
2. Παρούσα Οικονομική Κατάσταση 

2.1.	Αίτια	Οικονομικής	Δυσπραγίας	
Η	οικονομική	κρίση	που	ενέσκηψε	στη	Χώρα	μας	και	κατέστη	 ιδιαιτέρως	εμφανής	

από	τις	αρχές	του	έτους	2010,	καθώς	και	ο	συνεχής	δανεισμός	συνοδευόμενος	από	

την	 εφαρμογή	 πρόσθετων	 αυστηρών	 μέτρων	 λιτότητας	 (δημοσιονομικών	 και	

φορολογικών)	 σε	 βάρος	 των	 Ελλήνων	 πολιτών	 και	 επιχειρήσεων,	 είχαν	 ως	

επακόλουθο	 να	 πληγεί	 η	 ελληνική	 οικονομία	 σε	 όλες	 τις	 εκφάνσεις	 της.	 Η	 προ-

περιγραφείσα	 οικονομική	 κρίση	 που	 ενέσκηψε	 απρόοπτα	 και	 απρόβλεπτα	 στην	

Ελλάδα	και	η	οικονομική	εν	γένει	αποσταθεροποίηση,	που	είχε	χρονικό	βάθος	και	

πρωτόγνωρη	 ένταση,	 όπως	 αποτυπώνεται	 στις	 διαμορφωθείσες	 οικονομικές	

συνθήκες,	αποτέλεσαν	μεγέθη,	 τα	οποία,	κατά	γενική	ομολογία,	ήταν	έκτακτα	και	

δεν	 μπορούσαν	 να	 διαγνωσθούν	 υπό	 ομαλές	 οικονομικές	 συνθήκες	 και	 κατά	 τη	

συνήθη	 πορεία	 των	 συναλλαγών,	 ούτε	 είναι	 δυνατό	 να	 θεωρηθούν	 ως	 συνήθως	

συμβαίνοντα	κατά	την	κανονική	πορεία	των	πραγμάτων	ούτε	ακόμα	και	ως	τυχαία	

απλώς	γεγονότα.		

	

Η	 Εταιρία	 δεν	 μπόρεσε	 να	 αποφύγει	 τις	 συνέπειες	 της	 πρωτοφανούς	 αυτής	

οικονομικής	κρίσης	που	βιώνει	η	χώρα.	Και	αυτό	γιατί:	

	

1. Η	απόφαση	 των	μεγάλων	πολυεθνικών	ασφαλιστικών	 εταιριών	 (Coface,	 Euler	

Hermes	 κ.α.)	 να	 διακόψουν	 (εξαιτίας	 της	 μεγάλης	 αβεβαιότητας	 για	 την	

παραμονή	 της	 χώρας	 στη	 ζώνη	 του	 ευρώ)	 την	 ασφάλιση	 των	 πιστώσεων	 των	

εξαγωγών	 προς	 την	 Ελλάδα,	 κατέστησε	 εξαιρετικά	 δυσχερείς	 τις	 εισαγωγές	

πρώτων	και	βοηθητικών	υλών	και	ειδών	συσκευασίας.		

2. Απότοκος	 της	κρίσης	είναι	η	υψηλή	φορολόγηση	με	σημαντικές	επιβαρύνσεις	

στα	 τελική	 κερδοφορία	 της	 επιχείρησης	 και	 με	 άμεσο	 αντίκτυπο	 στην	

ρευστότητά	της.	

3. Οι	 τράπεζες	 άλλαξαν	 πλέον	 την	 πολιτική	 χορήγησης	 και	 διαχείρισης	 των	

δανείων.	 Εμφανίζονται	 πλέον	 με	 μία	 γενικότερη	 απροθυμία	 να	 προεξοφλούν	

επιταγές	 πελατείας	 και	 να	 χορηγούν	 κεφάλαια	 κίνησης,	 απαραίτητα	 για	 την	

ταμειακή	ρευστότητα	της	εταιρίας.	



4. Η	 αγοραστική	 ζήτηση	 μειώθηκε	 αισθητά	 λόγω	 της	 εντεινόμενης	 οικονομικής	

κρίσης.	

5. Η	 αδυναμία	 στήριξης	 της	 αγοράς	 με	 μέτρα	 ισοδύναμου	 αποτελέσματος	 και	

κεφαλαιακής	ενίσχυσης	των	εταιριών.	

6. Η	 κατακόρυφη	 μείωση	 του	 κύκλου	 εργασιών	 οδήγησε	 στον	 περιορισμό	 της	

ρευστότητας	της	εταιρίας.		

7. Η	αφορία	το	2014	των	ελαιόδεντρων	και	η	αντίστοιχη	αφορία	στα	αμπέλια	το	

2015,	 χειροτέρευσαν	 ακόμα	 περισσότερο	 την	 οικονομική	 κατάσταση	 της	

Εταιρίας,	 καθώς	 δεν	 έβρισκε	 πρώτες	 ύλες	 με	 άμεσο	 αντίκτυπο	 στον	 κύκλο	

εργασιών	της	περί	του	-50%.	

8. Η	 κατακόρυφη	 πτώση	 του	 κύκλου	 εργασιών	 και	 η	 συμπίεση	 του	 περιθωρίου	

κέρδους	 δεν	 ακολουθήθηκε	 από	 αντίστοιχο	 περιορισμό	 του	 κόστους,	 καθώς	

δεν	 ήταν	 αντικειμενικά	 εφικτή	 τέτοιου	 μεγέθους	 προσαρμογή	 στη	 διάρκεια	

ενός	μόλις	έτους,	με	άμεση	συνέπεια	την	καταγραφή	ζημιών.	

9. Η	αύξηση	των	επισφαλειών	λόγω	της	γενικότερης	ύφεσης	βάρυνε	ασύμμετρα	

την	Εταιρία,	καθώς		

• έγραψε	 στις	 οριστικές	 της	 επισφάλειες	 ποσό	 3.588.743,90€	 από	 επί	

πιστώσει	πωλήσεις,		

• έχει	 χαρακτηρίσει	 ως	 επισφαλείς	 απαιτήσεις	 (καθυστέρηση	 εξόφλησης	

άνω	του	έτους)	ποσό	1.074.787,57€,	

• έχει	 χαρακτηρίσει	 ως	 επισφάλειες	 επιπλέον	 ποσό	 283.579,92€	

προερχόμενο	από	γραμμάτια	πελατών,	τα	οποία	δεν	έχουν	εξοφληθεί,	

δηλαδή,	 η	 Εταιρία	 έχει	 έρθει	 αντιμέτωπη	 με	 επισφάλειες	 συνολικού	 ποσού	

4.947.111,39€.	

	

Κοντολογίς,	 η	 απρόσμενη	 καθολική	 οικονομική	 κρίση	 της	 ελληνικής	 αγοράς,	 η	

δημιουργία	πανικού	και	το	φαινόμενο	της	μεταφοράς	της	αδυναμίας	ανταπόκρισης	

οφειλών	από	μια	εταιρία	σε	άλλη	συναλλασσόμενη	με	αυτήν	(domino	effect),	έχουν	

στερήσει	 από	 την	 Εταιρία	 τη	 δυνατότητα	 ελέγχου,	 πρόβλεψης	 και	 κάλυψης	

ληξιπρόθεσμων	οφειλών.		
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Τέλος,	 η	 μείωση	 του	 κύκλου	 εργασιών	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 αύξηση	 των	

υποχρεώσεων	προς	το	κράτος	και	τα	ασφαλιστικά	ταμεία	είχαν	ως	αποτέλεσμα	να	

καθίσταται	 ιδιαιτέρως	 δυσχερής	 η	 ικανοποίηση	 των	 ανελαστικών	 δαπανών	 της	

Εταιρίας	 και	 ιδίως	 ο	 τραπεζικός	 δανεισμός	 και	 η	 εξυπηρέτηση	 των	 φορολογικών	

υποχρεώσεων	και	ασφαλιστικών	εισφορών.	

	

Οπότε,	η	Εταιρία	έρχεται	πλέον	αντιμέτωπη	με	τα	εξής	οικονομικά	προβλήματα:	

1. της	κατακόρυφης	μείωσης	του	κύκλου	εργασιών	της,		

2. της	περιορισμένης	ταμειακής	ρευστότητας	και	

3. των	συσσωρευμένων	χρεών.		

	

Για	 όλους	 αυτούς	 τους	 λόγους,	 καθίσταται	 απαραίτητη	 η	 εφαρμογή	 ενός	

ρεαλιστικού	 Επιχειρηματικού	 Σχεδίου	 Εξυγίανσης,	 προκειμένου	 να	 αρθούν	 οι	

ανωτέρω	περιορισμοί	και	να	καταστεί	και	πάλι	η	εταιρία	βιώσιμη.	

