διαδικαςία κατάκεςθ αίτθςθσ ςτον ΣΒΛ για εξάμθνθ
παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ του ςυμπλθρωματικοφ
πιςτοποιθτικοφ προςταςίασ για παιδιατρικά φάρμακα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΑΣ ΔΧΓ3α/145263/07
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 556/Β/31.3.2008
Ψροποποίθςθ ςυμπλιρωςθ Ω.Α ΔΩΓ3α ΓΥ 71525/2005
ςχετικά με ταινία γνθςιότθτασ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. 1230/111/08
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 334/Β/29.2.2008
Ξακοριςμόσ ποςοςτϊν, ορϊν και διατυπϊςεων για τθν
αναγνϊριςθ φυςικισ απομείωςθσ (φφρασ)
ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ κατά τθν αποκικευςθ τθσ ι
ςτισ χριςεισ αυτισ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ15/ΓΣ103144/07
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 2200/Β/14.11.07
Σργάνωςθ και λειτουργία Εκνικοφ Χυμβουλίου
Λατρικισ Θκικισ και Δεοντολογίασ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ απ. ΔΧΓ3αΓΣ84921/07
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1229/Β/18.07.07
Ενδείξεισ για τισ οποίεσ θ δαπάνθ φαρμάκων δεν
καλφπτεται από Αςφαλιςτικοφσ Σργανιςμοφσ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3580/07
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 134/Α/18.6.2007
Υρομικειεσ φορζων εποπτευόμενων από Ωπ. Ωγείασ.
Άρκρο 15 κζματα παράλλθλου εμπορίου. Άρκρο 16 – 22
Κζματα ΕΧΩ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3557/07
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 100/Α/14.5.07
Ψροποποίθςθ 96/73. Υαράβολο για τιμζσ φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Σ.Δ. 60/2007
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 64/Α/16.3.2007
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ
Σδθγίασ 2004/18/ΕΞ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3257/07
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 25/Α/9.2.07
Ξφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων
εποπτευόμενων από το Ωπ. Ωγείασ. Ψο κεφάλαιο Β
αναφζρεται ςτισ επτά νζεσ Ωγειονομικζσ Υεριφζρειεσ
(ΔΩΥΕ). Επίςθσ το ζκτο άρκρο (ςελ. 583) αναφζρεται ςτθν
αλλαγι τθσ διαδικαςίασ ςυγκρότθςθσ Διοικθτικοφ
Χυμβουλίου του ΕΣΦ και τον οριςμό Υροζδρου και
Αντιπροζδρου.

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ. ΔΧΓ3α 79602/07
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 64/Β/25.1.07
Εναρμόνιςθ με Σδθγία ΕΞ 2005/28 για κατευκυντιριεσ
γραμμζσ για ορκι κλινικι πρακτικι ςε δοκιμαηόμενα
φάρμακα

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3518/06
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 272/Α/21.12.2006
Αρ. 59 φάρμακα για χρόνιεσ πακιςεισ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/ΓΣ 139307/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1098/Β/10.8.06
Αφξθςθ του φψουσ των τελϊν (παραβόλων) που
κατατίκενται ςτον ΕΣΦ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3457/06
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 93/Α/8.5.06
Ρόμοσ για τθν μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ
φαρμακευτικισ περίκαλψθσ. Πε τθν δθμοςίευςθ του
Ρόμου καταργείται θ λίςτα και καλφπτονται από τθν
κοινωνικι αςφάλιςθ όλα τα χορθγοφμενα με ιατρικι
ςυνταγι φάρμακα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ ΔΧΓ3α/Γ.Σ.15561/06
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 212/Β/13.2.06
Χυμπλιρωςθ Αποφ. ΔΩΓ3αΓΥ71559/05 για οριςτικι
κατάταξθ φαρμάκων ςε κεραπευτικζσ ομάδεσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/Γ..Σ2124/06
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 150/Β/9.2.06
Ψροποποίθςθ ρφκμιςθσ για ταινία γνθςιότθτασ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/83657/06
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 59/Β/24.1.06
Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ όςον αφορά τθν
παραγωγι και κυκλοφορία φαρμάκων
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Σίνακασ Σ.2. Βαςικι ιςχφουςα φαρμακευτικι νομοκεςία (Ιανουάριοσ 2000 – Ξάρτιοσ 2012)
Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Α3/3525/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1869/Β/30.12.05
Ψροποποίθςθ του κεφαλαίου 27 «Φάρμακα ΑΔ 14/89» &
Σριςμόσ μελϊν τθσ Επιτροπισ Ψιμϊν Φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3418/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 287/Α/28.11.05
Ξϊδικασ Λατρικισ Δεοντολογίασ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 3408/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 272/Α/4.11.05
Άρκρο 13 Ρζοσ τρόποσ κακοριςμοφ των τιμϊν των
φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: N. 3402/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 258/Α/17.10.05
Αναδιοργάνωςθ του ςυςτιματοσ αιμοδοςίασ και λοιπζσ
διατάξεισ

