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Εισαγωγή
Παρατηρώντας την κατάσταση της οικονομίας και τις πιθανές διεξόδους που οι νέοι επαγγελματίες
θα κληθούν να βρουν, καταλήξαμε στην ιδέα της “GreenHouseVille”. Θεωρήθηκε ομόφωνα ότι η
ανάπτυξή της μπορεί να δώσει μία νέα πνοή στην ελληνική οικονομία.
Το επιχειρηματικό πλάνο που ακολουθεί ξεκινάει με το executive summary που είναι μία περίληψη
της εταιρίας με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να ενδιαφέρουν έναν πιθανό επενδυτή.
Ακολουθεί η εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης που εστιάζει στον τρόπο λειτουργίας της, την
τοποθεσία και όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εσωτερική οργάνωσή της.
Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της αγοράς αποτελείται από την ανάλυση της αγοράς και
των πιθανών πελατών και ανταγωνιστών και

ο υπολογισμός του μεγέθους της αγοράς που η

εταιρία θα απευθυνθεί.
Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται περισσότερο στην υπηρεσία που θα παρέχεται, ενώ το πέμπτο
παρουσιάζει τους πίνακες του ισολογισμού που έγινε.
Μαζί με το Επιχειρηματικό σχέδιο επισυνάπτεται και η πρώτη μελέτη της εταιρίας, η οποία έγινε
ταυτόχρονα με τη διαδικασία δόμησης της εταιρίας, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δυνατόν
να διεκπεραιωθεί μία τέτοια μελέτη, που στην πράξη θα είναι και το αντικείμενο της εταιρίας,
εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και άλλους στόχους που θα αναλυθούν στη συνέχεια.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τους κυρίους: Σιάγα Σωτήρη (Euroconsultants), Βασιλακάκη
Θανάση (Γεωπόνος ΑΠΘ), Καμινιώτη Λευτέρη (ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Ο.Ε), Κίττα Κωνσταντίνο
(Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, ΚΕΤΕΑΘ), Μπαρζιάνα Θωμά , (ερευνητής ΚΕΤΕΑΘ), για τις πολύτιμες πληροφορίες
που μας έδωσαν.
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1. Executive summary
H “GreenHouseVille” OE είναι μια εταιρία μελετών που παρέχει ολοκληρωμένες μελέτες για την
κατασκευή θερμοκηπίων, την εφαρμογή συστήματος αυτοματισμών και συστήματος έξυπνης
διαχείρισης ενέργειας με χρήση τεχνολογιών αιχμής.
Οι πελάτες μας μετά το πέρας της μελέτης θα έχουν στα χέρια τους έναν ολοκληρωμένο και καλά
δομημένο αλγόριθμο που θα τους οδηγεί στην απόκτηση ενός θερμοκηπίου. Ο στόχος είναι αυτό να
είναι σχεδόν αυτοσυντηρούμενο και το μόνο για το οποίο θα μεριμνά ο πελάτης να είναι

η

συγκομιδή της σοδιάς. Με την εφαρμογή των λύσεων της "GreenHouseVille" θεωρείται ότι είναι
εφικτός «ο πλούτος δίχως μόχθο», γεγονός που αναιρεί το γνωστό ρητό.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα περιλαμβάνουν μία ή συνδυασμό των παρακάτω:
o Μελέτη για την κατασκευή του θερμοκηπίου σε συνεργασία με μία από της κατασκευαστικές
εταιρίες με τις οποίες η “GreenHouseVille” Ο.Ε. είναι σε διαρκή επαφή,
o Συμβουλευτική σε σχέση με την καλλιέργεια που θα αναπτύξει ο πελάτης, υπηρεσία που θα
παρέχεται από γεωπόνο - εξωτερικό συνεργάτη της “GreenHouseVille” Ο.Ε.,
o Μελέτη για τους απαραίτητους αισθητήρες και μηχανισμούς ρύθμισης των παραμέτρων του
θερμοκηπίου (θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα αέρα, σκίαση κλπ.) και προγραμματισμός αυτών
από το προσωπικό της εταιρίας,
o Μελέτη για εφαρμογή συστήματος συνεχούς επίβλεψης,
o Μελέτη για εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών,
γεωθερμίας και άλλων καινοτόμων ή παραδοσιακών τρόπων από το προσωπικό της εταιρίας,
o Επίβλεψη για 1 χρόνο μετά το πέρας της μελέτης και επίλυση βασικών αποριών του πελάτη σε
θέματα χρήσης των συστημάτων αυτοματισμού,
o Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας της επένδυσης,
o Αναζήτηση πιθανών επιχορηγήσεων για τον πελάτη.
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των θερμοκηπίων που κατασκευάζονται αυξάνεται
κάθε χρόνο με ρυθμό 6%, ενώ οι κάτοχοι υπαρχόντων θερμοκηπίων φαίνεται να ενδιαφέρονται για
εφαρμογές αυτοματισμών στα θερμοκήπιά τους. Λαμβάνοντας υπόψη την τάση επιστροφής στην
αγροτική ενασχόληση, η οποία αποδεικνύεται τόσο από μελέτες και στατιστικά στοιχεία
(Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ινστιτούτο Ανάπτυξης και
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων), όσο και από το λογικό επακόλουθο της οικονομικής κρίσης στη χώρα
μας, προβλέπεται ότι η αγορά που θα απευθυνθεί η “GreenHouseVille” OE είναι πολλά
υποσχόμενη.
Ακόμα, μεγάλος αριθμός ανέργων καθώς και νέων επιχειρηματιών, που βλέπουν την αγορά
εργασίας να σβήνει, αναζητούν τη λύση σε πιο παραδοσιακά πεδία. Ο ρόλος της εταιρίας είναι να
πάει τις παραδοσιακές πρακτικές ένα βήμα μπροστά, ώστε με τη χρήση της τεχνολογίας να
μπορούν να αποδειχθούν επικερδείς και ενδιαφέροντες.
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Ανταγωνιστικές εταιρίες που να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν φαίνεται να υπάρχουν μέχρι
στιγμής. Οι κατασκευαστικές εταιρίες παρέχουν μελέτες που επικεντρώνονται στο κλασικό
θερμοκήπιο. Υπάρχουν λίγες εταιρίες παροχής αυτοματισμών, ενώ ο θεσμός των ESCOs τώρα
αρχίζει να αναπτύσσεται στην χώρα μας. Καμία όμως εταιρία μέχρι στιγμής δεν συνδυάζει αυτούς
τους τρεις τομείς στους οποίους η “GreenHouseVille” Ο.Ε. θα επικεντρωθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, ο
ανταγωνισμός φαίνεται να είναι αρκετά ευνοϊκός για τη νέα εταιρία.
Το προσωπικό της εταιρίας αποτελείται από τρεις προπτυχιακούς και σύντομα διπλωματούχους
μηχανολόγους. Και οι τρεις θα εκπονούν μελέτες αρχικά, ενώ η λήψη στρατηγικών αποφάσεων θα
λαμβάνεται συνολικά και από τους τρεις. Καθένας θα αναλάβει πιο συγκεκριμένα κάποια εργασία,
την οποία θα γνωρίζει καλύτερα από τους υπολοίπους. Ο Μωυσίδης Δημήτριος, με δεκάμηνη
εμπειρία σε μελετητικό γραφείο, θα ασχολείται με το κομμάτι του marketing και τη διαχείριση
ενέργειας . Ο Ανδρεάδης Γεώργιος, με πεντάμηνη εμπειρία σε μελετητικό γραφείο, θα ασχοληθεί με
τη συνολική διαχείριση των έργων και με τους αυτοματισμούς. Ο Αντωνίου Αντώνιος, με πείρα από
οικογενειακή επιχείρηση σε καλλιέργειες, θα ασχοληθεί με το κομμάτι της έρευνας και καινοτομίας
στον τομέα της γεωργίας και των επιχορηγήσεων από το κράτος.
Τέλος, για να αντιμετωπιστεί το προφανές εμπόδιο της εταιρίας, που είναι η έλλειψη εμπειρίας πάνω
στο περιβάλλον που ετοιμάζεται να μπει, αποφασίστηκε η εκπόνηση και εφαρμογή ενός πρώτου
θερμοκηπίου, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελεί την εφαρμογή της πρώτης μελέτης της εταιρίας. Θα
πρέπει επίσης να σημειωθεί η παράλληλη απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων στον αγροτικό τομέα
από τα μέλη της εταιρίας, που κατείχαν ενεργό ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία του
θερμοκηπίου. Στη συνέχεια, το θερμοκήπιο θα λειτουργεί ως πρότυπο προς επίδειξη στους
υποψήφιους πελάτες.
Η "GreenHouseVille" Ο.Ε. θέτει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της αγροτικής καλλιέργειας στη χώρα
μας. Θεωρεί ότι βασικό κομμάτι αυτού θα αποτελέσουν οι τεχνολογίες αιχμής, που μπορούν να
τεθούν στη διάθεση της γεωργίας. Οι επιστημονικές μέθοδοι, επίσης, μπορούν να εγγυηθούν ένα
βέλτιστο αποτέλεσμα σε οποιονδήποτε τομέα.
Ειδικότερα εν μέσω περιόδου κρίσεως, όπου ανοίγονται πολλές ευκαιρίες, η "GreenHouseVille" Ο.Ε.
επιλέγει να μην πτοηθεί από το γενικότερο συναίσθημα απαισιοδοξίας και να εκμεταλλευτεί όσες
ευκαιρίες της δίνονται. Εφόσον, λοιπόν, τα εργαλεία είναι εξασφαλισμένα, θέληση υπάρχει και
μεράκι για δουλειά δεν χάνεται ποτέ, η "GreenHouseVille" Ο.Ε. σχεδιάζει τη δυναμική της είσοδο
στην αγορά της αγροτικής καλλιέργειας. Οι τρεις ιδρυτές της εταιρίας έχουν κάθε λόγο να ατενίζουν
το μέλλον με ελπίδα.
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2. Εσωτερική Ανάλυση
2.1. Περιγραφή της Επιχείρησης - Γενικά
Πρόκειται για εταιρία μελετών με την ονομασία "GreenHouseville" Ο.Ε.. Είναι ουσιαστικά μια εταιρία
παροχής υπηρεσιών με προσφερόμενες μελέτες για κατασκευή μερικώς μέχρι πλήρως
αυτοματοποιημένων θερμοκηπίων. Αρχικό κεφάλαιο δεν υπήρξε για την ίδρυσή της, καθότι τα
ιδρυτικά μέλη είναι νεαρά στην ηλικία, χωρίς επιπλέον εισοδήματα, οπότε αναγκαστική λύση ήταν η
ανάληψη δανείου. Στην επιχείρηση θα απασχολούνται οι τρεις ιδρυτές μόνιμα, ενώ, τον πρώτο καιρό
τουλάχιστον, θα απασχολούνται και δύο Γεωπόνοι ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Τα γραφεία θα

βρίσκονται στην Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων i4G της βορειοελλαδικής εταιρίας συμβούλων
“Ευρωσύμβουλοι”, η οποία βρίσκεται στην περιοχή καινοτομίας της Θεσσαλονίκης.

Επωνυμία και νομική μορφή
Η εταιρία αποφασίστηκε να ονομαστεί “GreenHouseVille” Ο.Ε., ώστε το λογοπαίγνιο που δημιουργεί
η συγκεκριμένη λέξη να συνδέει την εταιρία με γνωστό παιχνίδι στο Facebook. Το “Farmville” είναι
ιδιαιτέρως διαδεδομένο στο χώρο του Facebook και πρόκειται για μια εφαρμογή-παιχνίδι, όπου ο
κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τη δική του φάρμα και να ελέγχει την πορεία της
μέσω αυτόματων ενημερώσεων στo e-mail του από το Facebook. Η αναλογία που υπάρχει με την
ιδέα για ανάπτυξη της “GreenHouseVille” Ο.Ε., αυτή του εξ αποστάσεως χειρισμού ενός
θερμοκηπίου συν τη διαδεδομένη δημοτικότητα του Farmville, άρα και την εξοικείωση μεγάλου
κοινού με αυτό, θεωρήθηκαν ότι θα συντελέσουν στη γρηγορότερη γνωστοποίηση της εταιρίας στα
πρώτα βήματά της στο ευρύ αγοραστικό κοινό.
Όσον αφορά τη νομική μορφή της επιχείρησης, αυτή αποφασίστηκε να είναι εταιρία Ομόρρυθμης
Ευθύνης (Ο.Ε.). Επιλέχθηκε αυτό το είδος επιχείρησης, λόγω του σχετικά χαμηλού απαιτούμενου
ποσού για τη δημιουργία της και της λογιστικής απλότητάς της. Σε δεύτερο επίπεδο, μια ομόρρυθμη
εταιρία θεωρήθηκε ότι εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ενδεχόμενους πελάτες από μια ΕΠΕ
ή ΑΕ, εφόσον τα ιδρυτικά στελέχη της εμπλέκονται με το σύνολο της περιουσίας τους και συνεπώς
θα καταβάλλουν όλες τις δυνάμεις τους για να την προωθήσουν.

Ιδρυτές και Ιδρυτικό Κεφάλαιο
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Η εταιρία θα ιδρυθεί από τρεις σύντομα διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς, νεαρούς στην
ηλικία, αλλά με μεγάλα οράματα. Ο Ανδρεάδης Γεώργιος και ο Αντωνίου Αντώνιος είναι φοιτητές
5ου έτους στο τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών, στον τομέα της Βιομηχανικής Διοίκησης, ενώ ο
Μωυσίδης Δημήτριος βρίσκεται τον Ενεργειακό τομέα . Η ενασχόληση του Αντωνίου Αντώνιου με τις
καλλιέργειες, καθότι κάτοχος 9 στρεμμάτων γης στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη,
διευκόλυνε τις διαδικασίες οικονομικά και πρακτικά, ενώ η εμπειρία του Ανδρεάδη Γεώργιου και του
Μωυσίδη Δημήτριου σε μελετητικό γραφείο, κατά την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης,
συνεκτιμήθηκε επίσης.
Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, τα τρία ιδρυτικά μέλη δεν διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο για να
επενδύσουν στην εταιρία. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο είναι το ½ των 9 στρεμμάτων στην περιοχή
της Επανομής, τα οποία είναι εκτός σχεδίου πόλεως και αποτελούν καλλιεργήσιμη έκταση. Το
αγροτεμάχιο κληρονομήθηκε εξ αδιαιρέτου από τον Αντωνίου Αντώνιο και τον αδερφό του, ενώ στη
συνέχεια διατέθηκε ως περιουσιακό στοιχείο της “GreenHouseVille” Ο.Ε..
Για την κάλυψη των περαιτέρω αναγκών, η εταιρία προχώρησε σε λήψη δανείου από την τράπεζα
«Πειραιώς». Πιο συγκεκριμένα, προσημειώνοντας το αγροτεμάχιο της εταιρίας, επιτεύχθηκε με την
τράπεζα Πειραιώς συμφωνία μακροπρόθεσμου δανεισμού ποσού 44102€ με ετήσιο επιτόκιο 8,5%.
Βασική προτεραιότητα των μετόχων θα είναι η τμηματική εξόφληση του παραπάνω δανείου το
γρηγορότερο δυνατόν. Επιπλέον, για να διατηρηθούν τα αρχικά έξοδα χαμηλά, έγινε πρόταση
εισαγωγής της εταιρίας κάτω από την σκέπη της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων i4G, oπότε το ενοίκιο
και τα κοινόχρηστα είναι σαφώς μειωμένα.