	

Επενδύσεις:	

	

α/α	 Περιγραφή	 Ποσό	Επένδυσης	
1	 Εγκατάσταση	Εμφιαλωτικής	Γραμμής	Τετραπάκ	 1.500.000,00	
2	 Αγορά	Ακινήτου	ΒΙΠΕ	Άνω	Λιοσίων	 980.000,00	

3	

Ανέγερση	σύγχρονου	κτιρίου	logistics	(Κτιρίου	Αποθηκών	&	
Γραφείων)	και	ο	μηχανολογικός	εξοπλισμός	του	στη	ΒΙΠΕ	Άνω	
Λιοσίων	Αθήνα	 1.850.000,00	

4	 Ανέγερση	Κτιρίου	Αποθηκών	&	Γραφείων	Αγ.	Αθανασίου	Θεσσ/κης	 650.000,00	
5	 Κατασκευή	Ανοξείδωτων	Δεξαμενών	(χωρητ.	4.200	κ.μ.)	 1.000.000,00	
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6	 Κατασκευή	Υπερσύγχρονου	Ελαιοτριβείου	(3	γραμμές)	 1.500.000,00	
7	 Εκσυγχρονισμός	Στόλου	Φορτηγών	Αυτοκινήτων	 550.000,00	
8	 Εγκατάσταση	Εμφιαλ.	Γραμμής	Αυτομ.	Γραμμής	Ασκών	 250.000,00	
9	 Εκσυγχρονισμός	Β'	Οινοποιείου	 150.000,00	

10	 Εμφιαλωτική	Γραμμή	Γ.	Φιαλών	Κρασιού	 200.000,00	

11	
Εκσυγχρονισμός	Υποδομών	&	Μηχαν.	Εξοπλ.	(Κεντρικές	
Εγκαταστάσεις)	 2.200.000,00	

12	
ΠΑΒΕΤ	(2	Προγράμματα),	περιλαμβάνοντας	την	κατασκευή	
θερμοκηπίου	επεξεργασίας	κατσίγαρου	 290.000,00	

	   
 

Σύνολο	 11.120.000,00	
	

Κύκλος	Εργασιών:	

	

Σημ:	ο	κύκλος	εργασιών	το	2015	κινείται	στα	ίδια	επίπεδα	με	αυτά	του	2014.	

	

2.2.	Συμπεράσματα	Οικονομικής	Ανάλυσης	
Συνοψίζοντας	όλα	τα	ανωτέρω,	καταλήγουμε	στα	εξής	συμπεράσματα1:	

1. Η	 Εταιρία	 υλοποίησε	 εκτεταμένες	 Επενδύσεις	 στην	 υπό	 εξέταση	 περίοδο,	 οι	

οποίες	περιλαμβάνουν:		

- την	κατασκευή	σύγχρονου	κτιρίου	logistics	και	τον	μηχανολογικό	εξοπλισμό	

του	στην	ΒΙ.ΠΕ.	των	Άνω	Λιοσίων	Αττικής,		

																																																													
1	Τα	συμπεράσματα	που	παρατίθενται	συνοδεύονται	και	τεκμηριώνονται	από	εκτενή	τεχνική	
ανάλυση	(συγκριτικές	καταστάσεις	τάσης,	καταστάσεις	κοινού	μεγέθους,	ανάλυση	ρευστότητας,	
ανάλυση	οικονομικής	διάρθρωσης,	ανάλυση	οικονομικής	αποδοτικότητας,	z-score,	ανάλυση	
πωλήσεων	νεκρού	σημείου	κ.α.).	



- τον	εκσυγχρονισμό	των	δύο	ελαιουργείων	με	συστήματα	κοινής	άλεσης,	

- τον	εκσυγχρονισμό	των	αποθηκευτικών	χώρων	λαδιού	και	κρασιού	και			

- την	κατασκευή	θερμοκηπίου	επεξεργασίας	κατσίγαρου.	

2. 	Ωστόσο,	 οι	 Επενδύσεις	 αυτές	 συνέπεσαν	 χρονικά	 με	 δραματική	 μείωση	 του	

Κύκλου	Εργασιών,	λόγω		

- μειωμένης	παραγωγής	αγροτικών	πρώτων	υλών	και		

- του	 έντονου	 ανταγωνισμού	 που	 αναπτύχθηκε	 εξ’	 αιτίας	 του	 γεγονότος	

αυτού.	

3. Το	 Κυκλοφορούν	 Ενεργητικό	 έχει	 συμπιεστεί	 σημαντικά,	 γεγονός	 που	

επηρεάζει	επί	τα	χείρω	και	καθοριστικά	την	ρευστότητα	της	Εταιρίας.	

4. Η	 Ρευστότητα	 της	 Εταιρίας	 βαίνει	 συνεχώς	 επιδεινούμενη	 και	 κυμαίνεται	 σε	

ιδιαίτερα	χαμηλά	επίπεδα,	απειλώντας	την	ομαλή	εξέλιξη	και	τη	συνέχιση	της	

δραστηριότητάς	της.	

5. Τα	 Αποθέματα	 που	 διατηρεί	 η	 Εταιρία	 έχουν	 μειωθεί,	 αφενός	 λόγω	 της	

μειωμένης	παραγωγής,	αφετέρου	λόγω	στοχευμένων	ενεργειών	της	Διοίκησης	

ώστε	να	ενισχύσει	ταμειακά	την	Εταιρία.	

6. Τα	Ίδια	Κεφάλαια	ακολουθούν	πτωτική	πορεία	λόγω	των	αρνητικών	Καθαρών	

Αποτελεσμάτων	 που	 παράγει	 η	 Εταιρία,	 με	 αποτέλεσμα	 αυτά	 να	 έχουν	 γίνει	

αρνητικά.	

7. Τα	 Αποθεματικά	 Κεφάλαια	 που	 είχε	 σχηματίσει	 η	 Εταιρία	 κάλυψαν	 τις	

Σωρευμένες	Ζημίες	στο	μεγαλύτερο	μέρος	τους.	

8. Οι	 Υποχρεώσεις	 προς	 τους	 οφειλέτες	 της	 Εταιρίας	 αφενός	 βρίσκονται	 σε	

δυσανάλογα	 με	 τον	 κύκλο	 εργασιών	 της	 δυσθεώρητο	 επίπεδο,	 αφετέρου	

συνεχίζουν	 να	 αποτυπώνουν	 αυξητικές	 τάσεις.	 Παρόλα	 αυτά,	 η	 Διοίκηση	

προσπαθεί	 να	 τις	 περιορίσει,	 καθώς	 ο	 τραπεζικός	 δανεισμός	 ως	 υπο-ομάδα	

πιστωτών	 μειώθηκε	 σημαντικά,	 εξοικονομώντας	 χρηματικούς	 πόρους	

(μειωμένη	 οφειλή	 από	 τραπεζικό	 δανεισμό,	 συνεπάγει	 και	 μειωμένες	

καταβολές	τόκων	και	εξόδων	εξυπηρέτησης	δανείων).	

9. Αναφορικά	 με	 τη	 δομή	 του	 Χρέους,	 κυριαρχεί	 ο	 Τραπεζικός	 Δανεισμός	 και	

ακολουθούν	 οι	 υποχρεώσεις	 προς	 τους	 Προμηθευτές,	 ενώ	 όλες	 οι	 άλλες	

κατηγορίες	οφειλών	κυμαίνονται	σε	μονοψήφια	ποσοστά.		



10. Τα	Μικτά	Αποτελέσματα	παραμένουν	θετικά	σε	όλη	την	υπό	εξέταση	περίοδο.	

Αν	και	το	Μικτό	Περιθώριο	Κέρδους	έχει	συμπιεστεί	αρκετά,	τα	θετικά	Μικτά	

Αποτελέσματα	την	καθιστούν	υπό	προϋποθέσεις	βιώσιμη.	Ωστόσο,	απαιτείται	

ευρεία	 αναδιοργάνωση	 στην	 λειτουργία	 της,	 ώστε	 να	 αυξήσει	 το	 περιθώριο	

μικτής	 κερδοφορίας	 της	 και	 να	 καταφέρει	 να	 προσαρμόζει	 τα	 έξοδα	 στην	

δραστηριότητά	της.	

11. Τα	Έξοδα	Εξυπηρέτησης	του	Τραπεζικού	Δανεισμού	εξελίσσονται	δυσανάλογα	

με	την	δραστηριότητα	της	Εταιρίας	και	παραμένουν	ιδιαίτερα	μεγάλα.	Ανάλογη	

ανελαστικότητα	προσαρμογής	στην	δραστηριότητα	της	Εταιρίας	εμφανίζουν	οι	

αγορές	και	τα	λειτουργικά	της	έξοδα.	