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3α/Γ.π 71525/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1342/Β26.9.05
Ψροποποίθςθ απόφαςθσ Α6Α/1826/28.2.89 και
Α6/10067/89 ςχετικά με τθν ταινία γνθςιότθτασ των
φαρμακευτικϊν προϊόντων.

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3α/Γ.π 71559/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1156/Β/19.8.05
Ξατάλογοσ ςυνταγογραφουμζνων ιδιοςκευαςμάτων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧ5γ/75762/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1037/B/21.7.05
Χφςταςθ Ειδικϊν Οογαριαςμϊν Ξονδυλίων Ζρευνασ &
Ανάπτυξθσ (ΕΟΞΕΑ) ςτα ΔΩΥΕ

Οομοκετικό Μείμενο: N 3370/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 176/A/11.7.05
Σργάνωςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν δθμόςιασ υγείασ
και λοιπζσ διατάξεισ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3(α)32583/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 828/Β/14.6.05
Ψροποποίθςθ απόφαςθσ ςχετικά με τον κακοριςμό του
φψουσ των τελϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 48 του ν.
2519/1997

Οομοκετικό Μείμενο: Ο 3329/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 81/Α/4.4.05
Εκνικό ςφςτθμα Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3(α)/132979/05
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 352/Β/18.3.05
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τισ
Ξοινοτικζσ οδθγίεσ ςτον Ψομζα των καλλυντικϊν

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ 1003821/10037/β0012/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 80/Β/25.1.05
Εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ από τα ακακάριςτα ζςοδα των
επιχειριςεων με βάςθ διοικθτικζσ λφςεισ και τθ
δικαςτθριακι νομολογία

Οομοκετικό Μείμενο: N 3301/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 263/23.12.04
Άρκρο 17 Φφκμιςθ χρεϊν νοςοκομείων

Οομοκετικό Μείμενο: Y6/75691/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1533/14.10.04
Ξανόνεσ καλισ παραςκευισ όςον αφορά τα φάρμακα και
τα δοκιμαηόμενα φάρμακα που προορίηονται για τον
άνκρωπο

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ/α/69150/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1503/7.10.04
Χφςταςθ και κανονιςμόσ Οειτουργίασ τθσ Εκνικισ
επιτροπισ Δεοντολογίασ (ΕΕΔ) για Ξλινικζσ Πελζτεσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧ8δ/Γ.Σ.οικ. 92334/2004
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1459/Β/22.9.2004
Ψροποποίθςθ τθσ ΔΩ8δ/Γ.Υ.ΣΛΞ.1348/2004 Ωπουργικισ
απόφαςθσ "Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ
πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων"

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3/ΓΣ71349/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1202/Β/4.8.04
Ψροποποίθςθ απόφαςθσ Α6α/1826/28.2.1989 ςχετικά με
τθν ταινία γνθςιότθτασ φαρμακευτικϊν προϊόντων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3/60436/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1191Β/3.8.04
Ψροποποίθςθ απόφαςθσ Α6/4171/87 για παράλλθλεσ
ειςαγωγζσ εκ των 8 από τισ 10 νζεσ χϊρεσ μζλθ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. 31637/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1176/Β/2.8.04
Εναρμόνιςθ τθσ Εκνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν Σδθγία
2003/63ΕΞ περί κϊδικοσ για τα φάρμακα που