Στόχοι και Όραμα
Το όραμα της επιχείρησης είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αγροτική
καλλιέργεια, την έξυπνη διαχείριση ενέργειας και τις εφαρμογές αυτοματισμών. Υπό το πρίσμα καλά
οργανωμένων μελετών, θα δίνεται σε νέους αλλά και σε έμπειρους αγρότες μία πλήρη εικόνα σε
σχέση με τις εναλλακτικές τους επιλογές σε ότι αφορά τις καλλιέργειες σε θερμοκήπια, καθώς και
κατευθυντήριες γραμμές πάνω σε αυτά.
Ο θεσμικός στόχος της επιχείρησης, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, είναι η εκπόνηση μελετών
πάνω σε θέματα βιωσιμότητας της επιχείρησης και ειδικότερα αγροτικών επιχειρήσεων. Κατά τη
δήλωση των θεσμικών στόχων της επιχείρησης στο καταστατικό, το πεδίο αυτό θα αφεθεί αρκετά
ανοικτό, ώστε αν χρειαστεί, να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του πεδίου εφαρμογών.
Οι λειτουργικοί στόχοι της “GreenHouseVille” OE θα είναι αρχικά η απόκτηση ενός σταθερού κύκλου
εργασιών και της φήμης της υπεύθυνης επιχείρησης. Ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
στόχος θα είναι η καλύτερη δυνατή ποιότητα με το μικρότερο δυνατό κόστος, πράγμα που μπορεί
να μην την κάνει τόσο κερδοφόρα και αποδοτική τον πρώτο καιρό και ενδεχομένως να καθυστερήσει
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την αποπληρωμή των επενδυμένων κεφαλαίων (νεκρό σημείο). Ωστόσο, θα βοηθήσει την εταιρία να
κερδίσει και σημαντικό και σταθερό μερίδιο της αγοράς.
Ως προς τους μετόχους της εταιρίας, που θα είναι και οι μοναδικοί εργαζόμενοι, στόχος είναι, μέσω
των αρχικών μελετών, να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους και να αποκτήσουν την απαραίτητη
εμπειρία, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να αναλάβουν μεγαλύτερα projects. Απώτερος σκοπός
είναι, εκτός από μελέτες για συγκεκριμένα αγροτεμάχια, να αναλαμβάνονται και στρατηγικοί
σχεδιασμοί αγροτικής καλλιέργειας περιοχών.
Ως προς την καινοτομία, μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρίας είναι σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης του τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης από
το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, να γίνουν βελτιστοποιήσεις στα δίκτυα ανεφοδιασμού
αγροτικών προϊόντων. Λόγω του χαμηλού κόστους τους, καθώς και του γεγονότος ότι οι μεταφορές
που

γίνονται σε αυτό τον τομέα είναι συνήθως σε κοντινές αποστάσεις, λόγω της δυσκολίας

διατήρησης, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και η εταιρία θα μπορούσε να εφαρμόσει
καινοτομικές λύσεις σε ήδη υπάρχοντα συστήματα με εφαρμογή μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης,
αντικείμενο το οποίο και οι δύο ιδρυτές σπουδάζουν.

Ανθρώπινο δυναμικό
Το αρχικό οργανόγραμμα που έχει συνταχθεί, προβλέπει την απασχόληση τριών εργαζομένων με
τις δραστηριότητες της εταιρίας. Οι τελευταίοι θα είναι μόνιμοι εργαζόμενοι στην εταιρία, καθώς
αποτελούν τα μυαλά πίσω από την ιδέα και την ψυχή πίσω από το όραμα της εταιρίας.
Επίσης, αρχικά τουλάχιστον θα απασχολείται και ένας γεωπόνος, ως εξωτερικός συνεργάτης, ο
οποίος θα δρα συμβουλευτικά ως προς τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων. Θεωρείται μεγάλης
σημασίας η επιλογή αυτού του εξωτερικού συνεργάτη, διότι καλύπτει το έλλειμμα γνώσεων της
υπόλοιπης ομάδας σχετικά με τη γεωργία και τις καλλιέργειες. Επομένως, η αποτελεσματικότητα
των πρώτων τουλάχιστον μελετών θα εξαρτάται κατά βάση από τις εκτιμήσεις του γεωπόνου.
Επιπροσθέτως, θα απασχολείται ένας ακόμα ανειδίκευτος εργαζόμενος περιστασιακά. Η
συνεργασία της εταιρίας μαζί του θα ξεκινήσει με την πρώτη εφαρμογή μελέτης. Η εταιρία θέλει να
εκμεταλλευτεί την εμπειρία ενός ατόμου, που έχει ήδη ασχοληθεί με τον κλάδο της καλλιέργειας για
την ανάπτυξη του πρώτου θερμοκηπίου. Στη συνέχεια ευελπιστείται ότι ο εργαζόμενος θα
μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στα μέλη της εταιρίας, ώστε να είναι από μόνα τους ικανά να
φροντίσουν για τις ανάγκες ενός θερμοκηπίου.
Όλοι οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με τους βασικούς μισθούς αρχικά, μέχρι να ορθοποδήσει η
εταιρία. Στη συνέχεια προβλέπεται αναθεώρηση του οργανογράμματος και της μισθοδοτικής
πολιτικής της εταιρίας.
Διοικητικό Πλάνο
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Οι τρεις μέτοχοι θα έχουν ίσα δικαιώματα στη λήψη σοβαρών αποφάσεων και θα εκπονούν
ταυτόχρονα μελέτες, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια. Διοικητικά δηλαδή θα είναι ισάξιοι. Όταν θα
αρχίσει να υπάρχει κύκλος εργασιών, οι τρεις μέτοχοι θα αναλάβουν τις εξής επιμέρους
αρμοδιότητες: διοίκηση πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων, έρευνα για επιχορηγήσεις από το κράτος
και project management. Οι τομείς αυτοί είναι ενδεικτικοί και έχουν να κάνουν με τα τρία σημεία που
θεωρήθηκε ότι θα χρειαστεί επικεντρωμένη προσπάθεια από κάθε άτομο.
Οι δημόσιες σχέσεις και το marketing είναι απαραίτητα, καθώς η εταιρία θα είναι νέα στην αγορά και
θα χρειαστεί να εδραιωθεί. Η έρευνα για επιδοτήσεις και την καταλληλότερη καλλιέργεια θα γίνονται
σε κάθε μελέτη και θα προϋποθέτουν συνεργασία με γεωπόνους, οπότε και η ενασχόληση ενός
ατόμου με αυτήν την επικοινωνία. Τέλος, το project management θα είναι απαραίτητο μόνο σε
περίπτωση απόκτησης κύκλου εργασιών και θα συνδυάζεται με τη γενικότερη εποπτεία της
επιχείρησης.
Για τη θέση αυτή του εξωτερικού συνεργάτη θα προταθούν δύο άτομα από τους δύο γεωπόνους
που βοήθησαν την ομάδα στη διεκπεραίωση του πρώτου case study. Η επιλογή θα γίνει στη
συνέχεια με βάση τις ικανότητες τους. Ο κύριος Αθανάσιος Βασιλακάκης, Γεωπόνος ΑΠΘ, λόγω
των γνώσεων του στο αντικείμενο, αλλά και της βοήθειας που παρείχε πάνω στην ανάπτυξη της
αρχικής ιδέας της "GreenHouseVille" Ο.Ε., θα προτείνει ένα άτομο από την ερευνητική του ομάδα.
Το δεύτερο άτομο θα προταθεί από τον κύριο Κωνσταντίνο Κίττα, Καθηγητή, από το Εργαστήριο
Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι
Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων, ΚΕΤΕΑΘ. Οι
πληροφορίες που λήφθηκαν από αυτές τις δύο πηγές ήταν αρκετά χρήσιμες και σαφείς, ενώ
φαίνεται ότι υπάρχει θέληση για περαιτέρω συνεργασία.
Ο πέμπτος, εποχιακά μόνο εργαζόμενος στην "GreenHouseVille" Ο.Ε., θα προσληφθεί βάση της
εμπειρίας του στις αγροτικές εργασίες. Η συνεργασία της εταιρίας μαζί του θα τελειώσει μετά το
πρώτο έτος λειτουργίας του θερμοκηπίου. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι παραπάνω θέσεις είναι
ενδεικτικές και θα προσαρμοστούν στις ανάγκες που θα εμφανιστούν στην πορεία.

Προσωπικό

Άτομα

(ευρώ/μήνα)

Διευθυντής

3

700

Γεωπόνος

1

1200

Ανειδίκευτος

1

135
Σύνολο Χρόνου

26455

Πίνακας 1: Μηνιαίες και ετήσιες αποδοχές προσωπικού
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2.2. Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία:
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η εταιρία δεν είναι εντελώς καινούριες. Υπάρχει πλήθος εταιριών
consulting για αγρότες και μάλιστα δεν μπορεί να παραγνωριστεί η μεγάλη εμπειρία αυτών πάνω
στο θέμα. Η καινοτομία της “GreenHouseVille” OE, παρατάυτα, έγκειται στο γεγονός ότι η εταιρία θα
αναλαμβάνει ουσιαστικά την ίδια την έρευνα αγοράς για τον καταναλωτή, τη μελέτη των
εναλλακτικών και την παρουσίαση της σκοπιμότερης λύσης σε αυτόν. Ταυτόχρονα, η εταιρία θα δρα
ως μεσάζοντας ανάμεσα σε τεχνολογίες αιχμής και την εφαρμογή τους στα θερμοκήπια και τις
καλλιέργειες.

Θα καταβάλλεται

δηλαδή

προσπάθεια

με

χρήση

εξισώσεων και

μελετών

σκοπιμότητας, εύρεσης βέλτιστης λύσης, σε σχέση με τα δοθέντα από τον πελάτη δεδομένα
(αγροτεμάχιο, απόσταση από σιλό, ποιότητα εδάφους).
Η δεύτερη και ίσως σημαντικότερη καινοτομία είναι η παροχή συνδυασμού τεχνολογιών εξ
αποστάσεως χειρισμού των θερμοκηπίων. Πρόκειται για τομέα σχετικά καινούριο, καθότι υπάρχουν
μεν ήδη τεχνολογίες αυτοματισμών, αλλά στην πλειοψηφία τους προορίζονται για χρήση σε οικείες,
πολυκαταστήματα

και

ξενοδοχειακές

εγκαταστάσεις.

Η

ενσωμάτωση

ενός

πλήρως

αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου με αισθητήρες διαφόρων παραμέτρων σε ένα θερμοκήπιο
είναι ουσιαστικά κάτι καινούριο στον τομέα των καλλιεργειών.
Επίσης, υπηρεσίες που θα ολοκληρώνουν την καινοτομία των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα είναι
η σύνδεση των αισθητήρων σε πίνακα ελέγχου στο θερμοκήπιο. Από εκεί οι πληροφορίες θα
αποστέλλονται στο σύστημα αυτόματου ελέγχου, που θα είναι εγκατεστημένο εντός του
θερμοκηπίου. Το σύστημα αυτό θα δρα ανάλογα, ώστε να διατηρεί τις τιμές των μετρούμενων
παραμέτρων συνεχώς μέσα στα επιθυμητά όρια.
Όλες οι διαδικασίες αυτές θα είναι προγραμματισμένες εκ των προτέρων με γνώμονα τις απαιτήσεις
κάθε καλλιέργειας, αλλά και προσωπικές προτιμήσεις των καλλιεργητών, ώστε το σύστημα να δρα
αυτόνομα, δηλαδή να προσέχει από μόνο του τις παραμέτρους που ελέγχονται και να δρα
κατάλληλα σε κάθε περίπτωση. Αυτή ακριβώς η διαδικασία θα κάνει τα θερμοκήπια που σχεδιάζει η
“GreenHouseVille” OE να είναι πολύ πιο καινοτόμα από τα ήδη υπάρχοντα.
Άμεσος στόχος της εταιρίας για το 2012 είναι η προσθήκη στις υπηρεσίες της κάλυψης των
θερμοκηπίων με διαφανή φωτοβολταϊκά. Ο σκοπός αυτών είναι η παροχή πλήρης ενεργειακής
αυτονομίας στο σύστημα των αυτοματισμών, ενώ παράλληλα η παρεμπόδιση της διόδου της
ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο του θερμοκηπίου. Τα διαφανή φωτοβολταικά είναι βασισμένα σε μια
νέα τεχνολογία και πρόκειται ουσιαστικά για παραγωγή πράσινης ενέργειας. Η συμφωνία με την
εταιρία παραγωγής τους προβλέπει ότι η παραγωγή τους θα αρχίσει το 2012.
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Ένας ακόμα τομέας που ενδεχομένως να απασχολήσει την ”GreenHouseVille” OE είναι η
αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας για την θέρμανση και ψύξη του θερμοκηπίου. Η τεχνολογία
αυτή δεν είναι καθόλου καινούρια και εφαρμόζεται ήδη σε κατοικίες, αλλά όχι σε θερμοκήπια. Οι
λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η ήπια μορφή ενέργειας είναι ότι το κλίμα στην Ελλάδα είναι
εύκρατο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα θέρμανσης το χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι. Σύμφωνα
με μελέτη του ενεργειακού τομέα του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της εταιρίας Γεωέρευνα
Ο.Ε. και της εταιρίας Ποσειδών ΑΕ το 2003, η απόσβεση της εγκατάστασης ενός γεωεναλλάκτη
γίνεται σε περίπου 4 χρόνια και είναι αποδοτικότερη για μεγάλες επιφάνειες. Η χρήση του σε
θερμοκήπια δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και λόγω της μεγάλης έκτασης του θερμοκηπίου εκτιμάται
ότι θα αποτελεί πεδίο εφαρμογών της εταιρίας στο μέλλον.
Συνολικά, αυτό που θα κάνει την “GreenHouseVille” OE καινοτομική σε σχέση με τις άλλες εταιρίες
είναι ότι θα δίνει στον πελάτη μία αναλυτική και οργανωμένη μελέτη. Σε αυτήν θα περιέχονται
σύγκριση διαφορετικών κατασκευαστών θερμοκηπίων, καθώς και μελέτη για εγκατάσταση
αυτοματισμών και συστημάτων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας.