12. Γενικότερα,	 η	 Οικονομική	 Αποδοτικότητα	 της	 Εταιρίας	 βρίσκεται	 σε	 πολύ	

χαμηλά	επίπεδα.	

13. Η	ανάλυση	με	το	Υπόδειγμα	Πρόβλεψης	της	Πιθανότητας	Χρεοκοπίας	Z2-score	

επιβεβαιώνει	ότι	η	Εταιρία	διέρχεται	περίοδο	αυξημένου	κινδύνου.	

14. Η	 Διοίκηση	 της	 Εταιρίας	 προχώρησε	 σε	 συγκεκριμένες	 και	 στοχευμένες	

ενέργειες	για	να	αναστρέψει	την	κατάσταση:	

• Ανάπτυξε	την	πάγια	περιουσία	της	και	με	την	συγχρηματοδότηση	αυτών	από	

αναπτυξιακά	 προγράμματα	 επιχορηγήσεων,	 εφαρμόζοντας	 σύγχρονα	

συστήματα	 παραγωγής	 και	 logistics,	 με	 απώτερο	 σκοπό	 την	 μείωση	 του	

κόστους	 παραγωγής	 και	 την	 βελτίωση	 της	 ποιότητας	 των	 παραγόμενων	

προϊόντων,	προκειμένου	να	βελτιώσει	την	ανταγωνιστική	της	θέση	στην	αγορά,		

• Περιόρισε	 τον	 Τραπεζικό	 Δανεισμό	 κατά	 2,165	 εκ.	 €,	ώστε	 αφενός	 να	 έχει	

πιστοληπτική	 ικανότητα	 και	 αφετέρου	 να	 περιορίσει	 τα	 έξοδα	 εξυπηρέτησής	

του,	

• Περιόρισε	τα	Λειτουργικά	Έξοδα	της	Εταιρίας	κατά	περισσότερο	από	1	εκ.	€,	

• Διατηρεί	 λιγότερα	 αποθέματα	 κατά	 1,613	 εκ.	 €,	 αποδεσμεύοντας	

οικονομικούς	πόρους	και	ενισχύοντας	την	ρευστότητα	της	Εταιρίας.	

Παρόλες	 τις	 ανωτέρω	 ενέργειες,	 χρειάζονται	 ακόμα	 αρκετές	 διαρθρωτικές	

αλλαγές	ώστε	να	αναστραφεί	η	σημερινή	κατάσταση.		

Συνεπώς,	 για	 να	 καταστεί	 βιώσιμη	 και	 πάλι	 η	 Εταιρία	 και	 να	 εξέλθει	 από	 την	

δυσχερή	αυτή	οικονομική	κατάσταση	που	έχει	προσωρινά	περιέλθει,	απαιτείται	η	



υλοποίηση	ενός	Επιχειρησιακού	Σχεδίου	Εξυγίανσης,	το	οποίο,	εκτός	των	άλλων,	θα	

στοχεύει:	

- Στην	αύξηση	 του	 Κύκλου	 Εργασιών,	 με	 κάτω	 όριο	 το	 αντίστοιχο	 του	Νεκρού	

Σημείου	Πωλήσεων,	

- Στην	αύξηση	του	Μικτού	Περιθωρίου	Κέρδους,	

- Στην	άμεση	και	αποτελεσματική	–	ανάλογη	στην	οικονομική	δραστηριότητα	της	

Εταιρίας	–	προσαρμογή	των	εξόδων	(λειτουργικά	και	μη),	

- Στην	παραγωγή	θετικών	Καθαρών	Αποτελεσμάτων,	

- Στην	βελτίωση	της	Ρευστότητας,	

- Στην	 μείωση	 του	 κόστους	 εξυπηρέτησης	 του	 Χρέους	 και	 τον	 χρονικό	 ανα-

προγραμματισμό	 σε	 μακροπρόθεσμη	 βάση	 και	 σύμφωνα	 με	 το	 πρόγραμμα	

Ταμειακών	Ροών	της	Εταιρίας.	

	

2.3.	Πιστωτές	της	31.05.2016	

Οµάδα  
Πιστωτών Κατηγορία Πιστωτών Ποσό 

% επί του  
Συνόλου  
Οφειλών 

Ποσό  
Εµπράγµατων  
Εξασφαλίσεων 

% Επί του  
Συνόλου των  
Εµπράγµατων  
Εξασφαλίσεων 

Ελληνικό Δηµόσιο  Υποχρεώσεις από 
Φόρους - Τέλη 1.414.172,64 4,384     

Ασφαλιστικοί 
Οργανισµοί 

ΙΚΑ 346.020,36 1,073     

ΤΣΜΕΔΕ 11.422,10 0,035     

  Μερικό Σύνολο 1.771.615,10 5,492     

Εργαζόµενοι Προσωπικό 991.820,80 3,075     

  Μερικό Σύνολο 991.820,80 3,075     

Ενέγγυοι Πιστωτές  
Εµπράγµατων 
Εξασφαλίσεων 

Τράπεζα Πειραιώς 23.053.792,72 71,467 39.831.858,06 100,00 

  Μερικό Σύνολο 23.053.792,72 71,467 39.831.858,06  100,00 

 

Ανέγγυοι Πιστωτές 

  

Τράπεζες 39.627,13 0,123     

Λοιποί Πιστωτές 2.774.571,99 8,601     

Προµηθευτές 3.040.094,57 9,424     

Επιταγές Πληρωτέες 550.620,55 1,707     

Συναλλαγµατικές 
Πληρωτέες 36.000,00 0,112     



  Μερικό Σύνολο 6.440.914,24 19,967     

  Γενικό Άθροισµα 32.258.142,86 100,000 39.831.858,06 100,00 

	

	

	

	

2.4.	SWOT	Analysis	
	

Εσωτερικό		

Περιβάλλον	

Δυνάμεις	(Strengths)	 Αδυναμίες	(Weaknesses)	

• Σημαντικό	μερίδιο	στην	εγχώρια	

αγορά	και	αναγνωρισιμότητα.	

• Τεχνογνωσία	–	Μεγάλη	εμπειρία	

σε	εφαρμογή	συστημάτων	

ποιότητας	(ISO).		

• Ευελιξία	στην	παραγωγή	-		Άμεση	

προσαρμογή	στις	απαιτήσεις	του	

πελάτη.	

• Λήψη	αναγκαστικών	μέτρων	εναντίον	

της	εταιρίας.	

• Ανεπαρκές	κεφάλαιο	κίνησης.		

• Σωρευμένα	χρέη.	

• Ασύμμετρη	αύξηση	του	λειτουργικού	

κόστους	από	τα	έξοδα	εξυπηρέτησης	

του	χρέους	Άσχημη	Οικονομική	

Κατάσταση.	



• Πλήθος		αποθηκευτικών	χώρων.	

Μπορούν	να	συγκεντρώσουν		

μεγάλα	αποθέματα	κρασιού	και	

ελαιολάδου.	

• Υψηλής		ποιότητας		προϊόντα		με		

ιδιαίτερα	οργανοληπτικά	και	

λοιπά	χαρακτηριστικά	(γεύση,	

άρωμα,	χρώμα	κτλ).	

	

	

• Υψηλή	Δανειοδότηση.	

• Δεν	υπάρχουν	μεγάλα	αποθέματα		Α΄	

Υλών.	

• Περιορισμένη	δραστηριότητα	στις	

εξαγωγές.	

• Υψηλός	Ανταγωνισμός	(στην	περιοχή	

υπάρχουν	πολλά	οινοποιεία	&	

ελαιουργεία).	

• Χαμηλά	μερίδια	της	διεθνούς	αγοράς	

τυποποιημένων	ή	επώνυμων	

προϊόντων	και	υψηλή	εξάρτηση	των	

εξαγωγών	χύμα	ελαιολάδου	από	την	

Ιταλία.	

• Άμεση	επιρροή	από	την	πορεία	της	

Ισπανικής	&	Ιταλικής	παραγωγής	σε	

ελαιόλαδο.	

• 	Ελλιπής	στρατηγική	προώθησης	στο	

εξωτερικό.	

	

Εξωτερικό		

Περιβάλλον	

Ευκαιρίες	(Opportunities)	 Απειλές	(Threats)	

• Στροφή	του	καταναλωτικού	

κοινού	στην	Κρητική	&	

Μεσογειακή	Διατροφή.	

• Η	ανάπτυξη	νέων	καναλιών	

προώθησης	και	αγοράς	

προϊόντων	και	συναλλαγών	(e–

shop	κτλ).	

• Επένδυση	στην	ποιότητα	και	στην	

έρευνα.	

• Δυνατότητα	για	νέα	καινοτόμα	

προϊόντα.	

• Λειτουργία	Εκθετηρίου,	(	

Δυνατότητα	αύξησης	

επισκεψιμότητας	λόγω		ποικιλίας	

εγκαταστάσεων).	