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. 30085/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 970/Β/29.6.04
Πεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αντιπρόεδρο του
Δ.Χ/ΕΣΦ
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Σίνακασ Σ.2. Βαςικι ιςχφουςα φαρμακευτικι νομοκεςία (Ιανουάριοσ 2000 – Ξάρτιοσ 2012)
προορίηονται για ανκρϊπινθ χριςθ
Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ ΔΧ1δ/οικ46575/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 116/ΡΥΔΔ/14.5.04
Δ.Χ ΕΣΦ

Οομοκετικό Μείμενο: Σ.Δ 88/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 68/Α/3.3.04
Τργάνωςθ και προδιαγραφζσ λειτουργίασ
φαρμακαποκικθσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Χ1/ΓΣ127962/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 395/Β/27.2.04
Εναρμόνιςθ τθσ Εκνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν αντίςτοιχθ
Ξοινοτικι ΣΔ/2002/46ΕΞ «ςχετικά με τα ςυμπλθρϊματα
Διατροφισ»

Οομοκετικό Μείμενο: Σ.Δ 61/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 54/Α/19.2.04
Διαδικαςία ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διοίκθςθσ προσ
τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. ΔΧΓ3/127858/04
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 284/Β/10.2.04
Τροι και προυποκζςεισ κυκλοφορίασ φαρμακευτικϊν
ιδιοςκευαςμάτων, για τθν διάκεςθ των οποίων «δεν
απαιτείται ιατρικι ςυνταγι» (κατθγορία ΠΘΧΩΦΑ)

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. ΔΧ8δ/Γ.Σ. οικ./1348
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 32/Β/16.1.2004
Σρκι πρακτικι διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων

Οομοκετικό Μείμενο: ΔΧΓ3/89292/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1973/Β/31.12.03
Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν
αντίςτοιχι Ξοινοτικι για τθν εφαρμογι ορκισ κλινικισ
πρακτικισ κατά τισ κλινικζσ μελζτεσ φαρμάκων
προοριηομζνων για τον άνκρωπο

Οομοκετικό Μείμενο: ΟΡΞΡΥ 3209/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 304/Α/24.12.03
Φυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Ωπουργείου Ωγείασ και
Υρόνοιασ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο 3204/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 296/Α/23/12/03
Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ νομοκεςίασ για το
Εκνικό Χφςτθμα Ωγείασ και ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων
αρμοδιότθτασ του Ωπ. Ωγείασ. Άρκρο 18 Οίςτα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ ΔΧΓ3/106769/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1888/Β/19/12/03
Ζγκριςθ ςυμπλιρωςθσ και τροποποίθςθσ του
ανακεωρθμζνου καταλόγου ςυνταγογραφουμζνων ιδ/των

Οομοκετικό Μείμενο: Σ.Δ 257/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 234/Α/9/10/03
Ξφρωςθ και κζςθ του 2ου Χυμπλθρϊματοσ τθσ Ελλθνικισ
Φαρμακοποιίασ ζκδοςθσ V

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ Χ6/75764/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1403/Β/30/9/03
Ζγκριςθ ςυμπλιρωςθσ και τροποποίθςθσ του
ανακεωρθμζνου καταλόγου ςυνταγογραφουμζνων ιδ/των

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ Χ6/86052/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1363/Β/23/9/03
Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ Α7α/10821/97/98
υπουργικισ απόφαςθσ «Υιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ προσ
τισ αρχζσ ορκισ εργαςτθριακισ πρακτικισ (Σ.Ε.Υ)
εργαςτθρίων αρμοδιότθτασ ΕΣΦ

Οομοκετικό Μείμενο: Σ.Δ 213/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 172/Α/2/7/03
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ
των Σδθγιϊν 85/432/ΕΣΞ, 85/433/ΕΣΞ, 85/584/ΕΣΞ,
90/658/ΕΣΞ κα τθσ Σδθγίασ 2001/19/ΕΣΞ, που αφοροφν
το επάγγελμα του φαρμακοποιοφ.