2.3. Τρόπος λειτουργίας επιχείρησης
Το γραφείο μελετών της “GreenHouseVille” OE θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιλογή
κατασκευής θερμοκηπίων και εφαρμογής ορισμένης καλλιέργειας σε αυτά, καθώς και θα εκπονεί
μελέτες και προγραμματισμό των αυτοματισμών που θα εγκαθίστανται σε αυτά. Δεν θα παρέχει
υπηρεσίες γεωπονικής επίβλεψης, καθώς αυτό δεν είναι μέσα στο γνωστικό αντικείμενο των
εταίρων. Ο βασικός στόχος είναι η κάλυψη του κενού ανάμεσα στις κατασκευαστικές εταιρίες
θερμοκηπίων και εταιρίες consulting αγροτών, στους πελάτες που ενδιαφέρονται να καινοτομήσουν
και να χρησιμοποιήσουν την αιχμή της τεχνολογίας αποδοτικά σε ένα θερμοκήπιο και στις εταιρίες
που παρέχουν αυτοματισμούς και συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας.

Από την πλευρά των πελατών
Ο δυνητικός νέος καλλιεργητής, που θα προσέρχεται στην “GreenHouseVille” OE, θα δηλώνει το
ποσό που σκοπεύει να επενδύσει, καθώς και το αγροτεμάχιο που διαθέτει. Από την εταιρία θα
πραγματοποιείται μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης, ενώ ακολούθως θα υποβάλλεται προσφορά
στον πελάτη που θα εμπεριέχει το τι θα μετρήσει η εταιρία και πόσο θα πληρωθεί για τη μελέτη
αυτή. Με την έγκριση του πελάτη, στη συνέχεια, η εταιρία θα εκπονεί τη μελέτη. Κατά την εκπόνηση,
ο πελάτης θα ενημερώνει μέχρι πιο σημείο θέλει να αυτοματοποιήσει το θερμοκήπιό του, τι
παραμέτρους δηλαδή θέλει να ελέγχει και τι αναδράσεις επιθυμεί να παίρνει. Τοιουτοτρόπως η
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“GreenHouseVille” OE θα μεταφράζει τις ανάγκες του πελάτη σε αυτοματισμούς, που είναι
απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
Τελικώς στον πελάτη θα παρουσιάζονται τα εξής:


Ποια εταιρία θεωρήθηκε ότι είναι βέλτιστη να αναλάβει την κατασκευή του θερμοκηπίου. Σε

αυτό θα συμπεριλαμβάνονται και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θερμοκηπίου, όπως υλικό σκελετού
και της οροφής, ύψος υδρορροής, προσόψεις και πιθανά ανοίγματα.


Οι αυτοματισμοί με συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντος, καθώς και την κατασκευάστρια

εταιρία που συνίσταται να εγκατασταθούν από την “GreenHouseVille” OE και με τι κόστος.


Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει, τα επόμενα βήματα του δηλαδή για την

ολοκλήρωση του σχεδίου με το ανάλογο χρονοδιάγραμμα. Και τέλος,


Η οικονομική σκοπιμότητα του σχεδίου με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας για τα

επόμενα 5 χρόνια.
Όλες οι παραπάνω παράμετροι φυσικά θα είναι διαπραγματεύσιμες και θα μπορούν να αλλάζουν
ανάλογα με τον εκάστοτε πελάτη. Η εταιρία πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντική η ικανοποίηση στο
μεγαλύτερο βαθμό των αναγκών του πελάτη, έτσι θα προσαρμόζει κάθε μελέτη στα μέτρα του κάθε
πελάτη. Ενδεχομένως μάλιστα να παρουσιάζει όχι μόνο μία βέλτιστη λύση, αλλά να τρέχει και
εναλλακτικά σενάρια (αισιόδοξο, απαισιόδοξο κτλ. ), ώστε να ελέγχεται με κάθε τρόπο η
σκοπιμότητα της ίδρυσης ενός υπερμοντέρνου θερμοκηπίου και να πείθεται τελικώς ο πελάτης στην
αγορά του.
Ο πελάτης, δηλαδή, θα εφαρμόσει τις υποδείξεις της εταιρίας και στον πρώτο χρόνο τουλάχιστον θα
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με αυτή. Επίσης, όσον αφορά στα συστήματα αυτόματου ελέγχου,
η εταιρία θα δύναται να επέμβει στον πίνακα ελέγχου των θερμοκηπίων, εξ αποστάσεως ή από
κοντά, για να διορθώσει οποιοδήποτε πρόβλημα και να αποφευχθούν σοβαρά λάθη και
παραλείψεις, γεγονότα που δυνητικά θα επηρεάσουν τη βιωσιμότητα του νέου θερμοκηπίου. Ο
στόχος της εταιρίας θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, να τον βοηθήσει να αποκτήσει ομαλά τις
απαραίτητες γνώσεις που θα χρειαστεί για την εποπτεία του συστήματος.
H πρώτη εφαρμογή μελέτης
Εξ αρχής, αποφασίστηκε από τους εταίρους η εκμετάλλευση του αγροτεμαχίου στην Επανομή
Θεσσαλονίκης για εφαρμογή της πρώτης μελέτης τους για ένα θερμοκήπιο με αυτοματισμούς και
παραγωγή

βιολογικής

ντομάτας.

Σκοπός

είναι

η

μέτρηση

της

σχέσης

προβλέψεων-

πραγματικότητας, ως προς το αναμενόμενο κόστος, απαιτούμενο χρόνο παρουσίας εκεί αλλά και
εφικτότητας της εξ αποστάσεως καλλιέργειας του.
Με την ανέγερση του πρώτου αυτού θερμοκηπίου του «I am green1», η επιχείρηση θα αποκτήσει
μία βασική εμπειρία στην εγκατάσταση αυτοματισμών και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε ένα
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θερμοκήπιο. O κάθε εταίρος θα απασχοληθεί σε πόστο ανάλογα με τις μελλοντικές ευθύνες και
αρμοδιότητές του, ώστε να δει την εφαρμογή στην πράξη της εκάστοτε μελέτης του.
Ο λόγος, λοιπόν, που θα εκπονηθεί και θα εφαρμοστεί η πρώτη αυτή ιδέα θα είναι τριπλός, εκτός
από το αναμενόμενο χρηματικό αποτέλεσμα που θα φέρει. Καταρχάς για να φανεί ότι η πρώτη αυτή
εφαρμογή θα είναι κερδοφόρα. Σε δεύτερο λόγο, η εταιρία θα διαπιστώσει τοιουτοτρόπως το
μέγεθος των αποκλίσεων των εκτιμήσεων της από την πραγματικότητα. Ενώ τέλος το «I am
green1» θα αποτελεί υπόδειγμα προτύπου, το οποίο θα επιδεικνύεται σε κάθε μελλοντικό πελάτη
της εταιρίας. Από άποψη marketing θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν διαφήμιση για την
“GreenHouseVille” OE και τις εφαρμογές που μπορεί να αποκτήσει κάθε θερμοκήπιο.

H ανάπτυξη του «I am green1» αναλύεται εκτενέστερα παρακάτω. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής
και εφαρμογής των συστημάτων αυτοματισμού του πρώτου θερμοκηπίου οι μέτοχοι θα δουλέψουν
στην κατασκευή για να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και τη
διάρκεια των εργασιών.

2.4. Τοποθεσία
Η έδρα της επιχείρησης θα βρίσκεται στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων i4G της βορειοελλαδικής
εταιρείας

συμβούλων

“Ευρωσύμβουλοι”,

η

οποία

βρίσκεται

στη

ζώνη

καινοτομίας

της

Θεσσαλονίκης. H ακριβής διεύθυνση είναι Αντώνη Τρίτση 21. Το γραφείο θα είναι 20 τετραγωνικά,
ιδανικό για τρία με τέσσερα άτομα, ενώ διατίθεται με ανταγωνιστικό ενοίκιο (200 ευρώ και 100 ευρώ
κοινόχρηστα). Ο λόγος που επιλέχθηκε η θερμοκοιτίδα είναι ότι το περιβάλλον μιας θερμοκοιτίδας
είναι ευνοϊκό για τη γρήγορη ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης στα πρώτα στάδια. Πιο
συγκεκριμένα, σε μια θερμοκοιτίδα παρέχονται κοινές λειτουργικές υπηρεσίες, μειώνοντας έτσι άλλα
κόστη (εκτυπωτές, τουαλέτες, γραμματειακή υποστήριξη, κυλικείο),

συμβουλευτικές υπηρεσίες,

υπηρεσίες πληροφόρησης και χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Ακόμα θα παρέχονται υπηρεσίες
λογιστικής υποστήριξης σε ανταγωνιστικές τιμές, με περίπου 1000 ευρώ το χρόνο.
Τέλος, η θέση της θερμοκοιτίδας είναι σε αρκετά στρατηγικό σημείο ως προς την αιχμή της έρευνας
προς την αγροτική παραγωγή. Σε αρκετά κοντινή απόσταση βρίσκεται το αγρόκτημα του ΑΠΘ και η
Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Αυτοί οι δύο φορείς θα αποτελέσουν κατά τη γνώμη της επιχείρησης
φορείς καινοτομίας στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και είναι αρκετά χρήσιμο για τη μελλοντική
τους συνεργασία με την εταιρία η θέση τους σε κοντινή απόσταση.
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3. Περιγραφή της αγοράς – Τιμολόγηση Προϊόντων

Εισαγωγικά
Η εταιρία στοχεύει στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, στην ευρύτερη περιοχή του νομού, αλλά και
της περιφέρειας και ειδικότερα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που θα ήθελαν να ασχοληθούν ή
ασχολούνται ήδη με τις καλλιέργειας θερμοκηπίου. Η αγορά μελετήθηκε με βάση ιστορικά και
στατιστικά δεδομένα. Αυτά, υποστηρίχθηκαν από έρευνα ερωτηματολογίου που διενεργήθηκε προς
αυτό το σκοπό. Μετά από ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων τόσο η αγορά, όσο και το περιβάλλον
ανάπτυξης της "GreenHouseVille" Ο.Ε. κρίθηκαν ικανά να υποστηρίξουν την εταιρία και τα
μελλοντικά σχέδια επεκτάσεώς της. Η ανάλυση ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια.

3.1. Ανάλυση αγοράς
Στην Ελλάδα υπάρχουν 51.480.000 χιλιάδες στρέμματα συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης. Έχει
υπολογιστεί ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν περίπου 50.000 στρέμματα με καλλιέργειες
θερμοκηπίου. Το εντυπωσιακό είναι πως πριν από 20 χρόνια υπήρχαν 40.000 στρέμματα
(Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών πόρων), δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια τα
θερμοκήπια στην Ελλάδα αυξανόντουσαν με ρυθμό 500 θερμοκήπια το χρόνο αν θεωρήσουμε ότι η
αύξηση γίνεται γραμμικά και ένα μέσο θερμοκήπιο έχει έκταση 1 στρέμμα. Στην περιοχή της
Μεσογείου πρωτοστατεί η Ισπανία με 27% περίπου κάλυψη συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης από
θερμοκήπια, ενώ η Ελλάδα έρχεται 7η με μόλις 3,85%. Από τις 6 προηγήσασες από αυτήν χώρες
μάλιστα η Ελλάδα εισάγει μεγάλο αριθμό φρούτων και λαχανικών.
Η Ελλάδα διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να γίνει ο λαχανόκηπος της Ευρώπης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:


οι πολύ καλές κλιματικές συνθήκες, λόγω του μεσογειακού εύκρατου κλίματος που

επικρατεί στην περιοχή,


η γεωγραφική της θέση που συν τοις άλλοις παρέχει εύκολη πρόσβαση στις αγορές της

Ευρώπης, για να καλύψει ενδεχόμενη ζήτηση από τις Βόρειες χώρες,


οι σημαντικές ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα η αυξημένη ηλιακή

ακτινοβολία που δέχεται (κάτι που σκοπεύει να εκμεταλλευτεί μελλοντικά η “GreenHouseVille” OE)
και που μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τα συμβατικά καύσιμα (βιομάζα, γεωθερμία), και


η έρευνα στον τομέα των καλλιεργειών και η σημαντική τεχνογνωσία που παρέχεται από

εξειδικευμένα εργαστήρια που βρίσκονται διάσπαρτα στον Ελληνικό χώρο (αγρόκτημα Α.Π.Θ.,
Αμερικανική Γεωργική σχολή Θεσσαλονίκης κτλ. ).
15

Για την αύξηση όμως της παραγωγής από θερμοκήπια, ωστόσο, προϋποθέτεται η χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής. Η εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών θα
οδηγήσει σε θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον και πολύ πιο αποδοτικά. Οι καλλιέργειες
θερμοκηπίου μπορούν να αποτελέσουν το μοχλό ανάπτυξης της υπαίθρου, όπου είναι εφικτή η
ανάπτυξη μιας νέου τύπου βιώσιμης γεωργίας, βασισμένης στην ποιότητα και την προσαρμογή στην
αγορά και ευέλικτη στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, μιας γεωργίας που θα σέβεται το περιβάλλον και
θα διαχειρίζεται με αειφόρο τρόπο τους φυσικούς πόρους.
Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν “φάρο” για μια τέτοια προσπάθεια, με
προσανατολισμό στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ως επιχείρηση
πλέον και όχι ως “παραδοσιακή” αγροτική απασχόληση δείχνουν το μέλλον στην παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων. Για να καταστεί, όμως, δυνατή η ενδυνάμωση του κλάδου των θερμοκηπίων
στη βάση μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής και αειφόρου γεωργίας είναι απαραίτητη η υποστήριξη
όλων των εμπλεκομένων στο χώρο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

3.2 Μελέτες πρόβλεψης μεγέθους αγοράς
Η “GreenHouseVille” OE αποφασίζει να εισέλθει δυναμικά σε αυτόν το χώρο και να καλύψει το κενό
που υπάρχει στην αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδίασης - μελέτης ενός
ολοκληρωμένου, απόλυτα πράσινου και εξ αποστάσεως παρακολουθούμενου θερμοκηπίου.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για εταιρία μελετών και διευθύνεται από μηχανολόγους μηχανικούς, το οποίο
συνθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας, γιατί τοιουτοτρόπως καταφέρνει να έχει άλλη οπτική
άποψη του χώρου από αυτή των γεωπόνων και των καλλιεργητών.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) υπάρχει τάση επιστροφής στη γεωργική απασχόληση, που εντοπίζεται
κυρίως σε ένα κύμα συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για την
αγροτική παραγωγή.
Σύμφωνα