• Εναλλακτικές	μορφές	τουρισμού	

(Οινοτουρισμός,	κλπ).	

• Κίνδυνος	διακοπής	εργασιών	λόγω	

ταμειακής	στενότητας	και	

πιθανολογούμενης	λήψης	

αναγκαστικών	μέτρων	κατά	της	

Εταιρίας.	

• Γενικότερη	απροθυμία	τραπεζών	να	

προεξοφλούν	επιταγές	και	να	

χορηγούν	με	ευνοϊκούς	όρους	

κεφάλαια	κίνησης.	

• Πρωτοφανής	οικονομική	κρίση	που	

βιώνει	η	χώρα	-	Παγκόσμια	

Οικονομική	Κρίση.	

• Domino	effect	(το	φαινόμενο	της	

μεταφοράς	της	αδυναμίας	

ανταπόκρισης	οφειλών	από	μια	

εταιρία	σε	άλλη	συναλλασσόμενη	με	

αυτήν).	



• Δυνατότητα	παραγωγής	φασόν	

προϊόντων.		

• Εγκατάσταση	νέας	εμφιαλωτικής	

γραμμής	ελαιολάδου.	

• Μοναδικότητα	στην	Εμφ.	

Κρασιού	και	Ελαιολάδου	σε	

Tetrapak	(στην	Ελλάδα).	

• Εξωστρέφεια.	

• Προκηρύξεις	επιδοτούμενων	

αναπτυξιακών	προγραμμάτων	

(αναπτυξιακός	νόμος,	ΕΣΠΑ	κ.α.).	

• Ανάγκη	των	καταναλωτών	για	

ποιοτικά	προϊόντα	σε	όλο	και	

μικρότερες	τιμές.	

• Οι	αλλαγές	στις	προτιμήσεις	και	

στις	συνήθειες	των	καταναλωτών.		

• Η	ανάπτυξη	νέων	καναλιών	

προώθησης	και	αγοράς	

προϊόντων	και	συναλλαγών	

(μέσω	του	διαδικτύου	κ.α.).	

• Ανάπτυξη	και	καθιέρωση	νέων	

χρηματοδοτικών	μορφών,	όπως	

της	Συμβολαιακής	Γεωργίας.	

	

• Μείωση	της	κατανάλωσης.	

• Μείωση	της	αγοραστικής	δύναμης	

των	καταναλωτών.	

• Αλλαγές	στη	νομοθεσία	(αύξηση	

φορολογίας	κλπ.).	

• Αβεβαιότητα	στις	συναλλαγές.	

• Πώληση	μεγάλων	ποσοτήτων	

ελαιολάδου	σε	χύδην	μορφή	στο	

εξωτερικό.	

• Στροφή	της	κατανάλωσης	λόγω	

κόστους	σε	υποκατάστατα	

ελαιολάδου	(πχ	σπορέλαια).	

• Ισχυρός		Εσωτερικός	&	Εξωτερικός	

Ανταγωνισμός.	

• Παραεμπόριο.	

• Καιρικές	συνθήκες	(άμεση	επιρροή	

στην	παραγωγή).	

	

	

	

	 	



3.  Μέτρα Εξυγίανσης 
	

Προκειμένου	 να	 εξυγιανθεί	 η	 Εταιρία,	 θα	 αναθεωρήσει	 στρατηγικές	 και	

οργανωτικές	πολιτικές	της:	

	

3.1.	Μέτρα	Στρατηγικού	Χαρακτήρα	
	

1. Αναδιοργάνωση	της	Οργανωτικής	της	Δομής.	

Ήδη	η	Εταιρία	επεξεργάζεται	ανασκευή	του	παλιού	της	Οργανογράμματος,	 το	

οποίο	 θεωρείται	 πλέον	 παρωχημένο,	 με	 ένα	 νέο,	 το	 οποίο	 θα	 προβλέπει	

μεγαλύτερη	 αποδοτικότητα	 στην	 λειτουργία	 της,	 με	 τις	 ελάχιστες	 θέσεις	

εργασίας	 που	 απαιτούνται	 και	 προσαρμοσμένο	 στις	 σημερινές	 ανάγκες.	

Εξάλλου,	 η	 Εταιρία	 έχει	 ήδη	 ξεκινήσει	 της	 θεσμοθέτηση	 διαδικασίας	

αξιολόγησης	 του	 προσωπικού,	 θέτοντας	 στόχους	 παραγωγικότητας	 και	

αποδοτικότητας,	 όπως	 οι	 σύγχρονες	 θεωρίες	 του	 Αποτελεσματικού	

Management	ορίζουν.		

	

2. Επαναδιαπραγμάτευση	Οικονομικών	Συμφωνιών.	

Η	εταιρία	θα	 κινηθεί	 με	 συντονισμένες	 ενέργειες	προκειμένου	 να	 επιτύχει	 τη	

βελτίωση	των	όρων:	

- Στις	εμπορικές	συμφωνίες	προώθησης	προϊόντων	με	μεγάλους	προμηθευτές	

και		

- Στις	 εμπορικές	 συμφωνίες	 με	 τους	 παραγωγούς	 για	 την	 προμήθεια	 των	

πρώτων	υλών.		

Στόχοι	 των	 νέων	 πολιτικών	 θα	 είναι	 η	 βελτίωση	 του	 Μικτού	 Περιθωρίου	

Κέρδους	και	η	βελτίωση	της	Ρευστότητας	της	Εταιρίας,	καθώς	θα	στοχεύουν:΅	

- Στην	μείωση	της	τιμής	αγοράς	των	πρώτων	υλών,	

- Στην	αύξηση	της	τιμής	πώλησης	των	τελικών	προϊόντων,	

- Στην	 επιμήκυνση	 του	 χρόνου	 αποπληρωμής	 της	 αξίας	 στους	 παραγωγούς	

ή/και	 του	 συμψηφισμού	 της	 με	 λοιπά	 εμπορεύματα	 από	 την	 Εταιρία	

(φυτοφάρμακα,	αναλώσιμα,	λιπάσματα	κτλ),	



- Στην	μείωση	της	χορηγούμενης	πίστωσης	προς	τους	πελάτες	της	Εταιρίας.	

	

Εφόσον	 ευδοκιμήσουν,	 αναμένεται	 οι	 ως	 άνω	 ενέργειες	 να	 συμβάλλουν	 στη	

βελτίωση	 της	 ανταγωνιστικότητας	 της	 επιχείρησης	 και	 στην	 κατάκτηση	

μεγαλύτερου	μεριδίου	αγοράς.	

	

3. Ανάπτυξη	δικτύων	πώλησης	και	διανομής	

Η	εκμετάλλευση	του	σύγχρονου	κέντρου	logistics	στην	Αθήνα	θα	εκσυγχρονίσει	

τη	 διακίνηση	 των	 προϊόντων	 της	 Εταιρίας,	 ενώ	 παράλληλα	 μπορεί	 να	

προσφέρει	 υπηρεσίες	 προς	 τρίτους,	 διευρύνοντας	 την	 δραστηριότητα	 της	

Εταιρίας	και	αποσκοπώντας	σε	αύξηση	του	κύκλου	εργασιών.	

Επίσης,	η	ανάπτυξη	και	λειτουργία	e-shop	θα	ανοίξει	ένα	νέο	κανάλι	διανομής	

προς	 τους	 ιδιώτες	 καταναλωτές	 και	 –	 με	 την	 κατάλληλη	 προώθηση	 –	

προβλέπεται	να	ενισχύσει	τις	προσόδους	της	Εταιρίας.	

	

4. Επαναπροσδιορισμός	Εμπορικής	Πολιτικής	και	Πολιτικής	Marketing	

Στο	 πλαίσιο	 της	 διαδικασίας	 Εξυγίανσης	 της	 Εταιρίας,	 η	 Διοίκηση	 αποφάσισε	

από	 τις	 αρχές	 αυτού	 του	 έτους	 να	 αλλάξει	 σελίδα	 στο	 εμπορικό	 τμήμα,	

επαναπροσδιορίζοντας	το.	Οι	σημαντικότεροι	πυλώνες	που	στοχεύει	είναι:	

-	 Επαναπροσδιορισμός	 Τιμολογιακής	 Πολιτικής	 και	 Γκάμας	 Παραγόμενων	

Προϊόντων,	

-	 Προσανατολισμός	στην	εξωστρέφεια	και	στις	εξαγωγές,	

-	 Ανάπτυξη	αυτόνομου	Εγχώριου	Δικτύου	Διανομής,	

-	 Επαναπροσδιορισμός	της	λειτουργίας	των	Αποθηκών	&	Γραφείων	σε	Αθήνα	

και	Θεσσαλονίκη	σε	αποδοτικότερη	βάση	και		

-	 Επαναπροσδιορισμός	 Προωθητικών	 Ενεργειών	 &	 Marketing,	 με	 τη	 χρήση	

εναλλακτικών	 και	 σύγχρονων	 τρόπων	προώθησης,	 συμπεριλαμβανομένου	 και	

των	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης	(social	media).		