Οομοκετικό Μείμενο: Σ.Δ 166/03
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 138/Α/5/6/03
Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία
2000/35 τθσ 29/6/2000 για τθν καταπολζμθςθ των
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χ6α/116328/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 511/Β/29/4/03
Ψρόποσ και χρόνοσ υποβολισ από τισ επιχειριςεισ των
καταςτάςεων για τισ πωλιςεισ φαρμακευτικϊν προϊόντων
που χορθγοφνται με ιατρικι ςυνταγι

Οομοκετικό Μείμενο: Χ6α/121863/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1569/Β/16/12/02
Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ Ω6α/28403/01/02
Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ ςχετικά με τισ «Δαπάνεσ
Υροϊκθςθσ φαρμακευτικϊν προϊόντων»

Οομοκετικό Μείμενο: Ο 3068/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 274/Α/14/11/02
Χυμμόρφωςθ τθσ Διοίκθςθσ προσ τισ δικαςτικζσ
αποφάςεισ, προαγωγι των δικαςτϊν των τακτικϊν
διοικθτικϊν δικαςτθρίων ςτο βακμό του ςυμβοφλου
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Σίνακασ Σ.2. Βαςικι ιςχφουςα φαρμακευτικι νομοκεςία (Ιανουάριοσ 2000 – Ξάρτιοσ 2012)
Επικρατείασ και άλλεσ διατάξεισ.
Οομοκετικό Μείμενο: Ο 3043/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 192/Α/21/8/02
Ευκφνθ του πωλθτι για πραγματικά ελαττϊματα

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ. Χ6α/28403/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 684/Β//31.5.02
Δαπάνεσ προϊκθςθσ φαρμακευτικϊν προϊόντων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Δυ1δ οικ 39606/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 521/Β/29.4.02
Χυγκρότθςθ Ειδικισ Επιτροπισ κατάρτιςθσ καταλόγου
ςυνταγογραφουμζνων φαρμάκων για το Δθμόςιο και
όλουσ τουσ φορείσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ Απ. Φ7/οικ387/02/
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 318/Β/20.3.02
Πετατροπι Ευρϊ αξίασ ςυνταγισ φαρμάκων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Χ6γ/οικ 222196/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 284/Β/8.3.02
Διαφιμιςθ OTC

Οομοκετικό Μείμενο: Χ Α. Χ6α/31953/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 216/Β/22.2.02
Ψροποποίθςθ Ωπουργικισ Απόφαςθσ Ω6/4261/2001
Ζγκριςθ ςυμπλθρωματικοφ καταλόγου

Οομοκετικό Μείμενο: Χ ΑΔΧ8ΔΓΣοικ2740/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 32/Β/17.1.2002
Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ προσ τθν Σδθγία
2000/70/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου(
Λατροτεχνολογικά προϊόντα)

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ.Απ. 1116504/34/0015/02
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 11/Β/14.1.02
Ψιρθςθ ειδικοφ βιβλίου διάκεςθσ φαρμάκων από τα
φαρμακεία

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Χ4α/Γ.Σ οικ 40620/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1643/Β/10.12.01
Απογευματινά ιατρεία νοςοκομείων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ.α3/4122/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1572/Β/28.11.01
Δελτίο Ψιμϊν

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 2955/2001
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 256/Α/2.11.2001
Υρομικειεσ Ροςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ.Απ. Χ6α/2977/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1297Β//8/10/2001
Διαφιμιςθ φαρμακευτικϊν προϊόντων που μποροφν να
χορθγοφνται χωρίσ ιατρικι ςυνταγι

Οομοκετικό Μείμενο: ΣΔ 321/2001
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 218/Α/1.10.01
Εναρμόνιςθ με Σδθγία 98/44 για τθν προςταςία των
βιοτεχνολογικϊν εφευρζςεων

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Αρ. Χ5α/οικ 1197/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1206/Β/17.9.2001
Χφςταςθ Ειδικϊν Οογαριαςμϊν Ξονδυλίων Ζρευνασ &
Ανάπτυξθσ ςτα Υεριφερειακά Χυςτιματα Ωγείασ

Οομοκετικό Μείμενο: Οόμοσ 2943/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 203/Α/12.9.2001
Ζκτιςθ ποινϊν εμπόρων ναρκωτικϊν και άλλεσ διατάξεισ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Αρ. Χ6α/4651/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1034/Β/6.9.2001
Ξακοριςμόσ φψουσ τελϊν αρκ. 48 ν 2519/97

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Αρ. 193/4/2001/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1062/Β/10.8.2001
Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ απόφαςθ Χυνεταιριςμϊν
Φαρμακαποκθκϊν για παράλλθλεσ εξαγωγζσ