με

τη

μελέτη,

τα

προηγούμενα

δύο

χρόνια

περίπου

40.000

νέοι

αγρότες

δραστηριοποιήθηκαν στη γεωργία, μετά την προηγούμενη μείωση αγροτικού δυναμικού την περίοδο
2005-2008. Ενώ η ανεργία αυξήθηκε πάνω από 15% σε όλους τους κλάδους, φέτος στη γεωργία η
απασχόληση αυξήθηκε 6,1%. Ο αριθμός απασχολούμενων αυξήθηκε κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 14
και 44 χρονών. Στα νησιά του νότιου Αιγαίου αυξήθηκε κατά 55%, στην Κρήτη κατά 31% και στα
Ιόνια νησιά κατά 20%. Το 95% των νεοεισερχόμενων δραστηριοποιούνται σε γεωργία και
κτηνοτροφία και το 5% στην αλιεία.
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Από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνουμε ότι το αγοραστικό κοινό υπάρχει και είναι αυξανόμενο.
Επίσης, λόγω της ελάχιστης πρότερης εμπειρίας του σε θέματα καλλιέργειας, λογικό είναι να
αναζητήσει καθοδήγηση υπηρεσιών συμβουλευτικής.
Συνδυάζοντας τη μελέτη του ΠΑΣΕΓΕΣ και τα στατιστικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και
Διαχείρισης Φυσικών πόρων, μπορούμε να κάνουμε τις εξής προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια (με
την παραδοχή ότι η αυξητική τάση απασχόλησης σε θερμοκήπια θα παραμείνει στα επόμενα
χρόνια).
χρονιά
θερμοκήπια

2012
500

2013
531

2014
563

Πίνακας 2: Προβλέψεις αριθμού θερμοκηπίων

Προφανώς η εταιρία δεν θα επικεντρωθεί μόνο στα νέα θερμοκήπια, αλλά θα απευθυνθεί και σε ήδη
υπάρχοντα στα οποία θα εισάγει μόνο συστήματα αυτοματισμών και ενδεχομένως συστήματα
διαχείρισης ενέργειας. Οι μελέτες αυτές είναι πιο φτηνές, αλλά πολύ σημαντικές για την εικόνα της
επιχείρησης. Μέσα από ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε δείγμα 10 ατόμων διαπιστώθηκε ότι με
ποσοστό 30% υπάρχει θέληση για εφαρμογή κάποιου είδους αυτοματισμού στα υπάρχοντα
θερμοκήπια, άρα θεωρείται ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των 50.000 θερμοκηπίων είναι
δυνητικοί πελάτες.
Προβλέψεις πωλήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% των ερωτηθέντων έδειξε ενδιαφέρον για τα συστήματα των
αυτοματισμών και χρησιμοποιώντας αυτό το ποσοστό για τους καινούριους καλλιεργητές το 2012,
καταλήγουμε ότι η ζήτηση είναι 153 νέα θερμοκήπια, ενώ ο αριθμός των θερμοκηπίων που
ενδεχομένως να αποτελέσουν πελάτες είναι 15.000. Προφανώς η ζήτηση αυτή δεν μπορεί να
καλυφθεί από την εταιρία ούτε και θα είναι η μοναδική που παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμών.
Υπολογίζοντας τον χρόνο που χρειάστηκε για να γίνει η μελέτη του “I am green1” εκτιμήθηκε ότι θα
εκτελούνται 1 με 2 ολοκληρωμένες μελέτες το μήνα αρχικά και στη συνέχεια, λόγω εμπειρίας, το
ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στις 2-3 μετά τον τρίτο χρόνο. Επίσης υπολογίστηκε ότι θα γίνονται 4
μελέτες για αυτοματισμούς το μήνα αρχικά, που τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν. Αναλυτικότερη
περιγραφή φαίνεται στο τελευταίο κεφάλαιο.
Τιμή
Η τιμολόγηση μιας μελέτης λαμβάνει υπόψη τα λειτουργικά έξοδα (ηλεκτρισμός, κοινόχρηστα,
θέρμανση), τις κρατήσεις (ασφάλιση), την ανθρώπινη εργασία και ένα ποσοστό κέρδους από την
εργασία. Λαμβάνοντας αυτούς τους παράγοντες καθώς και τις εκτιμήσεις μέλους μελετητικού
γραφείου, υπολογίστηκε η κοστολόγηση μιας μελέτης να γίνεται με βάση ένα ποσοστό επί του
κόστους κατασκευής εφαρμογής των αυτοματισμών και των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Το
ποσοστό αυτό ιδανικά υπολογίζεται στο 10% του συνολικού κόστους επένδυσης του θερμοκηπίου,
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ενώ δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να πέφτει κάτω από το 5% της επένδυσης (χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας).
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η προσφορά της “GreenHouseVille” OE σε σχέση με την αμοιβή της
θα γίνεται πριν εκπονηθεί η μελέτη, δεν θεωρούμε ενδεικτικό το θερμοκήπιο του πρώτου case study,
καθώς εφαρμόζει πολλά συστήματα αυτοματισμών και είναι μεγάλο σε έκταση.

Ως ενδεικτικό

κόστος επένδυσης θεωρούμε τα 25.000 ευρώ, άρα η μέση αμοιβή θα είναι 10% της συνολικής αξίας
επένδυσης, δηλαδή 2.500 ευρώ. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στοιχεία, θα
χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού μελετών, ώστε να θεωρηθεί η εταιρία
βιώσιμη.
Όσον αφορά τις μελέτες αυτοματισμών για ήδη υπάρχοντα θερμοκήπια, με βάση τους
αυτοματισμούς που εφαρμόστηκαν στο “I am green1” υπολογίζεται (χρησιμοποιώντας το κόστος
10%) ότι η αμοιβή για μια τέτοια μελέτη θα είναι 500 ευρώ περίπου.
Στοιχεία κόστους
Όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο αγοράς που έγινε, οι κατασκευαστικές εταιρίες δεν δίνουν εύκολα
στοιχεία κόστους θερμοκηπίων. Ενδεικτικά υπάρχει η Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Αριθμός Φύλλου
1964, όπου στις σελίδες 29924 και 29925 υπάρχουν τα είδη των θερμοκηπίων και του εξοπλισμού
των θερμοκηπίων, όπως ακριβώς εγκρίνονται από το κράτος και οι τιμές τους προσεγγίζουν την
πραγματικότητα. Για να ληφθούν τα σωστά στοιχεία θα πρέπει να εκπονηθεί μια αρχική και
οργανωμένη έρευνα αγοράς ως προς τις προσφορές που η κάθε εταιρία προσφέρει.
Μια παρόμοια έρευνα, λιγότερο χρονοβόρα, θα πρέπει να γίνει πάνω στα συστήματα αυτοματισμών
και τα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. Το κομμάτι αυτό είναι πιο εύκολο καθώς
υπάρχουν κατάλογοι με κωδικούς προϊόντων από εταιρίες όπως η Siemens. Τα διαφανή
φωτοβολταϊκά, που δεν έχουν μπει ακόμα σε γραμμή παραγωγής, η εταιρία θα βρίσκεται σε διαρκή
επικοινωνία με την κατασκευάστρια εταιρία για να εξασφαλίσει σύντομα τις ανταγωνιστικότερες
τιμές.
Αφότου συλλεχτούν αυτά τα δεδομένα, θα δομηθεί ένα χαρτοφυλάκιο, που θα βοηθά την εταιρία
στην αρχική εκτίμηση του κόστους μιας εργασίας και να αποκτήσει μια πιο σφαιρική εικόνα της
αγοράς μέσα στην οποία θα δραστηριοποιηθεί. Μετά από αυτό η “GreenHouseVille” OE θα είναι
έτοιμη να κάνει την εντυπωσιακή της είσοδο στο τροπικό δάσος του ανταγωνισμού.
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4. Επιλογή, Προσδιορισμός και Υλοποίηση Στρατηγικής
4.1. Προϊόντα-Καθορισμός πολιτικών πωλήσεων
Η εταιρία ουσιαστικά θα ενορχηστρώνει τις παρακάτω υπηρεσίες. Αυτές θα

παρέχονται είτε

μεμονωμένα είτε σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

Έρευνα αγοράς- συμβουλευτική δράση ως προς την καλλιέργεια
Αρχικά ο πελάτης θα δηλώνει το αγροτεμάχιο που επιθυμεί να καλλιεργήσει. Από την εταιρία θα
λαμβάνονται υπόψη η απόσταση, η ποιότητα γης και οι παρακείμενες καλλιέργειες και στη συνέχεια
θα εκτελείται ουσιαστικά έρευνα αγοράς, σχετικά με τις προσφορές κατασκευής θερμοκηπίων. Από
τα αποτελέσματα θα εκλέγεται η βέλτιστη λύση, αυτή δηλαδή που ταιριάζει περισσότερο στις
ανάγκες του πελάτη. Ακόμα θα δρα συμβουλευτικά σχετικά με την καλλιέργεια .

Αυτοματισμοί
Όταν αποφασιστεί η κατασκευάστρια εταιρία και καλλιέργεια, θα εκπονείται μελέτη εγκατάστασης
αυτοματισμών. Θα δηλώνονται οι παράμετροι που

πρέπει να ελεγχθούν και η εταιρία θα

πραγματοποιεί τη μελέτη εγκατάστασής τους. Η “GreenHouseVille” OE θα διατηρεί επαφές με τις
εταιρίες που παρέχουν ανάλογο εξοπλισμό και θα εκλέγει τον κατάλληλο, για να ικανοποιήσει τις
επιταγές της κάθε καλλιέργειας. Στη συνέχεια θα προγραμματίζονται αναλόγως από τους
εκπαιδευμένους εταίρους.
Οι αυτοματισμοί λειτουργούν ως εξής: αρχικά εκλέγονται ποιες παράμετροι

επιθυμούνται να

ελεγχθούν. Στην αγορά διατίθεται μια ευρεία γκάμα αισθητήρων, που μπορούν να ελέγχουν
οτιδήποτε ζητηθεί. Οι κυριότερες παράμετροι, που δύναται να ελεγχθούν και που γύρω από τις
οποίες πιστεύεται ότι θα συγκεντρωθεί το ενδιαφέρον των πελατών της “GreenHouseVille” OE είναι
οι εξής:


Ηλιοφάνεια



Θερμοκρασία



Υγρασία χώματος



Ποιότητα αέρα (επίπεδα CO2)
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Εκτός όμως από αυτές, για τις οποίες λόγω της προβλεπόμενης μεγάλης ζήτησης τους θα
επιτευχθεί συμφωνία χαμηλής τιμής με τις συνεργαζόμενες εταιρίες, θα διατίθενται και άλλοι πιο
εξειδικευμένοι έλεγχοι, προσαρμοσμένοι κατ’ απαίτηση του κάθε πελάτη.
Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες θα περνάνε στο κεντρικό σύστημα
ελέγχου, το οποίο θα απαρτίζεται από έναν πίνακα ελέγχου, εγκατεστημένο μέσα στο θερμοκήπιο.
Σε αυτόν θα είναι περασμένα τα ανώτατα και κατώτατα επιθυμητά όρια των ελεγχόμενων
παραμέτρων, τα οποία προφανώς διαφέρουν από καλλιέργεια σε καλλιέργεια και από τόπο σε τόπο.
Από εδώ και στο εξής θα γίνονται οι εξής λειτουργίες. Ο πίνακας έλεγχου, θα εποπτεύει τις
πληροφορίες που θα δέχεται από τους ελεγκτές και όπου υπάρχει απόκλιση από τις επιθυμητές
τιμές θα προβαίνει σε ορισμένη δράση.
Οι δράσεις του πίνακα ελέγχου θα ποικίλουν ανάλογα με την περίσταση. Όπως φαίνεται, πρόκειται
για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτομάτου ελέγχου, πλήρως προγραμματισμένου εκ των
προτέρων. Ο προγραμματισμός των δράσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε
καλλιέργειας. Πιθανές δράσεις για αναπροσαρμογή των παραπάνω ελεγχόμενων τιμών στα
επιθυμητά όρια είναι οι εξής:


Ηλιοφάνεια μετακίνηση σκιάστρων για αύξηση ή μείωσή της



Θερμοκρασία  άνοιγμα θερμαντικών σωμάτων



Υγρασία χώματος  πότισμα: άνοιγμα των αυτόματων μπεκ



Ποιότητα αέρα (επίπεδα CO2)  άνοιγμα του εξαερισμού.

Όταν οι τιμές των ελεγχόμενων παραμέτρων φτάσουν το άνω επιθυμητό όριο, η δράση θα παύεται
αυτόματα. Αν παραδείγματος χάρη η υγρασία εδάφους πέφτει κάτω από το όριο, θα ανοίγει το
σύστημα αυτόματου ποτίσματος μέχρι να ανέβει στο υψηλότερο επιθυμητό όριο.

Συνεχής επίβλεψη
Παράλληλα, όλα τα δεδομένα θα διατίθενται με live-streaming στον κάθε πελάτη. Θα μπορεί δηλαδή
ο καλλιεργητής να ελέγχει τις παραμέτρους που επιθυμεί μέσω διαδικτύου από ένα υπολογιστή ή
από το κινητό του. Προϋπόθεση για αυτό είναι φυσικά η σύνδεση του πίνακα έλεγχου με ADSL
τηλεφωνική σύνδεση, αλλά και η ύπαρξη ανάλογης σύνδεσης στο κινητό ή στον υπολογιστή.
Εφόσον όμως πλέον όλοι διαθέτουν σύνδεση με ίντερνετ, δεν θεωρήθηκε ότι αυτό θα επιβαρύνει τον
αγοραστή.
Τελευταία δράση των αυτοματισμών που έχουν εγκατασταθεί είναι η δυνατότητα άμεσης επίβλεψης
του θερμοκηπίου μέσω καμερών. Συγκεκριμένα, ο πελάτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε σταθερές
ή περιστρεφόμενες κάμερες, όπώς επιθυμεί.
Αυτή η παροχή, σε συνδυασμό με τον έλεγχο βασικών για την βιωσιμότητα της καλλιέργειας
παραμέτρων, θα δίνει στον καλλιεργητή την αίσθηση ότι βρίσκεται μέσα στο θερμοκήπιο, χωρίς να
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είναι πραγματικά εκεί. Στο χώρο θα χρειάζεται πλέον να πηγαίνει μόνο για την σπορά και τη
συγκομιδή των καρπών. Πλέον ο ίδιος καλλιεργητής μπορεί να διαθέτει τον χρόνο του σε πολύ
περισσότερα από ένα θερμοκήπια.