	

	

	

5. Ανασύσταση	Αδρανών	Παραγωγικών	Δομών	



Η	 Εταιρία	 διαθέτει	 παραγωγικές	 δομές,	 οι	 οποίες	 και	 μπορούν	 να	 καταστούν	

σχετικά	εύκολα	και	με	μικρή	χρηματοδότηση	λειτουργικές,	ώστε	να	επεκταθεί	

σε	 νέες	 αγορές	 και	 να	 αυξήσει	 τον	 κύκλο	 εργασιών	 της.	 Ο	 σχεδιασμός	

περιλαμβάνει	 την	 παραγωγή	 ποιοτικών	 προϊόντων,	 την	 εκμετάλλευση	 του	

σημερινού	ανεπτυγμένου	δικτύου	διανομής	και	την	οικονομική	αυτοτέλεια	και	

βιωσιμότητα	των	δραστηριοτήτων	αυτών.		

Ενδεικτικά,	οι	κυριότερες	από	αυτές	είναι:	

-	 Το	Πρατήριο	Γεωργικών	Εφοδίων	&	Καυσίμων,		

Μάλιστα,	με	την	ανάπτυξη	των	νέων	χρηματοδοτικών	εργαλείων,	όπως	είναι	η	

Συμβολαιακή	 Γεωργία,	 το	 κατάστημα	 αναμένεται	 να	 διαδραματίσει	 βασικό	

ρόλο	στην	εξυπηρέτηση	του	παραγωγού	με	πολλά	οικονομικά	οφέλη.	

-	 Το	Σαπωνοποιείο	και	

-	 Το	Συσκευαστήριο	Επιτραπέζιων	Σταφυλιών.	

	

6. Αξιοποίηση	Ακινήτων	της	Εταιρίας	

Υπάρχουν	 πολλά	 ακίνητα	 τα	 οποία	 μπορούν	 να	 αξιοποιηθούν.	 Ενδεικτικά,	

έχουν	 ήδη	 κατατεθεί	 και	 είναι	 υπό	 επεξεργασία	 οι	 εξής	 προτάσεις	

εκμετάλλευσής	τους:	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΚΙΝΗΤΟΥ	 ΟΡΟΦΟΣ	 ΕΜΒΑΔΟΝ	 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΧΡΗΣΗ	 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	ΧΡΗΣΗ	

1	
ΨΥΚΤΙΚΟΙ	ΘΑΛΑΜΟΙ	(ΚΑΤΩ)	-	
ΜΗΧΑΝΟΣΤ.	&	ΑΠΟΘ.	

ΙΣ.ΑΝΑΤ.	
-ΥΠΟΓ.	ΔΥΤ.	 2.060,00	 ΑΠΟΘΗΚΕΣ	&	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	ΣΕ	ΔΙΑΦ.	ΕΜΠΟΡ.	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	/	
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ			

2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ	&	ΨΥΚΤ.	
ΘΑΛΑΜΟΙ	

1ος	ΑΝΑΤ.-		
ΙΣΟΓ.	ΒΟΡ.-	
ΥΠΟΓ.	ΔΥΤ.	 2.100,00	 ΑΠΟΘΗΚΗ	Υ/Σ	

ΑΠΟΘΗΚΗ	Υ/Σ			/			ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	ΣΕ	
ΔΙΑΦ.	ΕΜΠΟΡ.	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	/	

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ			

3	 ΠΑΛΑΙΟ	ΑΡΧΕΙΟ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 90,00	 ΠΑΛΑΙΟ	ΑΡΧΕΙΟ	
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	ΣΕ	ΕΜΠΟΡ.	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	/	ΚΑΦΕ		

4	
ΦΟΥΡΝΟΣ		(Παλιά	Κρητικός	
Φούρνος)	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 149,00	 ΦΟΥΡΝΟΣ	

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	ΣΕ	ΕΜΠΟΡ.	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	/	ΦΟΥΡΝΟΣ	/	ΚΑΦΕ		

5	 ΑΠΟΘΗΚΗ	ΕΦΟΔΙΩΝ	/	ΥΠΟΓΕΙΟ	
ΙΣ.ΒΟΡ.-	
ΥΠ.ΔΥΤ.	 250,00	 ΕΓΚΑΤΕΛ.ΑΠΟΘ.ΠΡΑΤΗΡΙΟ	 ΑΠΟΘΗΚΗ	ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ	

8	 ΑΠΟΘΗΚΗ	-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 1.095,00	 Υ/Σ	ΛΑΔΙ-ΜΗΧ	
1ο	ΚΤΊΡΙΟ	ΕΝΩΣΗΣ.	ΜΟΥΣΕΙΟ	-	

(ΕΝΙΣΧ.	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ)	

10	 ΡΑΦΙΝΑΡΙΑ-ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 294,00	 ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟ	

ΠΡΟΤΑΣΗ	ΣΤΗΝ	ΤΡΑΠ.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
ΝΑ	ΤΟ	ΑΝΑΛΑΒΕΙ	ΝΑ	ΤΟ	ΚΑΝΕΙ	

ΜΟΥΣΕΙΟ	

11	
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΑΠΩΝ.	&	
ΠΑΛΙΟ	ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 535,00	 ΑΠΟΘΗΚΗ	ΠΥΡ./	ΔΕΞ.	

ΠΡΟΤΑΣΗ	ΣΤΗΝ	ΤΡΑΠ.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
ΝΑ	ΤΟ	ΑΝΑΛΑΒΕΙ	ΝΑ	ΤΟ	ΚΑΝΕΙ	

ΜΟΥΣΕΙΟ	

12	
ΚΑΒΑ	ΠΑΛΑΙΑ	ΥΠΟΓΕΙΑ		(Κάτω	
από	Εκθεσιακό)	

ΙΣ	.ΑΝΑΤ.-	
ΥΠ.ΔΥΤ	 464,00	 ΚΑΒΑ		

ΜΕ	ΜΙΑ	ΜΙΚΡΗ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ	
ΜΠΟΡΕΙ	ΝΑ	ΧΡΗΣΙΜ.	ΩΣ	
ΕΠΙΣΚΕΨ.	ΧΩΡΟΣ	(ΕΝΙΣΧ.	

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ)	

13	
ΚΑΒΑ	ΠΑΛΑΙΑ	ΜΕΣΑΙΑ		(Κάτω	
από	Εκθεσιακό)	

1ος	ΑΝΑΤ.-	
ΥΠ.ΔΥΤ	 464,00	 ΚΑΒΑ		

ΜΕ	ΜΙΑ	ΜΙΚΡΗ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ	
ΜΠΟΡΕΙ	ΝΑ	ΧΡΗΣΙΜ.	ΩΣ	
ΕΠΙΣΚΕΨ.	ΧΩΡΟΣ	(ΕΝΙΣΧ.	

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ)	

14	
ΟΙΚΟΠΕΔΟ	-	ΜΕΤΑ	ΤΟΥ	
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΣ	 -	 864,43	 ΧΕΡΣΟ	ΟΙΚΟΠΕΔΟ	 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	ΓΙΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	



15	
ΟΙΚΟΠΕΔΟ	-	ΜΕΤΑ	ΤΟΥΣ	
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΣ	 -	 1.948,58	 ΠΑΛΙΟ	ΑΜΠΕΛΙ	 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	ΓΙΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	

16	
ΟΙΚΟΠΕΔΟ	-	ΜΕΤΑ	ΤΟ	
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ	ΚΑΛΛΟΝΗΣ	 -	 1.472,54	 ΧΩΡΟΣ	ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ	 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	ΓΙΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	

17	
ΟΙΚΟΠΕΔΟ	-	ΑΝΑΤ.	ΕΠΑΡΧ.	
ΟΔΟΥ	ΗΡΑΚΛ.-ΧΟΥΔ.	 -	 4.032,47	 ΧΕΡΣΟ	ΟΙΚΟΠΕΔΟ	 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	ΓΙΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	

18	 ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΑΛΑΓΝΙΟΥ	ΚΤΙΡΙΟ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 1.070,00	 ΑΠΟΘΗΚΗ	-	ΕΠΕΞ.	ΚΑΤΣΙΓ.	 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	ΓΙΑ	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	

19	 ΣΙΛΟ	ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ	ΑΛΑΓΝΙΟΥ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 180,00	 ΣΙΛΟ	ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ	 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	ΓΙΑ	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ	

20	 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΝΕΑ	ΣΚΥΔΡΑ	 3ος	ΟΡΟΦΟΣ	 69,58	 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	 ΠΩΛΗΣΗ	