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Αρ. Χ6/4261/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 992/Β/30/7/2001
Ζγκριςθ ςυμπλθρωματικοφ Ξαταλόγου
Οομοκετικό Μείμενο: Οόμοσ 2920/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 131/Α/27/6/2001
Χϊμα επικεωρθτϊν Ωγείασ & Υρόνοιασ

Οομοκετικό Μείμενο: Οόμοσ 2889/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 37Α/2.3.2001
Βελτίωςθ εκςυγχρονιςμόσ ΕΧΩ (Υανεπιςτθμιακοί
γιατροί/κακθγθτζσ)

Οομοκετικό Μείμενο: Χ6α//6896/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 94/Β/31.1.2001
Ψροποποίθςθ τθσ Ωπ. Αποφ. 2989/00 Ζγκριςθ
ςυμπλθρωματικοφ καταλόγου
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Σίνακασ Σ.2. Βαςικι ιςχφουςα φαρμακευτικι νομοκεςία (Ιανουάριοσ 2000 – Ξάρτιοσ 2012)
Οομοκετικό Μείμενο: ΧΑ/Α3/6023/2001/01
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 21/Β/16.1.2001
Αντικατάςταςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 441 του κεφ. 27 τθσ
14/89 Α.Δ.

Οομοκετικό Μείμενο: Χ6Α/6447/00
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 1488/Β/6.12.2000
Ψροποποίθςθ νομοκεςίασ περί καλλυντικϊν (Ω.Α 3320/97).
Εναρμόνιςθ με οδθγία 2000/6 και 2000/11

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Αποφ. Δ.Χ 1 διοικ.
21333/6/2000
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 269/ΡΥΔΔ/14.11.2000
Δ.Χ. ΕΣΦ

Οομοκετικό Μείμενο: Οόμοσ 2842/00
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 207/Α/27.9.2000
Ειςαγωγι ΕΩΦΩ

Οομοκετικό Μείμενο: Σ.Δ. 235/2000
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 199/Α/14.9.2000
Ειδικζσ ρυκμίςεισ για ιδιωτικζσ κλινικζσ (αρ. 17
υποχρζωςθ για φάρμακ)

Οομοκετικό Μείμενο: Χπ. Απ. Αρ. Χ6α/3462
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 966/B/2.8.2000
Διεξαγωγι κλινικϊν μελετϊν - Ψροποποιιςθ υπ. Απ.
Α6/10983/84

Οομοκετικό Μείμενο: Y.A. Y6/2989/00
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 769/B/23.6.2000
Χυμπλθρωματικόσ Kατάλογοσ Χυνταγογραφουμζνων
Iδιοςκευασμάτων

Οομοκετικό Μείμενο: Χ.Α. Χ6α/1163/00
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 748/Β/16.6.2000
Ξακοριςμόσ φψουσ τελϊν ( άρκρο 48 ) για ςυμπλθρϊματα
διατροφισ

Οομοκετικό Μείμενο: Y.A A7α/οικ 1951/00
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 408/Β/29.3.2000
Τροι λειτουργίασ τθσ Ειδικισ Επιτροπισ κατάρτιςθσ
καταλόγου ςυνταγογραφουμζνων φαρμάκων Ρ. 2519/97

Οομοκετικό Μείμενο: Χ.Α. Α7α/7797/99
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 307/Β/10.3.2000
Φαρμακοεπαγρφπνθςθ