Φωτοβολταϊκά
Το 2012 προγραμματίζεται η παραγωγή των διαφανών φωτοβολταϊκών, ενώ η πρώτη παρτίδα
υπολογίζεται να είναι έτοιμη προς χρήση την άνοιξη του 2012. Από τότε και μετά αυτά θα
αποτελέσουν επιπλέον παροχή της “GreenHouseVille” O.E.. Θα ενσωματώνονται στα θερμοκήπια,
ουσιαστικά καλύπτοντάς τα, ενώ η λειτουργία τους θα έχει στόχο την ενεργειακή αυτονομία των
θερμοκηπίων.
Η εταιρία Eight19 είναι spin-out από το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στόχος της είναι να φέρει στην εμπορική πραγματικότητα τις καινοτομίες που αναπτύχθηκαν στο
πανεπιστήμιο, όσον αφορά σε τεχνολογίες συλλογής ηλιακής ενέργειας. Η εταιρεία εστιάζει στις
διαδικασίες εκτύπωσης οργανικών υλικών σε διαφανή πλαστικά, διαδικασίες που μετατρέπουν
ηλιακές κυψέλες σε ηλιακούς συλλέκτες. Αυτοί είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, χαμηλού κόστους,
από εύκαμπτο πλαστικό, ενώ διατίθενται για όλες τις χρήσεις.
Η "GreenHouseVille" Ο.Ε. ήρθε σε επικοινωνία με τον chief executive της εταιρίας και
συνεννοήθηκαν για την επικείμενη συνεργασία τους. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2012 και ένα από
τα πρώτα φορτία θα σταλεί στην "GreenHouseVille" Ο.Ε.
Εν τω μεταξύ, θα πραγματοποιείται από τους εταίρους συνεχής έρευνα για μεταφορά τεχνολογιών
στον τομέα της γεωργίας. Ο τομέας των διαφανών φωτοβολταϊκών θεωρείται ότι μπορεί και πρέπει
να εκμεταλλευτεί πλήρως από την “GreenHouseVille” O.E., για την κάλυψη των θερμοκηπίων με
αυτά και πλήρη ενεργειακή αυτοματοποίηση τους. Έτσι οι εταίροι βρίσκονται στις επάλξεις του
αγώνα και αναμένουν πληροφορίες για την μαζική παραγωγή των διαφανών φωτοβολταϊκών.

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
Η συμβουλευτική δράση της εταιρίας θα συνεχίζει και μετά από την εκπόνηση της μελέτης.
Σχεδιάζεται η πραγματοποίηση σεμιναρίων για εκμάθηση του χειρισμού του συστήματος των
αυτοματισμών, ώστε να εκπαιδευτεί ο πελάτης για τη χρήση τους. Παράλληλα η εταιρία θα βρίσκεται
στην άμεση διάθεση του για τον επόμενο χρόνο. Θα δύναται να διορθώνει τυχόν λάθη και κακώς
κείμενα στο σύστημα.
Η εταιρία θα δίνει την αίσθηση στον πελάτη ότι ενδιαφέρεται για την απόσβεση των χρημάτων που
αυτός έχει επενδύσει και πέρα από αυτό προσπαθεί να τον διευκολύνει λύνοντας του βασικές
απορίες και αποτρέποντας τον από λάθος χειρισμούς των συστημάτων ελέγχου. Με αυτόν τον
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τρόπο θα δομηθούν μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης και η εταιρία θα αποκτήσει ένα
σταθερό κύκλο εργασιών.
Μελλοντικά σχέδια
Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας προτίθεται η ενασχόληση με τον τομέα της γεωθερμίας και η
ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων σε θερμοκήπια.
Ακόμα σχεδιάζεται η προσπάθεια ανάπτυξης αντικειμενικής εξίσωσης για ελαχιστοποίηση του
κόστους, η οποία θα περιέχει όλες τις παραμέτρους και τις μεταβλητές του συστήματος. Η δυσκολία
του εγχειρήματος είναι προφανής, καθότι οι μεταβλητές του συστήματος είναι διαφορετικές σε κάθε
περίπτωση, ενώ οι παράμετροι εξαρτώνται όχι μονό από το είδος της καλλιέργειας αλλά και από τον
ίδιο τον καλλιεργητή. Η εμπειρία, που θα αποκτηθεί μετά από την εκπόνηση κάποιων μελετών, θα
αποτελέσει το εργαλείο για τη δημιουργία μιας τέτοιας εξίσωσης και η εταιρία θα εστιάσει την
προσοχή της σε αυτόν τον σκοπό.

4.2. Υπολογισμός Εξόδων επένδυσης και λειτουργικών
Προς το παρόν εκπονήθηκε αναλυτική μελέτη των επικείμενων εξόδων της εταιρίας, τόσο των
πάγιων όσο και των λειτουργικών.

Πάγια – Επενδύσεις

Κόστος

Ακίνητο των μετόχων

€

Διαμόρφωση χώρων

3.000 €

Εξοπλισμός χώρων (2PC + περιφερειακά)

3.000 €

Εξοπλισμός χώρων (2 γραφεία)

1.000 €

Εξοπλισμός χώρων (Έπιπλα)

1.500 €

Λοιπά έξοδα

1.000 €

Κόστος ιστοσελίδας (webdesign, Νewsletter,
webhosting και συντήρηση για 2 χρόνια)

φόρμα

επικοινωνίας,
1.500 €

Κόστος δημιουργίας Ο.Ε.

1.000 €

Απρόβλεπτα
Σύνολο 1ου έτους

240 €
12.240 €

Πίνακας 3: Έξοδα επένδυσης "GreenHouseVille" Ο.Ε.
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Λειτουργικά έξοδα

Κόστος (€/έτος)

Κοινόχρηστα
εργατικά

1.200 €
26.455 €

Ενοίκιο Γραφείου

2.400 €
300 €

Adsl
απρόβλεπτα
Βενζίνες

Σύνολο

2.400 €
1.200 €

33.955 €

Πίνακας 4: Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης
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5. Εξωτερική Ανάλυση
5.1. Ανάλυση καταναλωτή
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την τακτική των πωλήσεων της εταιρίας, η “GreenHouseVille” OE
στοχεύει στις εξής κατηγορίες πελατών:


Παλιοί καλλιεργητές



Καινούριοι καλλιεργητές



Ερασιτεχνικά ασχολούμενοι με τη Γεωργία



Παραγωγοί Βιολογικών προϊόντων



Γεωπόνοι



Φυτώρια

Η ανάλυση ακολουθεί παρακάτω:
Καλλιεργητές παλιοί
Σε όσους έχουν γη και έχουν ήδη ασχοληθεί με τις καλλιέργειες θα γίνει γρήγορα αντιληπτή η
χρησιμότητα των μηχανισμών που μπορούν να μπουν πάνω στο ήδη υφιστάμενο θερμοκήπιο και
να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του, μειώνοντας παράλληλα το κόστος και τον χρόνο που
απαιτείται για την επίβλεψη της καλλιέργειας. Εφόσον επιτευχθεί και η κάλυψή του με φωτοβολταϊκά
και εξασφαλιστεί η ενεργειακή του αυτοματοποίηση το 2012, το βήμα να προχωρήσουν σε
εκσυγχρονισμό του παλιού τους θερμοκηπίου, θα αποτελεί επένδυση για αυτούς. Μάλιστα αυτή η
κατηγορία δεν επιβαρύνεται με έξοδα δημιουργίας ενός νέου θερμοκηπίου, οπότε για αυτούς η
απόσβεση επένδυσης θα είναι πολύ πιο γρήγορη.
Καλλιεργητές καινούργιοι
Άλλο γκρουπ στο οποίο στοχεύει η εταιρία είναι οι νέοι αγρότες. Οι νέοι αγρότες είναι συνήθως πιο
ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες από ότι οι παλιοί. Επιπλέον είναι πιο διατιθέμενοι να πάρουν
ρίσκα και πιο ανοικτοί στο να εμπιστευτούν τη δημιουργία του θερμοκηπίου τους στη μελετητική μας
ομάδα. Η εξοικείωση τους με το διαδίκτυο και η σχεδόν σίγουρη κατοχή κινητού με ίντερνετ, όπως η
πλειοψηφία των νέων, θα προσμετρηθούν σε αυτή τη κατηγορία.
Ερασιτεχνικά ασχολούμενοι με τη Γεωργία
Η “GreenHouseVille” OE, σκέπτεται ότι θα δώσει μια καλή διέξοδο σε όσους αποφασίζουν να
ασχοληθούν ερασιτεχνικά με τη γεωργία. Βάση για αυτή τη θεώρηση αποτελεί η απλότητα των
μηχανισμών που παρέχονται σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές υπηρεσίας της εταιρίας. Για τους
εν δυνάμει καλλιεργητές προβλέπεται πιο εκτεταμένη συμβουλευτική δράση, για να διασφαλιστεί η
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επιτυχία της καλλιέργειάς τους. Η συμβουλευτική δράση θα εκτείνεται και σε συμβουλές και
υποδείξεις περί το είδος και τον τρόπο της καλλιέργειας. Μελλοντικό σχέδιο της εταιρίας είναι να
προτείνει την ίδρυση σεμιναρίων εκμάθησης βασικών κανόνων καλλιέργειας για τους εν δυνάμει
αγρότες.
Έτσι, σε όσους έχουν καλλιεργήσιμη έκταση, χωρίς ποτέ να έχουν ασχοληθεί με τη γεωργία, τους
παρέχεται η δυνατότητα, με απλό και εύκολο τρόπο, να ασχοληθούν με κάτι καινούριο και να
αποκτήσουν έσοδα από αυτό.

Οι μηχανισμοί είναι απλοί στη χρήση τους, χειρίζονται εξ

αποστάσεως και αν ο εν δυνάμει ιδιοκτήτης αποφασίσει να βάλει κάποιο απλό στην καλλιέργεια του
φυτό, μπορεί με ελάχιστη και αρχική μόνο βοήθεια από έναν έμπειρο αγρότη να αποκομίσει κέρδος
από την ενασχόληση του με τα θερμοκήπια.
Παραγωγοί Βιολογικών προϊόντων
Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων θεωρούνται ένα ακόμα τμήμα του αγοραστικού κοινού της
“GreenHouseVille” OE. Αν και πρόκειται ουσιαστικά υποσύνολο των τριών παραπάνω, η ίδια η
καλλιέργεια των βιολογικών προϊόντων είναι που τα διαφοροποιεί. Τα βιολογικά προϊόντα απαιτούν
ελεγχόμενες συνθήκες και πολύ καλό χώμα, πράγματα που μπορεί να εξασφαλίσει ένα τέτοιο
θερμοκήπιο.
Γεωπόνοι
Τα εν προκειμένω θερμοκήπια θεωρείται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από γεωπόνους και από
ερευνητικά κέντρα. Η διεξαγωγή πειραμάτων απαιτεί ελεγχόμενες συνθήκες 24 ώρες το 24ωρο. Με
τα εγκατεστημένα συστήματα διευκολύνεται ο συνεχής έλεγχος τόσο των συνθηκών των
πειραμάτων και φυσικά της διατήρησής τους, αλλά και του ίδιου του πειράματος.
Φυτώρια
Για τα φυτώρια οι παροχές της “GreenHouseVille” OE συνιστούν ένα γρήγορο και αποτελεσματικό
τρόπο να διατηρούνται πολλές ταυτόχρονες καλλιέργειες. Τα φυτώρια προμηθεύονται από
θερμοκήπια, στόχος των οποίων είναι να έχουν πολλές σοδειές λουλουδιών οικονομικά και
γρήγορα. Η εταιρία δύναται να πολλαπλασιάσει αυτές τις σοδειές, απλά παρέχοντας την δυνατότητα
να καλλιεργούνται πολλά θερμοκήπια ταυτόχρονα.
Ιδιαίτερα χρήσιμη θα είναι η τηλεδιαχείριση, καθότι αναμένεται να έχουν πολλά θερμοκήπια,
ενδεχομένως απομακρυσμένα το ένα από το άλλο, που πιθανώς να απαιτούν διαφορετικές
συνθήκες περιβάλλοντος, κάτι που ρυθμίζεται εύκολα από τους εγκατεστημένους αυτοματισμούς.
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Συμπερασματικά, οι υπηρεσίες θερμοκηπίου της “GreenHouseVille” OE προσφέρονται σε κάθε
πληθυσμιακή ομάδα και σε κάθε ηλικιακό γκρουπ. Ουσιαστικά δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί αλλιώς
η αγορά παρά σε αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν τη γη και σε αυτούς που δεν θέλουν. Όλοι
οι πρώτοι αποτελούν εν δυνάμει πελάτες της “GreenHouseVille” OE.

5.2. Ανάλυση ανταγωνισμού
Από τη στιγμή που το τμήμα της αγοράς που στοχεύει η “GreenHouseVille” OE είναι εντελώς νέο,
θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχουν απευθείας ανταγωνιστές που να προσφέρουν ίδιες υπηρεσίες με την
εταιρία τόσο στον ευρύτερο χώρο του νομού Θεσσαλονίκης, όσο και των νομών της υπόλοιπης
Ελλάδας. Οι κατασκευαστικές εταιρίες προσφέρουν τη μελέτη για το πώς θα κατασκευαστεί το
θερμοκήπιο και το πώς να τοποθετηθούν τα συστήματα θέρμανσης και ποτίσματος, αλλά δεν
προχωράνε σε μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας και διαχείρισης ενέργειας.
Ακολουθεί ανάλυση των υφιστάμενων εν μέρει ανταγωνιστών, αλλά και μία εκτίμηση του
μελλοντικού ανταγωνισμού που θα απαντήσει η εταιρία.

Υφιστάμενοι ανταγωνιστές - παρεμφερείς εταιρίες

Γενικοί
Η εταιρία “GreenHouseVille” OE ουσιαστικά προσφέρει υπηρεσίες μελέτης θερμοκηπίων και όχι τα
ίδια τα θερμοκήπια. Το αγοραζόμενο προϊόν, δηλαδή, είναι η μελέτη εγκατάστασης επιπρόσθετων
συστημάτων πάνω στα θερμοκήπια. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία θα συνεργάζεται με εταιρίες
κατασκευής θερμοκηπίων και εταιρίες πώλησης αυτοματισμών, καθότι δεν έχει την τεχνογνωσία να
κατασκευάσει θερμοκήπια και να αντιληφθεί τις λεπτές διαφορές που έχουν μεταξύ τους διαφορετικά
υλικά και στυλ θερμοκηπίων. Καταλληλότεροι για αυτή τη δουλειά θεωρήθηκαν εξωτερικοί
συνεργάτες. Οι εταιρίες με τις οποίες η "GreenHouseVille" Ο.Ε. ήρθε σε επαφή είναι οι: ΑΓΡΕΚ,
Σταυρίδης Μεταλλικές Κατασκευές και τα Θερμοκήπια Κρήτης ΑΒΕ. Υπό το προαναφερθέν πρίσμα
όμως, όχι μόνο δεν ανταγωνίζεται την κατασκευή θερμοκηπίων, αλλά μάλιστα τις θεωρεί εν δυνάμει
συνεργάτες της.