21	 ΜΑΓΑΖΙ	ΝΕΑ	ΣΚΥΔΡΑ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 78,23	 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	 ΠΩΛΗΣΗ	

22	
ΟΙΚΟΠΕΔΟ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ	
ΚΟΥΝΑΒΩΝ	 -	 780,20	 ΧΩΡΟΣ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ	 ΠΩΛΗΣΗ	

23	
ΚΤΙΡΙΟ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ	
ΚΟΥΝΑΒΩΝ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 531,30	 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ	 ΠΩΛΗΣΗ	

24	
ΟΙΚΟΠΕΔΟ	ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ	
ΚΑΛΛΟΝΗΣ	 -	 9.409,46	 ΧΩΡΟΣ	ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ	

ΑΥΤΌ	ΠΟΥ	ΔΕΝ	ΕΧΕΙ	ΧΡΗΣΗ	ΝΑ	
ΠΩΛΗΘΕΙ		

25	 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ	ΚΑΛΛΟΝΗΣ	ΚΤΙΡΙΟ	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 2.150,00	 ΠΑΛΙΟ	ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ	

ΠΡΟΤΑΣΗ	ΣΤΗΝ	ΤΡΑΠ.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
ΝΑ	ΤΟ	ΑΝΑΛΑΒΕΙ	ΝΑ	ΤΟ	ΚΑΝΕΙ	

ΜΟΥΣΕΙΟ	

26	

ΛΥΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΚΑΤΣΙΓΑΡΩΝ	
ΕΛ.	ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ	(ΘΕΣΗ:	
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ)	 -	 1.000,00	 ΛΥΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ	

ΠΩΛΗΣΗ	/	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ	

27	

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ	-	
ΛΥΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΚΑΤΣΙΓΑΡΩΝ	
ΜΥΡΤΙΑ	 -	 4.000,00	 ΛΥΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ	

ΠΩΛΗΣΗ	/	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ	

28	

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ	-	
ΛΥΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΚΑΤΣΙΓΑΡΩΝ	
ΕΛ.	ΚΟΥΝΑΒΩΝ	 -	 3.000,00	 ΛΥΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ	 ΠΩΛΗΣΗ	

29	
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΝΕΑΣ	ΠΕΛΛΑΣ	
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	ΗΜΙΤΕΛΕΣ		 -	 200,00	

	
ΠΩΛΗΣΗ	

30	 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	ΝΕΑΣ	ΠΕΛΛΑΣ	 -	 13.485,00	
	

ΠΩΛΗΣΗ	

	

	

7. Αξιοποίηση	νέων	χρηματοδοτικών	εργαλείων	

Προκειμένου	να	επανακτήσει	το	μερίδιο	της	αγοράς,	η	Εταιρία	θα	κάνει	ευρεία	

χρήση	νέων	χρηματοδοτικών	εργαλείων:	

-	 μέσω	 των	 προγραμμάτων	 της	 συμβολαιακής	 γεωργίας,	 οι	 παραγωγοί	 /	

προμηθευτές	θα	εξοφλούνται	σε	πολύ	σύντομο	χρονικό	διάστημα,	θα	αυξηθεί	

η	εμπιστοσύνης	τους	προς	την	Εταιρία	ενώ	παράλληλα	θα	εξασφαλίσει	ομαλή	

εισροή	πρώτων	και	βοηθητικών	υλών,	απαραίτητη	για	την	μετέπειτα	παραγωγή	

και	την	ανάπτυξη	των	πωλήσεων,		

-	 με	 την	 χρηματοδότηση	 των	 τιμολογίων	 μέσω	 factoring	 με	 ποσοστό	

προεξόφλησης	 το	 80%	 της	 αξίας	 τους,	 ώστε	 να	 εξασφαλιστεί	 η	 απαραίτητη	

ρευστότητα,	που	θα	στηρίξει	τον	κύκλο	εργασιών,	

-	 με	 την	 χρήση	 ειδικής	 χρηματοδότησης	 με	 προκαθορισμένους	 όρους	

συναλλαγής	της	Τράπεζας	Πειραιώς,	με	σκοπό	την	αύξηση	των	πωλήσεων	στο	

ελαιόλαδο	και	στα	προϊόντα	οίνου.	

	

	



3.2.	Μεταρρυθμίσεις	στον	Οικονομικό	Σχεδιασμό	
	

Όσο	 σημαντική	 είναι	 η	 αύξηση	 των	 εσόδων,	 άλλο	 τόσο	 σημαντικός	 είναι	 και	 ο	

εξορθολογισμός	της	οικονομικής	διαχείρισης	της	επιχείρησης.	Οι	άξονες	που	πρέπει	

να	κινηθεί	η	εταιρία	αφορούν	τον	περιορισμό	των	εξόδων,	την	αποτελεσματική	και	

την	 βιώσιμη	 διαχείριση	 των	 ταμειακών	 της	 ροών,	 τη	 δημιουργία	 ταμειακών	

πλεονασμάτων	 και	 την	 αναδιάρθρωση	 του	 χρέους.	 Οι	 πολιτικές	 αυτές	 θα	

βοηθήσουν	την	επιχείρηση	να	συνεχίσει	την	επιχειρηματική	της	δραστηριότητα	και	

να	αναπτυχθεί	με	τρόπο	βιώσιμο.	

	

1. Περιορισμός	επενδυτικών	δαπανών	

Η	 Εταιρία,	 εκμεταλλευόμενη	 τα	 προγράμματα	 επιδοτήσεων	 που	 ήταν	

διαθέσιμα	και	εκτιμώντας	ως	επιβεβλημένη	την	προσαρμογή	της	στα	σύγχρονα	

πρότυπα	παραγωγής	ώστε	να	μπορέσει	να	ανταπεξέλθει	στον	εθνικό	και	διεθνή	

ανταγωνισμό,	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 έχει	 εκσυγχρονίσει	 πολλές	 υποδομές	 της	

μέσω	επενδυτικών	προγραμμάτων	

Ωστόσο,	 η	 δραματική	 πτώση	 του	 κύκλου	 εργασιών	 και	 η	 σώρευση	 μεγάλου	

χρέους	 κάνει	 ιδιαίτερα	 δύσκολη	 την	 ανεύρεση	 κεφαλαίων	 για	 επενδυτικές	

πολιτικές.	 Ο	 δανεισμός	 απλά	 θα	 επιβαρύνει	 την	 ήδη	 βεβαρημένη	 κατάσταση	

της	 εταιρίας,	 ενώ	 παράλληλα	 θα	 αυξηθούν	 τα	 έξοδα	 εξυπηρέτησης	 των	

δανείων.	 Επομένως,	 το	 επενδυτικό	 πρόγραμμα	 της	 Εταιρίας	 πρέπει	 να	

περιοριστεί	και	να	προσαρμοστεί	στην	οικονομική	κατάσταση	της.	

	

2. Περιστολή	δαπανών	

Η	αύξηση	των	εσόδων	δεν	σημαίνει	κάτι	σημαντικό	από	μόνη	της.	Απαραίτητη	

είναι	η	δημιουργία	κερδών,	ώστε	να	μπορεί	η	επιχείρηση	να	αποπληρώσει	τα	

παλιά	της	χρέη	και	να	αναπτυχθεί.	Συνεπώς,	οι	δαπάνες	πρέπει	να	θεωρηθούν	

σε	διαφορετική	βάση,	ώστε	η	αποδοτικότητα	της	επιχείρησης	να	αυξηθεί.		

	

Γίνεται	 μνεία	 ότι	 ήδη	 έχει	 εφαρμοστεί	 και	 είναι	 σε	 εξέλιξη	 πρόγραμμα	

περικοπής	 και	 περιστολής	 δαπανών.	 Στο	 τέλος	 του	 έτους	 2015	 η	 Οργάνωση	

προχώρησε	 στην	 απόλυση	 21	 υψηλόμισθων	 εργαζομένων	 οι	 οποίοι	



αποτελούσαν	 ένα	 σημαντικό	 κόστος	 στην	 εταιρεία,	 καθώς	 κόστιζαν	 645.000€	

ετησίως.	 Εξάλλου,	 έχει	 ήδη	 υπογραφθεί	 νέα	 Σ.Σ.Ε.	 με	 το	 σωματείο	 που	

προβλέπει	 μείωση	 κατά	 18%	 όλων	 των	 μισθών	 και	 πάγωμα	 των	ωριμάνσεων	

και	πολυετιών.	Παρακάτω	φαίνεται	η	εξέλιξη	του	κόστους	μισθοδοσίας	από	το	

2013	μέχρι	το	2016:	

 

Λόγω	 της	 μείωσης	 του	 τζίρου	 και	 της	 δραστηριότητας	 της	 εταιρείας,	

δρομολογούνται	άμεσα	πρόσθετες	προσαρμογές	του	μισθολογικού	κόστους,	οι	

οποίες	 ενδεχομένως	 να	 φτάσουν	 στο	 25-30%	 τους	 σημερινού	 κόστους.	