Οομοκετικό Μείμενο: Ο. 2789/2000
Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 21/Α/11.2.2000
Οομοκετικό Μείμενο: ΧΑ Α/7765/0/00
Υροςαρμογι του ελλθνικοφ δικαίου προσ τθν οδθγία αρικ. Εφθμερίδα Ξυβερνιςεωσ: 31/Β/19.1.2000
98/26/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Ζγκριςθ ςυμπλθρωματικοφ καταλόγου
Χυμβουλίου τθσ 19.5.1998 ςχετικά με το αμετάκλθτο του
ςυντογραφουμζνων ιδιοςυςκευαςμάτων
διακανονιςμοφ ςτα ςυςτιματα πλθρωμϊν
Πθγι: φνδεςμοσ Φαρμακευτικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ (ΦΕΕ)
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Φυποποίθςθ και ςυκευαςία νωπϊν οπωροκθπευτικϊν
AGROSKY Α.Ε.
EUROCATERING Α.Ε.
ΑΓΦΣΨΣΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΠΣΧ ΨΩΠΥΑΞΛΣΩ
ΑΓΦΣΦΦΣΩΨ ΕΟΟΑΧ Β. ΥΑΡΨΑΗΘΧ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΑΨΣΟΘ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΩΦΛ ΠΘΨΦΣΧΩΟΘΧ Α.Ε.
ΒΑΓΓΕΟΑΨΣΧ ΡΛΞ. Α.Ε.
ΓΛΑΡΡΑΞΑΞΘΧ Γ. Α.Β.&E.E.
ΞΑΨΧΛΑΠΑΞΑΧ Α.Β.Ε.Ε.
ΟΛΠΥΑΡΨΧΘΧ Α.Ε.
ΡΕΦΕΟΘ ΦΦΣΩΛΨ Α.Ε.
ΣΟΩΠΥΛΑΞΘ ΦΦΣΩΨΩΡ Α.Ε.Β.Ε.
ΥΑΡΨΑΗΘΧ ΦΦΣΩΨΑ Α.Ε.
ΥΑΥΑΔΑΞΘΧ FRUITS A.E.B.E.
ΥΑΧΧΑΟΘΧ ΞΦΕΨΑ Α.Ε.
ΥΕΦΒΣΟΑΦΑΞΘΧ Ο. - Γ. ΞΣΩΨΧΣΠΥΣΧ Α.Ε.
ΧΕΨΣΩ ΑΦΣΛ ΡΕΑ ΕΦΦΣΩΨ Α.Β.Ε.Ε.
ΧΣΩΦΧΣΧ Α.Ε.
ΦΦΑΓΞΛΧΨΑΧ Γ. Ρ. Α.Ε.
ΦΦΣΩΨΑ ΥΦΩΨΣΦΑΡΣΩΧΘ Α.Ε.
Φυροκομικά προϊόντα
LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε.
SHM HELLAS - ΥΘΟΛΣΡ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΛΓΟΑ ΣΟΩΠΥΣΩ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΕΟΦΣΛ Α.Ε.
ΔΩΔΩΡΘ Α.Ε. ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΘΥΕΛΦΣΩ
ΕΒΦΣΦΑΦΠΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΘΥΕΛΦΣΧ Α.Ε.Β.Ε.
ΞΑΦΑΟΘΧ Α.Ε.
ΞΣΟΛΣΧ Α.Ε.
ΞΣΩΦΕΟΟΑΧ Α.Ε.
ΠΕΒΓΑΟ Α.Ε.
ΠΥΕΟΟΑΧ Φ. & ΩΛΣΧ Α.Ε.
ΠΥΛΗΛΣΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΓΑΟΑΞΨΣΧ Α.Ε.
ΡΛΞΗΑΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ Α.Ε.
ΥΦΣΛΞΑΧ ΧΨ. Α.Ε.
ΦΣΩΧΧΑΧ Α.Ε.
ΧΛΠΣΧ FOOD GROUP Α.Ε.
ΨΩΦΑΧ Α.Ε.
ΦΑΓΕ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΓΑΟΑΞΨΣΧ Α.Ε.
ΧΩΨΣΧ Α.Β.Ε.Ε.
Ελαιόλαδο – Συρθνζλαιο
NUTRIA Α.Ε.
ΑΓΦΣ.ΒΛ.Π. Α.Ε.
ΑΡΑΨΣΟΘ ΑΒΕΑ Α.Β.Ε.
ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΕΞΟΕΞΨΑ ΕΟΑΛΑ Α.Ε.
ΠΛΡΕΦΒΑ Α.Ε. ΕΟΑΛΣΩΦΓΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
ΠΥΣΨΗΑΞΘΧ Α.Ε.
ΦΑΞΟΑΦΘ ΑΦΣΛ Α.Ε.
ΦΣΩΦΑ Θ. ΑΦΣΛ Α.Ε.
Φαρμακευτικζσ εταιρείεσ
Δείγμα πωλιςεων
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ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
BIOSPRAY Α.Β.Ε.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΟΟΑΧ Α.Ε.
BROS Ε.Υ.Ε.
CANA ΦΑΦΠ. ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ Α.Ε.
DEMO Α.Β.&Ε.Ε.
ELPEN ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΘ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ Α.Ε.
FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε.
GALENICA Α.Ε.
GENEPHARM Α.Ε.
HELP Α.Β.Ε.Ε.
IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
LAVIPHARM Α.Ε.
PROEL Ε. Γ. ΞΣΦΩΡΘΧ Α.Ε.
SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε.
UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡΦΑΦΠ ΕΟΟΑΧ Α.Ε.
ΒΛΑΡΕ Α.Ε.
ΒΛΣΧΕΦ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ ΣΦΦΩΡ Α.Ε.
ΓΞΑΥ Α.Ε.
ΞΟΕΒΑ Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΞΣΥΕΦ ΦΑΦΠΑΞΣΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ Α.Ε.
ΠΛΡΕΦΒΑ ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΘ Α.Ε.
ΡΣΦΠΑ ΕΟΟΑΧ Α.Ε.
ΡΨΣΞΨΣΩΠ DOCTUM ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΘ Ξ. ΓΛΣΞΑΦΘΧ & ΧΛΑ Α.Ε.
ΥΕΨΧΛΑΒΑΧ Ρ. Α.Ε.
ΦΑΦΑΦΠ Α.Ε.&Β.Ε.
Χ.Π. ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΑ ΥΦΣΛΣΡΨΑ Ε.Υ.Ε.
ΨΧΕΨΘ Λ. & ΕΛΦ. Α.Β.Ε.Ε.
ΦΑΠΑΦ Α.Β.Ε.
ΦΑΦΠΑΨΕΡ Α.Β.Ε.Ε.
ΦΣΛΡΛ ΦΑΦΠ Ε.Υ.Ε.
Δείγμα χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ
ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΟΟΑΧ Α.Ε.
DEMO Α.Β.&Ε.Ε.
ELPEN ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΘ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ Α.Ε.
SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε.
ΒΛΑΡΕ Α.Ε.
ΦΑΦΠΑΨΕΡ Α.Β.Ε.Ε.
Σλαςτικι ςυςκευαςία
FLEXOPACK A.E.Β.Ε. ΥΟΑΧΨΛΞΩΡ
MEGA PLAST Α.Ε.
ΑΦΓΩ Α.Ε.&Β.Ε.
ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΣΦΡΣΧ Α.Ε.
ΡΨΛΑΣΡ Α.Β.&Ε.Ε.
ΥΑΛΦΘΧ Ε. Α.Β.Ε.Ε.
ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΚΦΑΞΘΧ PACK A.B.E.E.
ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΚΦΑΞΘΧ Α.Β.Ε.Ε.
ΨΧΛΠΘ Α.Ε.
ΧΑΨΗΣΥΣΩΟΣΧ Α. Α.Ε.
Σλαςτικοί ςωλινεσ
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EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
KARINA Α.Β.Ε.Ε.
PALAPLAST Α.Β.Ε.Ε.
PIPELIFE ΕΟΟΑΧ Α.Ε.
PLASTERM Α.Ε.
PLEXACO A.B.E.E.
POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
ΒΕΘ ΕΩΑΓΓ. & ΧΛΑ Ε.Υ.Ε.
ΔΦΛΒΑΧ ΥΑΡ. Δ. & ΩΛΣΛ Α.Ε.
ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΔΣΠΛΞΑ Ε.Υ.Ε.
ΞΑΧΛΡΑΞΘΧ Υ. Ε. Α.Ε.
ΥΕΨΗΕΨΑΞΛΧ Α. Γ. Α.Ε.
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ΥΦΣΦΛΧΩΟ Α.Ε.
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ΧΩΟΘΡΣΩΦΓΕΛΑ Ο. ΨΗΛΦΑΞΛΑΡ PROFIL Α.Ε.
ΧΩΟΘΡΣΩΦΓΛΑ ΦΕΦΦΣ Ε.Υ.Ε.
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ALIBERTI Α.Β.Ε.Ε.
GEYER HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
MELPAN ΨΧΑΟΛΞΘΧ Α.Β.&Ε.Ε.
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ΒΘΠΕΥΥ Α.Β.Ε.
ΔΛΑΕΟ Α.Β.Ε.
ΕΒΛΣΥ ΨΕΠΥΣ Α.Ε.
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Αγροτικά εφόδια
Νιπάςματα
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Δείγμα χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ
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