Ως προς τους αυτοματισμούς
Στον τομέα των αυτοματισμών υπάρχει μια εταιρία που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ανταγωνιστική
ως προς την “GreenHouseVille” OE δράση, αλλά μόνο εν μέρει. Πρόκειται για την Innopro, μία
εταιρία με βάση την Αθήνα, που ασχολείται με αυτοματισμούς στην βιομηχανία. Αυτή, εκτός από
άλλες δυνατότητες με χρήση αυτοματισμών, παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης αυτοματισμών σε
υπάρχοντα και νέα θερμοκήπια. Η βασική διαφορά της "GreenHouseVille" Ο.Ε. με την εν λόγω
εταιρία είναι ότι η δεύτερη δε χρησιμοποιεί το σύστημα bus για τους αυτοματισμούς, αλλά κάποιο
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άλλο που ενδεχομένως είναι αναπτυγμένο για βιομηχανικές εφαρμογές. Το θέμα που ανακύπτει,
εντοπίζεται στη διαφορά τιμής που σημειώνεται καθότι οι υπηρεσίες της Innopro προσφέρονται σε
ακριβότερες τιμές. Υπογραμμίζονται επίσης, για άλλη μια φορά, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που
παρέχει η εταιρία σε αντιδιαστολή με τον υφιστάμενο ανταγωνισμό.
Επίσης υπάρχουν κάποια γραφεία μελετών που παρέχουν εφαρμογές για αυτοματισμούς. Κυρίως
όμως απευθύνονται σε κατοικίες και μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις, οπότε δεν θα θεωρηθούν
υφιστάμενοι ανταγωνιστές.

Ως προς τα φωτοβολταϊκά
Στον τομέα των φωτοβολταϊκών η ελληνική αγορά δεν φαίνεται να έχει «μυριστεί» ακόμα την ύπαρξη
των διαφανών φωτοβολταϊκών. Η τεχνολογία αναπτύσσεται στο εξωτερικό και ερευνητικά μόνο στο
ΑΠΘ. Ακόμα παραπάνω, κανείς από τους κατασκευαστές με τους οποίους η εταιρία ήρθε σε επαφή
δεν έχει σκεφτεί μέχρι σήμερα την χρήση τους σε θερμοκήπια, την ενσωμάτωση τους δηλαδή στο
υλικό κατασκευής της οροφής αυτών.
Υφιστάμενοι ανταγωνιστές ενδεχομένως θα μπορούσαν να ονομαστούν ίσως, όσοι προσφέρουν την
εγκατάσταση συμβατικών Φ/Β στα θερμοκήπια. Η εγκατάσταση γίνεται είτε πάνω σε σκίαστρα είτε
στον παρακείμενο χώρο. Ενδεικτικά αναφέρεται η εταιρία ΑΓΡΕΚ και τα Θερμοκήπια Κρήτης Α.Β.Ε..
Και οι δύο προαναφερθείσες εταιρίες προσφέρουν φωτοβολταϊκά κατά τον τρόπο που εξηγήθηκε.

Πιθανοί-Μελλοντικοί ανταγωνιστές
Με το που εισέλθει στην αγορά η "GreenHouseVille" Ο.Ε., γρήγορα θα γίνουν αντιληπτά τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα των θερμοκηπίων που θα μελετούνται από αυτή, σε σχέση με άλλα
συμβατικά θερμοκήπια. Συνεπάγεται λοιπόν, ότι αφού εδραιωθεί η εταιρία και

εφόσον

επαληθευτούν οι θετικές προβλέψεις κέρδους με μικρό περιθώριο λάθους, είναι σίγουρη η εμφάνιση
ανταγωνιστών μελλοντικά στην αγορά.
Θεωρούμε ότι η εταιρία θα διακατέχει το 100% της τοπικής αγοράς μέχρι τότε, με τη ζήτηση της
αγοράς να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Θεωρώντας πάλι την εμφάνιση - με κάποια
καθυστέρηση φυσικά - πιθανού ανταγωνιστή, βγαίνουν εύκολα τα εξής συμπεράσματα:
o

Η "GreenHouseVille" Ο.Ε., τουλάχιστον αρχικά, θα διακατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της

αγοράς.
o

Η εμπειρία που θα έχει αποκτήσει το προσωπικό της εταιρίας θα της δίνει συγκριτικό

πλεονέκτημα.
Το κυριότερο όμως είναι ότι η "GreenHouseVille" Ο.Ε., έχοντας ήδη περάσει το χρόνο
αποπληρωμής του δανείου και την πρώτη περίοδο της επένδυσης, θα έχει περάσει στην αρχή της
κερδοφορίας της. Αποτέλεσμα τούτου θα είναι η αυξημένη ρευστότητα, ώστε να της δίνεται η
δυνατότητα να διατηρεί χαμηλές τιμές ή και να επανεπενδύει στον ίδιο κλάδο. Η αποκτηθείσα
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εμπειρία των στελεχών της μάλιστα, σε συνδυασμό με την συνεχή υποστήριξη από τη θερμοκοιτίδα,
θα συντελέσουν στον αγώνα για επιβίωση στη ζούγκλα του ανταγωνισμού.

5.3. Ανάλυση Περιβάλλοντος- τοποθέτηση (positioning)
Αν και η ζήτηση για την εταιρία θεωρείται δεδομένη, σκόπιμο είναι να αναλυθεί το περιβάλλον μέσα
στο οποίο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει η "GreenHouseVille" Ο.Ε.. Οι κυριότεροι εξωτερικοί
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την προβλεπόμενη ζήτηση είτε θετικά είτε αρνητικά
αναγνωρίζονται παρακάτω:

Ενίσχυση από το κράτος
Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η χώρα υποφέρει από τις συνέπειες λάθος πράξεων του παρελθόντος.
Παραταύτα, το κράτος φαίνεται να ενισχύει οικονομικά σχεδόν όλους τους τομείς στους οποίους θα
επεκταθεί η "GreenHouseVille" Ο.Ε.:


Επιδοτήσεις για καλλιεργητές από υπουργείο γεωργίας

Ανανεώνονται συνεχώς, ενώ υπάρχουν σταθερά για εξεζητημένες καλλιέργειες.


Επιδοτήσεις για φ/β

Σύμφωνα με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, οι μη ιδιωτικές εγκαταστάσεις με φωτοβολταϊκά από 10 έως
100 KW, πωλούν το ρεύμα στη ΔΕΗ έναντι 0,419€/kWh. Η τιμή αυτή ισχύει για εγκαταστάσεις που
θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2012. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να υποστηρίζονται
δράσεις πράσινης ενέργειας από το κράτος, τόσο χρηματικά όσο και λογιστικά.


Επιδοτήσεις για νέες εταιρίες

Με την καθοδήγηση της ΕΕ, γίνεται άνοιγμα της χώρας για ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα.
Επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές κάθε είδους, διατίθενται από τα διάφορα ταμεία του κράτους.

Ζήτηση
Για την περίπτωση των θερμοκηπίων, θεωρήθηκε μια συνεχώς αυξητική τάση στη ζήτηση.
Δεδομένου ότι ο πληθυσμός της γης αυξάνεται με συνεχώς επιταχυνόμενους ρυθμούς, ανάλογα
αυξάνεται και η ανάγκη του για τροφή. Στην ικανοποίηση αυτής της ανάγκης τίθενται τα θερμοκήπια,
που έχουν τη δυνατότητα παροχής πολλών σοδειών σε σχέση με τις καλλιέργειες του αγρού.
Ακόμα, απρόβλεπτα γεγονότα στον τομέα της γεωργίας συμβαίνουν συνεχώς με απρόσμενες
συνέπειες. Όπως οι περσινές πυρκαγιές στην Ρωσία, που κατέστρεψαν την παραγωγή σε σιτηρά
της χώρας, η οποία προμήθευε μεγάλο ποσοστό παγκοσμίως. Ή η διπλή καταστροφή στη Ιαπωνία
που διατάραξε όλες τις εφοδιαστικές αλυσίδες ανά τον κόσμο, ακόμα και αυτή των γεωργικών
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προϊόντων. Ενώ τελευταία θα γίνει αναφορά στην πολύ πρόσφατη προσβολή της παραγωγής της
Γερμανίας σε οπωρολαχανικά από θανατηφόρο βακτηρίδιο.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν το κενό που υπάρχει στην αγορά, στην οποία η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα να διεκδικήσει θέση. Τα θερμοκήπια της "GreenHouseVille" Ο.Ε. θεωρούμε ότι θα
προσφέρουν όλα τα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τάσεις στις καλλιέργειες
Ο σημαντικότερος τομέας της ελληνικής οικονομίας, από απόψεως απασχόλησης, είναι ο αγροτικός,
δεδομένου ότι απασχολεί το 35,5% του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Παρόλα αυτά, ο
πρωτογενής τομέας έχει χάσει την ισχύ που είχε παλιότερα. Το γεγονός όμως ότι η γεωργία έπαψε
τα τελευταία χρόνια να είναι ο σημαντικότερος τομέας της ελληνικής οικονομίας, δε σημαίνει ότι
έπαψε να είναι σημαντική και ότι παραμελήθηκε. Εξακολουθεί να παίζει ρόλο πρωταρχικής
σημασίας, γιατί η διατροφή στηρίζεται πάντα στα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.
Ιδιαίτερα μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης και με τους δείκτες της ανεργίας να «χτυπάνε
κόκκινο» παρατηρείται στροφή των ελλήνων στην ελληνική γη. Λίγο πολύ όλοι οι αστοί έχουν ρίζες
στο αγροτικό παρελθόν της χώρας, ρίζες που επιβεβαιώνονται από την κατοχή αγροτεμαχίων. Αυτή
την κληρονομιά αποφασίζουν σήμερα πολλοί έλληνες να εκμεταλλευτούν ξανά, ελλείψει άλλων
αποδοχών στο οικογενειακό εισόδημα.

Παραδοσιακή αγροτική νοοτροπία
Οι έλληνες αγρότες, έχουν την τάση να είναι στενά συναισθηματικά δεμένοι με τη γη τους. Θέλουν
να «νιώθουν» το χώμα και μετά να προχωρούν στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Οι
παραδοσιακές αυτές πρακτικές, ενδεχομένως να δυσχεραίνουν το έργο της "GreenHouseVille" Ο.Ε..
Οι παλιοί αγρότες πιθανό είναι να μην εμπιστεύονται τη λήψη αποφάσεων ούτε σε άτομα τόσο νέα
αλλά ούτε στα τεχνολογικά εργαλεία που αυτά θα χρησιμοποιούν. Επίσης αγνοείται το ποσοστό
εξοικείωσης των παραδοσιακών αγροτών με τη τεχνολογία.
Διαρκής τεχνολογική εξέλιξη
Τόσο ο τομέας των αυτοματισμών, όσο και των ΑΠΕ, είναι υπό συνεχή εξέλιξη. Έρευνες γίνονται
συνεχώς, ενώ προσπάθεια καταβάλλεται για βελτιστοποίηση της απόδοσης των ήδη υπαρχόντων
συστημάτων. Αν και οι εφαρμογές που βρίσκονται προς διάθεση σήμερα είναι ικανές να καλύψουν
τις ανάγκες, ο κόσμος βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση σχετικά με τις νέες τεχνολογικές
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ανακαλύψεις και τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρουν. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της
γεωργίας.
Καταλήγοντας, ένα εύλογο συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι το περιβάλλον της εταιρίας, δεν
ανταγωνίζεται την εταιρία. Πολλά στοιχεία του μάλιστα θα προωθήσουν τη δράση της με
διαφορετικούς τρόπους το καθένα και άλλα θα ενισχύσουν τους μελλοντικούς πελάτες της. Σαφώς
υπάρχουν και στοιχεία του εξωτερικού

περιβάλλοντος που θα αποτελέσουν εμπόδια, αλλά

θεωρείται ότι η "GreenHouseVille" Ο.Ε., θα έχει όλα τα εφόδια για να τα υπερπηδήσει.

5.4. SWOT analysis
Η S.W.O.T. Analysis (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) είναι η μέθοδος που
αξιοποιούν οι διαχειριστές μιας επιχείρησης προκειμένου να αξιολογήσουν το εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον της. Το εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες
της επιχείρησης, ενώ το εξωτερικό τους πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες της αγοράς, ανάλογα με
τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Δυνάμεις

Αδυναμίες
Νέα εταιρία:
1. Μη ύπαρξη φήμης

1. Καινοτομία: Χρήση Διαφανών φωτοβολταϊκών
2.Ευχέρεια με μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης και με 2. Απουσία εμπειρίας
εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων
3.Γραφεία μέσα σε
ευνοϊκό περιβάλλον.