Απώτερος	στόχος	είναι	η	συνολική	μισθοδοσία	να	φτάσει	στο	10%	του	κύκλου	

εργασιών.	

	

3. Αποδοτικότερη	Οικονομική	Διαχείριση	

Το	 Σχέδιο	 Εξυγίανσης	 προβλέπει	 την	 εφαρμογή	 εναλλακτικών	 τρόπων	

διαχείρισης	 της	 πιστωτικής	 πολιτικής	 περισσότερο,	 οι	 οποίοι	 θα	 αποβούν	

περισσότερο	 αποδοτικοί	 για	 την	 Εταιρία.	 Σε	 αυτές	 τις	 πρακτικές	

περιλαμβάνονται	 η	 εξόφληση	 των	 προμηθευτών	 και	 των	 παραγωγών	 τοις	

μετρητοίς,	με	την	αντίστοιχη	χορήγηση	μεγαλύτερης	έκπτωσης.		



Οι	 πρακτικές	 αυτές	 θα	 βαρύνουν	 προσωρινά	 τις	 ταμειακές	 ροές,	 ωστόσο	 θα	

βελτιώσουν	την	μικτή	κερδοφορία,	βελτίωση	η	οποία	θα	βοηθήσει	στην	έξοδο	

της	εταιρίας	από	την	οικονομική	δυσπραγία	που	έχει	περιέλθει.	

	

Ανάλογες	τακτικές	μπορούν	να	εφαρμοστούν	για	τη	διαχείριση	των	υπολοίπων	

των	πελατών:	

• Με	περιορισμού	του	ανοικτού	υπολοίπου	(περιορισμός	της	πίστωσης).	

• Με	απαίτηση	άμεσης	εξόφλησης	σε	μετρητά,	τουλάχιστον	ενός	μεγάλου	

μέρους	της	εκάστοτε	παραγγελίας.	

• Με	μείωση	της	περιόδου	μεταχρονολόγησης	των	εισπρακτέων	επιταγών	

σε,	το	πολύ,	2μηνο.	

• Με	εντατικοποίηση	της	είσπραξης	των	παλιών	υπολοίπων	των	πελατών.	

	

4. Αντιμετώπιση	Ελλειμματικών	Τομέων	

Στο	 πλαίσιο	 του	 επιχειρηματικού	 σχεδίου,	 προβλέπεται	 η	 οικονομική	

αξιολόγηση	και	η	λήψη	διαρθρωτικών	μέτρων	αντιμετώπισης	των	τομέων	που	

παρουσιάζουν	έλλειψη	κερδοφορίας	ή	υψηλό	λειτουργικό	κόστος.	Προϊόντα	τα	

οποία	δεν	έχουν	μεγάλη	ζήτηση	και	παρουσιάζουν	μεγάλο	κόστος	παραγωγής,	

εξετάζεται	η	αναγκαιότητα	συνέχισης	της	παραγωγικής	τους.	

	

	

3.3.	Μέτρα	Χρηματοδότησης		
	

Απαραίτητη	 προϋπόθεση	 για	 τη	 βιωσιμότητα	 και	 την	 εξυγίανση	 της	 επιχείρησης,	

είναι	 η	 χρηματοδότησή	 της	 στο	 εγγύς	 μέλλον.	 Τούτο	 προτείνεται	 να	

πραγματοποιηθεί	με	τους	ακόλουθους	τρόπους:	

	

1. Μακροθεσμοποίηση	του	τραπεζικού	δανεισμού	της	εταιρίας	

Ο	τραπεζικός	δανεισμός	της	εταιρίας	ανέρχεται	σε	23.093.419,85€	στις	31.05.2016	

και	 οφείλεται	 σε	 δύο	 τράπεζες,	 στην	 Τράπεζα	 Πειραιώς	 ποσό	 23.053.792,72€	 και		



στην	Παγκρήτια	Συνεταιριστική	Τράπεζα	ποσό	39.627,13€,	ο	οποίος	είναι	σαφές	ότι	

δεν	μπορεί	να	εξυπηρετηθεί	βραχυπρόθεσμα.		

Προτείνεται	η	επιμήκυνση	του	χρόνου	αποπληρωμής	των	δανείων	αυτών,	σε	βάθος	

είκοσι	τεσσάρων	(24)	ετών,	με	τον	ακόλουθο	τρόπο:	

α.	Το	40%	της	οφειλής	θα	ρυθμιστεί	σε	τοκοχρεωλυτικές	δόσεις	στα	24	έτη,	ενώ	το	

υπόλοιπο	60%	θα	καταβληθεί	άτοκα	στο	τέλος	της	ρύθμισης	(24ετίας)	με	εφ’	άπαξ	

εξόφληση	(balloon	payment).	

β.	 Η	 ρύθμιση	 του	 τοκοχρεωλυτικού	 δανείου	 θα	 γίνει	 με	 τη	 χορήγηση	 περιόδου	

χάριτος	διάρκειας	 τεσσάρων	 (4)	 ετών,	όπου	θα	καταβάλλονται	μόνο	 τόκοι.	 Τον	1ο	

χρόνο,	 η	 Εταιρία	 θα	 καταβάλλει	 το	 20%	 των	 τόκων,	 τον	 2ο	 χρόνο	 το	 30%,	 τον	 3ο	

χρόνο	 το	 60%	 και	 τον	 4ο	 χρόνο	 το	 100%	 των	 τόκων.	 Οι	 τόκοι	 που	 δεν	 θα	

καταβάλλονται	την	περίοδο	χάριτος	θα	κεφαλαιοποιηθούν	στο	5ο	έτος.		

γ.	Η	ρυθμιζόμενη	οφειλή,	 όπως	αυτή	θα	 έχει	 διαμορφωθεί	 κατά	 τα	ανωτέρω	στο	

τέλος	της	περιόδου	χάριτος,	θα	καταβληθεί	στο	σύνολό	της	με	το	ισχύον	επιτόκιο,	

με	 ογδόντα	 (80)	 συνεχείς	 	 τριμηνιαίες	 	 χρεολυτικές	 δόσεις,	 της	 πρώτης	 δόσης	

καταβλητέας	 τρεις	 μήνες	 μετά	 την	 πάροδο	 της	 περιόδου	 χάριτος	 και	 η	 τελευταία	

είκοσι	(20)	έτη	μετά.		

δ.	 	 Ο	 τόκος	 της	 οφειλής	 υπολογιζόμενος	 	 για	 κάθε	 περίοδο	 εκτοκισμού	 επί	 του	

ανεξόφλητου	 κεφαλαίου	 τοκαριθμικά	 με	 βάση	 έτος	 365	 ημερών	 με	 επιτόκιο	 	 το	

Διατραπεζικό	 Επιτόκιο	 EURIBOR	 	 365	 ημερών,	 τρίμηνης	 διάρκειας,	 πλέον	

περιθωρίου	δύο	τοις	εκατό	(2%)	για	όλη	τη	διάρκεια	της	ρύθμισης.	

Στο	ανωτέρω	επιτόκιο	προστίθεται	και	η	εισφορά	του	ν.	128/75,	η	οποία	ανέρχεται	

σήμερα	 σε	 0,60%	 και	 κάθε	 άλλη	 νόμιμη	 επιβάρυνση.	 Ο	 τόκος	 της	 οφειλής	 θα	

καταβάλλεται	δεδουλευμένος	στο	τέλος	κάθε	εκτοκιστικής	περιόδου.	

Οποιαδήποτε	άλλη	ρύθμιση	που	θα	φέρει	ισοδύναμα	αποτελέσματα	στις	ταμειακές	

ροές	και	στα	αποτελέσματα	χρήσης,	η	οποία	θα	λαμβάνει	ενδεχομένως	τις	όποιες	

ιδιαιτερότητες	 κάθε	 ξεχωριστής	 χρηματοδότησης,	 προφανώς	 και	 μπορεί	 να	

αντικαταστήσει	την	παρούσα	πρόταση	ρύθμισης.	



	

2. Αναχρηματοδότηση	της	παραγωγικής	διαδικασίας	και	των	πωλήσεων.	

Προκειμένου	 να	 λειτουργήσει	 απρόσκοπτα	 η	 παραγωγή	 και	 να	 αναπτυχθούν	 οι	

πωλήσεις,	 απαιτείται	 επαρκές	 κεφάλαιο	 κίνησης,	 αφενός	 μέσω	 –	 των	

περιορισμένων	 –	 ιδίων	 κεφαλαίων	 και	 αφετέρου	 μέσω	 χρηματοδότησης.	 Η	

χρηματοδότηση	πρέπει	να	είναι	βραχυχρόνια,	με	χαμηλό	κόστος	εξυπηρέτησης	και	

δεν	πρέπει	να	σχετιστεί	με	τα	σωρευμένα	χρέη	της	Εταιρίας.		