θερμοκοιτίδα

επιχειρήσεων, 3. Όχι σταθερή πελατεία

Κίνδυνοι

Ευκαιρίες

1.Στροφή προς γεωργία λόγω ανεργίας/ Αυξητική τάση
στις καλλιέργειες
1.Ανταγωνιστικές κατασκευαστικές εταιρίες
2. Μη αποδοχή της καινοτομίας από
"παραδοσιακή" αγροτική νοοτροπία

2. Διαρκείς εξελίξεις τεχνολογίας.
3. Κρατική ενίσχυση αγροτών
4.Κρατική ενίσχυση για εγκατάσταση
ενεργειών
5. Κρατική ενίσχυση νέων εταιριών

πράσινων
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6. Κρατικές Επιχορηγήσεις
Η εταιρία “GreenHouseVille” Ο.Ε., όντας νέα στο χώρο της αγοράς, θα προσπαθήσει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα να ανελιχθεί στο εύρος του αντικειμενικού σκοπού της και να καταλάβει ένα
σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Για αυτό το λόγο, από την ίδρυση της εταιρίας, προβλέπεται η χρήση
και αξιοποίηση επιχορηγήσεων και διαφόρων άλλων διευκολύνσεων, που θα βοηθήσουν την εταιρία
στην ανάπτυξή της.
Ένα από τα πιο σημαντικά προσφερόμενα εργαλεία είναι ο καινούριος αναπτυξιακός νόμος.
Σύμφωνα με αυτόν υπάρχουν κατηγορίες επενδύσεων, οι οποίες εντάσσονται στο νόμο.
Κάθε κατηγορία παρέχει ενισχύσεις, οι οποίες είναι:
α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος
επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική
νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής
απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των
καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με
τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το
ΕΤΕΑΝ.
Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που
χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται
στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων.
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Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων – Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό
Περιφέρειες

Νομοί

Ζώνες Ποσοστά ενίσχυσης
Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

&

επιχειρήσεις επιχειρήσεις Πολύ Μικρές
επιχειρήσεις
Κεντρικής

Θεσσαλονίκης Β

30%

35%

40%

Μακεδονίας
Πίνακας 5: Επιχορηγήσεις νέου αναπτυξιακού νόμου στον νομό Θεσσαλονίκης

Όπως φαίνεται, η εταιρία “GreenHouseVille” Ο.Ε. κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία ως πολύ μικρή
επιχείρηση και ανήκοντας στο νομό Θεσσαλονίκης δικαιούται έως 40% των ενισχύσεων.
Η πρώτη κατηγορία, όπου εντάσσεται η εταιρία “GreenHouseVille” Ο.Ε. είναι αυτή της “Γενικής
Επιχειρηματικότητας”, που απευθύνεται σε οποιοδήποτε επιχειρηματία. Σε αυτήν την κατηγορία
προβλέπονται φοροαπαλλαγές κλιμακούμενες έως και 10 χρόνια, μέχρι το 100% του ανώτατου
επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή της “Περιφερειακής Συνοχής”, όπου αφορά επενδυτές με σχέδια
που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η εταιρία,
έχοντας ως έδρα τη Θεσσαλονίκη αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών μέσα
στο νομό Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτήν την
κατηγορία προβλέπονται όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης
leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις
νέες επιχειρήσεις, όπως η “GreenHouseVille” Ο.Ε., το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά
10%.
Ακολουθεί η κατηγορία “Τεχνολογική Ανάπτυξη”. Σε αυτήν εντάσσονται επιχειρήσεις που
σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση
τους. Σε αυτήν την κατηγορία προβλέπονται όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό
επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου
επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
Η επόμενη και τελευταία κατηγορία είναι αυτή της “Νεανικής Επιχειρηματικότητας”, όπου αφορά
επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών. Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας είναι όλα κάτω των 24 χρονών,
όντας

προπτυχιακοί

φοιτητές

στο

τμήμα

Μηχανολόγων

Μηχανικών

του

Αριστοτελείου
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτή η κατηγορία προβλέπει ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των
δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας.
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7. Πρώτη εφαρμογή: «Ι am green1»
Εισαγωγή
Η εταιρία “GreenHouseVille” Ο.Ε. προτίθεται να προσφέρει στους πελάτες της ένα άρτιο σύστημα
υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία θερμοκηπίων με υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων και
αυτοματισμούς για τη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών που αναπτύσσονται μέσα σε αυτά.
Η εταιρία “GreenHouseVille” Ο.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για οποιοδήποτε ανάγκη των
πελατών της σχετικά με ολοκληρωμένα συστήματα θερμοκηπίων και συμβουλεύει τους πελάτες της
σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει αναφορικά με την εγκατάστασή τους.
Η εταιρία, προχώρησε στην κατασκευή ενός προτύπου θερμοκηπίου του «I am green1» για να
ελέγξει την βιωσιμότητα της ενσωμάτωσης αυτοματισμών σε ένα θερμοκήπιο και την οικονομική
σκοπιμότητα αυτού. Παράλληλα, μέσω αυτής της πρότυπης μελέτης δίνεται η ευκαιρία στα μέλη της
εταιρίας να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και δεξιότητες, από την θεωρία στην πράξη, οι οποίες
θα ενισχύσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας. Ο τελικός σκοπός του «i am green1» είναι να
λειτουργεί μελλοντικά ως πρότυπο προς επίδειξη στους υποψήφιους αγοραστές, ώστε να πείθονται
για την επικείμενη αγορά τους.
Για αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμη η παρουσίαση της πρότυπης μελέτης κατασκευής ενός
θερμοκηπίου από την εταιρία, όπως αυτή θα γίνεται για κάθε πελάτη που προσέρχεται σε αυτήν. Με
αυτόν τον τρόπο γίνονται σαφείς η ικανότητα και η γνώση της εταιρίας να ανταποκρίνεται στις
ολοένα και περισσότερο εξεζητημένες ανάγκες του αγοραστικού κοινού
Η εταιρία παρουσιάζει μια μελέτη ανάπτυξης θερμοκηπίου με ντομάτες. Σε πρώτο στάδιο,
εκλέχθηκε, βάση προσφορών από κατασκευαστικές εταιρίες, η σκοπιμότερη προσφορά για
υλοποίηση από το μηδέν ενός νέου θερμοκηπίου στην περιοχή Επανομής, Θεσσαλονίκης. Στη
συνέχεια, επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση συστήματος αυτομάτου ελέγχου για τη διατήρηση των
απαιτούμενων συνθηκών μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία θέλησε να
ελέγξει την δυνατότητα της εξ αποστάσεως και ενδεχομένως καλύτερης παρακολούθησης της
υπάρχουσας καλλιέργειας.
Σε επόμενο στάδιο, και εν αναμονή απόκρισης από τη συνεργαζόμενη για τα φωτοβολταϊκά εταιρία,
σχεδιάζεται η κάλυψή του με διαφανή φωτοβολταϊκά. να Με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, στη συγκεκριμένη περίπτωσή των φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών του θερμοκηπίου, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στην
κοινότητα και στην ευρύτερη περιοχή.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αναλύεται εκτενέστερα στις επόμενες ενότητες.
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7.1. Τοποθεσία
Αποφασίζοντας να διενεργηθεί αυτή η πρότυπη μελέτη, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να
διευθετηθεί ήταν η τοποθεσία, όπου θα εγκατασταθεί το θερμοκήπιο. Η διαδικασία επιλογής του
χώρου έγινε με βάση κάποια κριτήρια, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:


Προσβασιμότητα του χώρου



Ύπαρξη δικτύου παροχής ρεύματος, δικτύου ύδρευσης



Κατάλληλο υπέδαφος



Κατάλληλη ποιότητα εδάφους



Συχνότητα καλλιέργειας του προϊόντος που θα καλλιεργηθεί



Κόστος απόκτησης οικοπέδου



Ύπαρξη χώρου για επέκταση

Για να αξιολογηθούν οι υποψήφιες περιοχές, στις οποίες βρέθηκαν αγροτεμάχια προς πώληση,
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του “linear scoring rule”. Οι παράγοντες απόφασης βαθμολογήθηκαν
ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, όπως και οι περιοχές ανάλογα με το πόσο πληρούσαν τις
προδιαγραφές του κάθε συντελεστή. Βάσει όλων αυτών των παραγόντων, λοιπόn, εξήχθη ο
παρακάτω πίνακας και μετά από ανάλυση και αξιολόγηση των περιοχών, με χρήση της
προαναφερθείσας μεθόδου, η εταιρία κατέληξε στην περιοχή όπου θα αναπτυχτεί το πρώτο της
θερμοκήπιο.
παράγοντες

συντελεστές

απόφασης

βαρύτητας

Προσβασιμότητα

Θεσσαλικός
Επανομή Λαγκαδάς

Κάμπος

του

χώρου

0,2

9

10

6

0,25

10

8

7

δίκτυο ύδρευσης

0,15

10

3

10

Υπέδαφος

0,15

9

10

8

0,1

10

5

5

προϊόντος

0,05

4

5

10

Χώρος για επέκταση

0,1

10

6

7

Ευκολία εύρεσης
οικοπέδου
Δίκτυο ρεύματος,

Κατάλληλη ποιότητα
εδάφους
Συχνότητα καλλιέργειας

Πίνακας 6: Χρήση μεθόδου LSR

35

Θεσσαλίκός
περιοχή

Επανομη

βαθμολογία

Λαγκαδάς

8,15

7,05

Κάμπος
7,8

Πίνακας 7: Τελικές βαθμολογίες περιοχών

Όπως φαίνεται η πρώτη περιοχή συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία, σύμφωνα με τα
κριτήρια της “GreenHouseVille” Ο.Ε.. Η περιοχή αυτή τοποθετείται στο νομό Θεσσαλονίκης, στην
περιοχή της Επανομής και βρίσκεται σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο ενός εκ των ιδρυτών της εταιρίας. Το
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο κατέχει έκταση εννέα στρεμμάτων και κληρονομήθηκε εξ αδιαιρέτου στον
Αντώνιο Αντωνίου και στον αδερφό του. Στην συνέχεια και βάση της συμφωνίας για σύσταση Ο.Ε.,
το αγροτεμάχιο πέρασε στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.
Έτσι αποφασίστηκε το ένα στρέμμα να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του θερμοκηπίου της
εταιρίας. Υπογραμμίζεται ότι η παραπάνω τοποθεσία πληροί όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια. Το
αγροτεμάχιο βρίσκεται δίπλα από επαρχιακό δρόμο της περιοχής, ο οποίος είναι ασφαλτόστρωτος.
Αυτό παρέχει την ικανότητα της εύκολης πρόσβασης από και προς το αγροτεμάχιο.
Καθώς ο χώρος βρίσκεται σε περιοχή στην οποία υπάρχουν παρόμοια αγροτεμάχια ιδιοκτησίας
κατοίκων της περιοχής, η ύπαρξη δικτύου παροχής ρεύματος και δικτύου ύδρευσης θεωρείται
δεδομένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη περιοχή βλάβες στα δίκτυα παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παρουσιάζονται πολύ σπάνια.
Μετά από σύσκεψη των μελών της εταιρίας με τους γεωπόνους που συνεργάζεται, διαπιστώθηκε ότι
η περιοχή αυτή είχε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της βιολογικής ντομάτας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις γεωπόνων το υπέδαφος της περιοχής περιέχει τα απαραίτητα συστατικά
που ευνοούν την ανάπτυξη της ντομάτας. Εκτός όλων των άλλων, έπρεπε να συνεκτιμηθεί το
ποσοστό καλλιέργειας βιολογικής ντομάτας στην ευρύτερη περιοχή. Με μια επίσκεψη των μελών της
εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες καλλιέργειες αφορούσαν κυρίως
αμπέλια και ελιές. Παρόλα αυτά, ένα μικρό ποσοστό αφορούσε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών.
Όπως αναφέρθηκε πιο πριν, το κόστος για την απόκτηση του οικοπέδου είναι μηδενικό, καθώς είναι
ιδιοκτησία ενός από τα μέλη της εταιρίας. Στην υπόλοιπη έκταση του αγροτεμαχίου δεν
πραγματοποιείται οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευσή του. Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, εκλέχθηκε
αυτή η τοποθεσία ως κατάλληλη για την ανάπτυξη του «Ι am green1» .

7.2. Καλλιέργεια
Σκοπός αυτής της πρότυπης μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός θερμοκηπίου, που θα έχει ως στόχο την
καλλιέργεια βιολογικής ντομάτας. Σημαντική βοήθεια, επίσης, προσέφερε και ο κ. Κωνσταντίνος
Κίττας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου
Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Αγροοικοσυστημάτων, ΚΕΤΕΑΘ.
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Ως προς την επιλογή του συγκεκριμένου οπωροκηπευτικού, συμπεριλήφθησαν αρκετοί παράγοντες
για την επιλογή του. Ο πρώτος παράγοντας είναι η συμβατότητα της καλλιέργειας του στην
υπάρχουσα έκταση, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα. Δεύτερον, συνυπολογίσθηκε η μέση ετήσια
παραγωγική της δυνατότητα ανέρχεται σε 40 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο, ποσότητα ικανή ώστε η
επένδυση να παρουσιάσει κερδοφορία.
Η τιμή αγοράς της βιολογικής ντομάτας από το bioκήπο υπολογίζεται ως εξής: 40 σπόροι σε
σακουλάκι κοστίζουν 3,80 ευρώ. Ανάμεσα στα φυτά απαιτείται 40 cm απόσταση και ανάμεσα στις
σειρές 70 cm. Οπότε για ένα στρέμμα βγαίνει συνολικό κόστος αγοράς σπόρων 323 ευρώ. Η
συγκεκριμένη ποικιλία είναι ντομάτες "Matina" ενώ η σπορά γίνεται μία φορά το χρόνο.
Ως προς τη διάταξη του χώρου, η εταιρία αποφάσισε να τη διαμορφώσει με τον αποτελεσματικότερο
τρόπο. Για αυτό το λόγο αποφάσισε στο μέσο της πλευράς που «βλέπει» το δρόμο, (από δω και
πέρα θα ονομάζεται κεντρική πλευρά) να οριοθετηθεί η είσοδος του θερμοκηπίου. Κατά μήκος της
εισόδου, μέχρι την απέναντι πλευρά, θα υπάρχει ένας διάδρομος πλάτους 1,5 μέτρου, ώστε να
διευκολύνει την πρόσβαση στο εσωτερικό του θερμοκηπίου. Δεξιά και αριστερά του διαδρόμου,
μέχρι τις αντίστοιχες πλευρές του θερμοκηπίου θα εκτείνονται οι καλλιέργειες. Η αποκομιδή τους θα
είναι εύκολη και γρήγορη.
Επίσης για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια απαιτείται εργασία που δε θα ξεπερνάει τις 6 εργατοώρες τη
μέρα, και με τα συστήματα που θα εγκατασταθούν όχι κάθε μέρα. Η εταιρία προτίθεται να
προσλάβει 1 εργαζόμενο, προερχόμενο από το χώρο της αγροτικής καλλιέργειας, μόνο για να
βοηθήσει με την εμπειρία του στην ανάπτυξη του «I am green1». Θα προσληφθεί για εργασία
3ωρών την μέρα, 2 φορές την εβδομάδα, με 4 ευρώ την ώρα. Με τα υπόλοιπα θα ασχολούνται οι
εταίροι της "GreenHouseVille" Ο.Ε., εναλλάξ. Ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να έχουν κάποια
εξειδίκευση, αλλά μόνο εμπειρία στον αγροτικό τομέα διότι απλά θα δρα συμβουλευτικά το χρόνο
που θα βρίσκεται παρόν. Οι εταίροι της “GreenHouseVille” Ο.Ε., θα μάθουν έτσι ότι είναι απαραίτητο
για τη σπορά και τη συγκομιδή της καλλιέργειας, η οποία μετά τους 2 πρώτους μήνες καλλιέργειας
θα πραγματοποιείται περίπου ανά τρεις ημέρες.
Οι ανάγκες της καλλιέργειας ως προς το νερό εκτιμήθηκαν στα 1300 κυβικά μέτρα το χρόνο. Αυτό
θα επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση ποτιστικών μέσων που θα τοποθετηθούν στο χώρο του
θερμοκηπίου. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθούν 2 ψεκαστικά (μπεκ) αξίας 15 ευρώ το ένα.