Η	Εταιρία	θα	προβεί	σε	έρευνα	αγοράς	(σχετικά	με	το	κόστος	χρηματοδότησης,	τους	

όρους	αποπληρωμής	και	τις	απαιτούμενες	εγγυήσεις)	για	την	χορήγηση	επαρκούς	

κεφαλαίου	 κίνησης	 ύψους	 2-5%	 του	 κύκλου	 εργασιών	 με	 χορήγηση	 κεφαλαίου	

κίνησης	 με	 κάλυμμα	 επιταγές	 πελατείας	 ή	 τη	 χρήση	 εναλλακτικών	 σύγχρονων	

μεθόδων	χρηματοδότησης	(συμβολαιακή	γεωργία,	factoring	κτλ).	

	

3. Ρύθμιση	οφειλών	προς	Ελληνικό	Δημόσιο	και	Ασφαλιστικούς	Οργανισμούς.	

Σήμερα	 υπάρχουν	 σωρευμένες	 οφειλές	 στο	 Δημόσιο,	 (Εφορία,	 Τελωνείο,	 ΙΚΑ,	

ΤΣΜΕΔΕ,	ΔΕΚΟ,	κλπ).	Έχουν	πραγματοποιηθεί	ήδη	κάποιες	ρυθμίσεις,	εκκρεμούν	να	

γίνουν	 κι	 άλλες.	 Οι	 ρυθμίσεις	 για	 να	 είναι	 σε	 ισχύ	 χρειάζεται	 να	 καλύπτονται	 οι	

τρέχουσες	υποχρεώσεις.	Συνεπώς,	ο	στόχος	είναι	διττός:	

1. Να	τηρούνται	οι	ρυθμίσεις	και	

2. Να	καλύπτονται	οι	τρέχουσες	φορολογικές	και	ασφαλιστικές	υποχρεώσεις.	

Στο	Επιχειρηματικό	Σχέδιο	Εξυγίανσης	προβλέπεται:	

- 	η	εξόφληση	του	100%	των	οφειλών	προς	το	Ελληνικό	Δημόσιο,		

- η	εξόφληση	του	100%	της	οφειλής	στα	ασφαλιστικά	ταμεία,		

στο	πλαίσιο	της	συμφωνίας	εξυγίανσης	που	θα	επικυρωθεί,	με	παράλληλη	κάλυψη	

των	τρεχουσών	υποχρεώσεων.	

Σημειώνουμε	ότι	οι	σχετικές	προς	το	Ελληνικό	Δημόσιο	οφειλές,	ρυθμίζονται	σε	90	

άτοκες	 μηνιαίες	 δόσεις	 κατ’	 αναλογική	 εφαρμογή	 του	 άρθρου	 62Α	 Κ.Ε.Δ.Ε.	 (και	



όπως	 έχει	 ήδη	 προτείνει	 το	 Υπουργείο	 Οικονομικών	 στην	 εγκύκλιό	 του	 ΑΥΟ	 ΠΟΛ	

1087/11.06.2010),	 ενώ	 για	 τα	 χρέη	 των	 ασφαλιστικών	 ταμείων	 προβλέπεται	 η	

εξόφληση	του	100%	της	οφειλής	σε	120	μηνιαίες	δόσεις	με	διαγραφή	του	30%	των	

προσαυξήσεων	 (όπως	 έχει	 ήδη	 προτείνει	 το	 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	 με	 το	 από	 20.03.2014	

Δελτίου	Τύπου).		

Περαιτέρω,	 με	 το	 άρθρο	 106δ	 του	 ΠτΚ	 προβλέπεται	 ότι	 Ελληνικό	 Δημόσιο	 και	

Φορείς	 Κοινωνικής	Πρόνοιας	 και	Ασφάλισης,	 δύνανται	 να	συναινούν	στη	σύναψη	

συμφωνίας	 εξυγίανσης	 είτε	 συμμετέχοντας	 και	 ψηφίζοντας	 σε	 συνέλευση	 των	

πιστωτών	 είτε	 υπογράφοντας	 τη	 συμφωνία	 με	 τους	 ίδιους	 όρους	 που	 θα	

συναινούσε	 υπό	 τις	 αυτές	 συνθήκες	 ιδιώτης	 πιστωτής	 ακόμη	 και	 όταν	 με	 τη	

συμφωνία	 ο	 δημόσιος	 φορέας	 παραιτείται	 από	 προνόμια	 και	 εξασφαλίσεις	

ενοχικής	ή	εμπράγματης	φύσεως.	

	

4. Χρονικός	αναπρογραμματισμός	των	οφειλών	στους	προμηθευτές	και	λοιπούς	

πιστωτές.	

Στο	πλαίσιο	του	ανωτέρω	σχεδιασμού	της	εταιρίας	προτείνεται	η	αποπληρωμή	του	

100%	της	οφειλής	στους	προμηθευτές	ως	ακολούθως:	

Το	 50%	 της	 ρυθμιζόμενης	 οφειλής	 θα	 καταβληθεί	 άτοκα,	 σε	 4	 έτη	 από	 την	

ημερομηνία	 επικύρωσης	 της	 Συμφωνίας	 Εξυγίανσης	 και	 αναλυτικότερα:	 τους	

πρώτους	δώδεκα	μήνες	(1ος	–	12ος)	και	σε	δώδεκα	ισόποσες,	άτοκες	μηνιαίες	και	

συνεχόμενες	δόσεις	θα	καταβληθεί	 το	15%	αυτής,	 τους	 επόμενους	δώδεκα	μήνες	

(13ος	–	24ος)	και	σε	δώδεκα	ισόποσες,	άτοκες,	συνεχόμενες	και	μηνιαίες	δόσεις	θα	

καταβληθεί	 το	 25%	 αυτής,	 τους	 επόμενους	 δώδεκα	 μήνες	 (25ος	 –	 36ος)	 και	 σε	

δώδεκα	 άτοκες,	 ισόποσες,	 συνεχόμενες,	 μηνιαίες	 δόσεις	 θα	 καταβληθεί	 το	 30%	

αυτής	και	 τέλος	για	τους	τελευταίους	δώδεκα	μήνες	 (37ος	–	48ος)	και	σε	δώδεκα	

ισόποσες,	 άτοκες,	 συνεχόμενες	 και	 μηνιαίες	 δόσεις	 θα	 καταβληθεί	 το	 υπόλοιπο	

30%	 αυτής.	 Μετά	 τη	 λήξη	 της	 τετραετίας,	 θα	 εξοφληθεί,	 	 με	 εφάπαξ	 πληρωμή	

(balloon	payment),	το	υπόλοιπο	50%	της	ρυθμιζόμενης	οφειλής.	

	



Ακόμα,	 με	 το	 παρόν	 σχέδιο	 προβλέπεται	 η	 εξόφληση	 του	 100%	 της	 οφειλής	 που	

έχει	η	Εταιρία	προς	τους	εργαζόμενους	για	οποιαδήποτε	απαίτησή	τους	άτοκα	σε	

24	συνεχείς	μηνιαίες	δόσεις.	

	

5. Αύξηση	Μετοχικού	Κεφαλαίου.	

Στα	μέτρα	χρηματοδότησης	προβλέπεται	 και	η	αύξηση	 του	Μετοχικού	Κεφαλαίου	

της	 Εταιρίας	 κατά	 50.000€	 σε	 διάστημα	 πενταετίας	 για	 την	 κάλυψη	 μέρους	 των	

αναγκών	 της	 Εταιρίας.	 Η	 πρόταση	 θα	 απευθύνεται	 στις	 ομάδες	 παραγωγών	

(οινοπαραγωγών,	 ελαιοπαραγωγών	 και	 παραγωγών	 επιτραπέζιου	 σταφυλιού),	 με	

έκδοση	 νέων	 μετοχών	 είτε	 της	 Εταιρίας,	 είτε	 εναλλακτικά	 συγκεκριμένων	

παραγωγικών	δομών	που	θα	ανεξαρτητοποιηθούν	 και	 θα	 λειτουργούν	αυτοτελώς	

λογιστικά.	

	

	

6. Κεφαλαιοποίηση	κερδών	και	μη	διανομή	μερίσματος.	

Τα	προκύπτοντα	κέρδη	θα	κεφαλαιοποιηθούν	και	δεν	θα	πραγματοποιηθεί	

οποιαδήποτε	διανομή	μερίσματος.	Με	αυτό	τον	τρόπο,	θα	ενισχυθεί	περαιτέρω	η	

ταμειακή	ρευστότητα	της	Εταιρίας.		