Το

πότισμα θα γίνεται συγκεκριμένες χρονικές στιγμές τη μέρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της
καλλιέργειας. Το κόστος του νερού υπολογίζεται στα 942 ευρώ το χρόνο, ως εξής: 0,72 ευρώ το
κυβικό, είναι το κόστος για θέματα άρδευσης οπότε σύνολο 936 ευρώ. Υπάρχει όμως και πρόσθετο
κόστος 6 ευρώ πάγιο για κάθε στρέμμα άρα σύνολο 942 ευρώ το χρόνο.
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7.3. Θερμοκήπιο
Όσον αφορά την κατασκευή του θερμοκηπίου, αναζητήθηκε η βέλτιστη λύση ως προς το τι είδους
θερμοκήπιο είναι αναγκαίο. Προς αυτό το σκοπό η “GreenHouseVille” Ο.Ε., διενέργησε έρευνα
αγοράς και συγκέντρωσε προσφορές από διάφορες κατασκευαστικές εταιρίες. η ίδια διαδικασία θα
εκτελείται για κάθε πελάτη, υπογραμμίζεται όμως το γεγονός ότι με την σύσταση της εταιρίας, η
“GreenHouseVille” Ο.Ε., θα προχωρήσει σε σύναψη συμφωνιών με ορισμένες κατασκευαστικές
εταιρίες. ο σκοπός αυτού είναι μέσω της συνεργασίας, να επιτυγχάνεται χαμηλότερο κόστος τελικά
για τον πελάτη. Οι εταιρίες θα κερδίζουν, εφόσον θα τους προσφέρονται έτοιμες περιπτώσεις και
άρα θα αυξηθεί η δεδομένη τους ζήτηση, ενώ η "GreenHouseVille" Ο.Ε., θα διασφαλίζει καλύτερη
ποιότητα και τιμές για τους πελάτες της, προωθώντας την φήμη της.
Τελικά, για την κατασκευή του «Ι am green1» , επιτεύχθηκε συνεργασία με την ΑΓΡΕΚ Α.Ε., η οποία
είναι από τις εταιρίες που ηγούνται στο χώρο της κατασκευής θερμοκηπίων στη χώρα. Επιλέχθηκε η
προσφορά της συγκεκριμένης εταιρίας έναντι άλλων κυρίως λόγω της χαμηλότερης τιμής της και του
σαφώς γρηγορότερου χρόνου απόκρισης. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι η
ΑΓΡΕΚ Α.Ε., αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κατασκευή ενός θερμοκηπίου και ότι επιθυμείται
μελλοντική συνεργασία της “GreenHouseVille” Ο.Ε. με αυτήν.
Κλιματικά φορτία:
 Αντοχή της κατασκευής σε φορτία ανεμοπίεσης που αντιστοιχούν σε ταχύτητα ανέμου 120
km/h.
2
 Φορτίο χιονιού: 25 Kg/m .
2
 Φορτίο καλλιέργειας: 15 Kg/m .
Διαστάσεις
Το θερμοκήπιο αποφασίστηκε να καλύπτει συνολική έκταση 1075,2 m2. Το θερμοκήπιο είναι τύπου
“ΜULTISPAN”, το οποίο είναι ένα τοξωτό πολύρρηκτο θερμοκήπιο προηγμένης τεχνολογίας,
αποτέλεσμα επιστημονικού σχεδιασμού.
Οι συνολικές διαστάσεις του είναι:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλάτος

25,6 m

Μήκος

42,0 m

Εμβαδόν

1.075,2 m2

(4 αψίδες πλάτους 6,40 m)

Πίνακας 8: Συνολικές διαστάσεις θερμοκηπίου
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Ο σκελετός του θα έχει τις εξής διαστάσεις:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
Άνοιγμα αψίδων

6,40 m

Ύψος Υδρορροής

2,50 m

Ύψος Κορφιά

3,80 m

Απόσταση τόξων

3,00 m

Πίνακας 9: Διαστάσεις σκελετού

Στοιχεία σκελετού



Καμπύλοι σωλήνες (τόξα) 60mm



Ορθοστάτες 60mm



Υδροροές νευρωμένες σε 6 σημεία, πάχους 2mm



Σωλήνες συνδέσεως (τεγίδες) 33mmΧ2,0mm



Σταυροί συναρμολόγησης αψίδων 53mmΧ2,5mm



Κεφαλές υποδοχής σχήματος “Υ” για τη συναρμολόγηση των αψίδων πάχους 3mm



Σωλήνες 33Χ2mm για την ενίσχυση του σκελετού (τεγίδες)



Σωλήνες μορφής τετραγωνικής διατομής 25Χ25mm και 30Χ30mm για την τοποθέτηση του

υλικού κάλυψης.
Σημειώνεται ότι όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία είναι γαλβανισμένα και παράγονται με την μέθοδο
«Hot Dip Galvanize», με ποιότητα ψευδαργύρου 99,99% και πάχος γαλβανίσματος minimum 400
g/m2, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε 10ετή αντιοξειδωτική προστασία.

Υλικό κάλυψης μονάδας

Στη συγκεκριμένη θερμοκηπιακή μονάδα η κάλυψη των οροφών θα γίνει με διπλό φιλμ
πολυαιθυλενίου. Το φιλμ πολυαιθυλενίου θα είναι μακράς διαρκείας, με ειδικά πρόσθετα όπου
επιτυγχάνουμε καλύτερη θερμομόνωση και καλύτερη διάχυση του φωτός. Οι προσόψεις και οι
πλαϊνές πλευρές θα είναι καλυμμένες με σκληρό πλαστικό πολυεστέρα, fiberglass.Η είσοδος θα
γίνεται από μία συρόμενη πόρτα 2,5Χ2,5m με σκληρό πλαστικό πολυεστέρα, fiberglass.
Αερισμός
Ο φυσικός αερισμός πραγματοποιείται με τη δημιουργία τριών (3) παραθύρων οροφής σε όλο το
μήκος της οροφής του θερμοκηπίου, τα οποία θα ανοιγοκλείνουν ηλεκτρικά.
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Στις εφαρμογές δυναμικού αερισμού χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες ιταλικής προέλευσης 1,5 hp
(1.10 kW), 380 V/50 –60 Hz, ειδικά σχεδιασμένοι για αερισμό μεγάλων χώρων όπως τα θερμοκήπια,
τα πτηνοτροφεία και γενικά γεωργικά κτίρια. Οι ανεμιστήρες αυτοί είναι μηχανήματα υψηλής
απόδοσης, αποτέλεσμα του έλικα μεγάλης διαμέτρου (1.270 mm) και χαμηλής ταχύτητας
περιστροφής (430 RPM), που επιτρέπει υψηλές παροχές αέρα (33.200 – 40.800 m3/h) με σχετικά
μέτριας ισχύος ηλεκτρική εγκατάσταση.
Οι ανεμιστήρες θα τοποθετηθούν στη μία πρόσοψη του θερμοκηπίου ενώ το πάνελ δροσισμού θα
βρίσκεται στην άλλη πρόσοψη. Κατά τη θερινή περίοδο θα λειτουργούν σε συνδυασμό με τα πάνελ
δροσισμού, από τα οποία και θα εισέρχεται ο αέρας, ενώ τα παράθυρα θα πρέπει να είναι κλειστά.
Συνολικά θα τοποθετηθούν 6 ανεμιστήρες που κοστολογούνται 500Ευρώ έκαστος.
Ενεργειακές απαιτήσεις- Εγκατάσταση

Οι ενεργειακές ανάγκες του θερμοκηπίου θα καλύπτονται αρχικά μέσω ηλεκτροδότησής του από το
δίκτυο της ΔΕΗ. Στον επόμενο χρόνο το κτίσμα θα καλυφθεί με διαφανή φωτοβολταϊκά, τα οποία θα
καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ενεργειακές απαιτήσεις του. Το θερμοκήπιο από ενεργειακή άποψη
χρειάζεται περίπου 472 KJ ανά στρέμμα ανά έτος για θέρμανση και οι ανάγκες ψύξης ανέρχονται σε
700 ΚWh ανά έτος.
Θέρμανση Θερμοκηπίου

Τα πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:


Παρέχουν τη δυνατότητα καλλιέργειας περισσότερων ειδών φυτών.



Παρέχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού της παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.



Μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος απωλειών που οφείλονται σε μυκητολογικές ή

βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες αναπτύσσονται υπό συνθήκες υπερβολικής υγρασίας και
χαμηλών θερμοκρασιών.


Αυξάνεται η ποσότητα και βελτιώνεται η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων.

Ο θερμός αέρας είναι ο οικονομικότερος και καταλληλότερος τρόπος για τη θέρμανση των
θερμοκηπίων. Το κόστος αγοράς των αερόθερμων είναι χαμηλό σε σχέση με άλλα συστήματα
θέρμανσης και η εγκατάστασή τους είναι εύκολη και δεν απαιτεί μόνιμες κατασκευές. Στη
θερμοσκοπική μονάδα του θα. Το αερόθερμο που θα εγκατασταθεί για την θέρμανση του «I am
green1», είναι ένα (1) αερόθερμο καύσης πετρελαίου δυναμικότητας 150.000 kcal/h. Η θερμική
απόδοση ενός τέτοιου συστήματος υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 87 - 90 %, ενώ το κόστος του
υπολογίζεται στα 6400 ευρώ.
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Ηλεκτρολογικό Δίκτυο

Στη συγκεκριμένη κατασκευή θα εγκατασταθεί πίνακας ηλεκτρολογικών. Από τον πίνακα θα
τροφοδοτηθούν με ηλεκτρικό ρεύμα οι ηλεκτροκινητήρες από όπου θα γίνουν και οι απαραίτητες
συνδέσεις και θα τροφοδοτούν τις σχετικές εγκαταστάσεις. Για να γίνει η σύνδεση με τους πίνακες
θα χρησιμοποιηθούν τα ανάλογα καλώδια που θα πληρούν τα χαρακτηριστικά όσον αφορά τα
φορτία που θα υποστηρίζουν. Ακόμα θα χρησιμοποιηθούν διάφορα υλικά σύνδεσης όπως κλέμενς,
κ.ά. για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Οι συνδέσεις θα γίνουν με καλώδια τα οποία
θα φέρουν εξωτερικά προστασία από μονωτικό υλικό με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες ως προς την
υγρασία, θερμική και ηλιακή ακτινοβολία και τα οποία είναι ανθεκτικά σε αλατούχα διαλύματα και σε
όξινο περιβάλλον. Η εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού δικτύου θα γίνει από συνεργείο
ηλεκτρολόγων. Το κόστος της εγκατάστασης ανέρχεται στα 2500ευρώ.
Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα, από την εγκατάσταση του σκελετού, των διαφόρων συστημάτων
του θερμοκηπικού συγκροτήματος μέχρι και όλο τον εξοπλισμό των θερμοκηπίων που αναφέρεται
στην παρούσα μελέτη, θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρίας
ΑΓΡΕΚ ΑΕ. Όλα επίσης τα απαιτούμενα

μέσα για την διεκπεραίωση των εργασιών εγκατάστασης

όπως εργατοεξέδρες κ.ά.., θα διατεθούν από την ίδια εταιρία.

7.4. Αυτοματισμοί
Για την καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της παραγωγικής δυνατότητας της
καλλιέργειας, η εταιρία αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα σύστημα αυτοματισμών στο θερμοκήπιο.
Αυτοί θα έχουν ως στόχο να εξισορροπούν τις συνθήκες καλλιέργειας, όπως είναι η θερμοκρασία, η
υγρασία και η ποιότητα του αέρα. Ο τρόπος λειτουργίας τους έχει αναλυθεί εκτενέστερα στη
συνολική μελέτη, έτσι εδώ θα επικεντρωθούμε στην επεξήγηση της χρήσης των συγκεκριμένων
αυτοματισμών που θα εγκατασταθούν στο «Ι am green1»
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, θα μετρούνται τα εξής


Θερμοκρασία



Υγρασία



Ποιότητα αέρα



Φωτεινότητα



Επίβλεψη χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτοματισμών περιλαμβάνει:


2 αισθητήρες ποιότητας αέρα τοποθετημένους στις δύο άκρες του θερμοκηπίου.
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2 αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα και εδάφους.



Ελεγκτής φωτεινότητας



Ελεγκτής μηχανισμών σκίασης

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί και μια δυαδική έξοδος 8 επαφών για τον χειρισμό των ανεμιστήρων.
Εκτός από όλα αυτά, είναι απαραίτητη και η χρήση ένός IP GATEWAY για τον απομακρυσμένο
έλεγχο και τη λήψη πληροφοριών από το σύστημα. Ενώ, επίσης δεν πρέπει να παραβλεφθεί ένα
κατάλληλο τροφοδοτικό με τον απαγωγέα υπερτάσεων. Όλα τα παραπάνω υλικά μπορούν να
αναπρογραμματισθούν ανά πάσα στιγμή όχι από τον χρήστη, αλλά μόνο από τον προγραμματιστή
του συστήματος. Ο προγραμματισμός γίνεται κατόπιν διαβούλευσης με τον πελάτη και τον γεωπόνο
και είναι επικεντρωμένος στις απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας και κάθε τόπου, ξεχωριστά. Όλοι οι
αυτοματισμοί θα είναι συνδεδεμένοι σε μια κεντρική κονσόλα, όπου εκεί θα δίνονται οι αντίστοιχες
εντολές
Πιο συγκεκριμένα, συνολικά για τους αυτοματισμούς θα χρειασθούν:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛ

ΤΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΟ

ΤΗΤΑ

Ο

ΟΣ
ABB

ABB

Σ

SV/S

Tροφοδοτικό 160

30.160.5

mA, MDRC

US/E 1

Απαγωγέας

230,00

1

230,00

80,00

1

80,00

530,00

1

530,00

425,00

2

850,00

297,20

1

297,20

359,50

1

359,50

435,00

2

870,00

υπερτάσεων
ABB

SA/S

Εντολοδοτούμενος

8.10.1

επαφέας 8F, 10A,
MDRC

ABB

LGS/A 1.1

Αισθητήρας
ποιότητας αέρα

ABB

JA/S

Επαφέας

2.230.1

μηχανισμών
σκιάσεως 2F, 230 V
AC, MDRC

ABB

HS/S 3.1

Ελεγκτής
φωτεινότητας 3
καναλιών, MDRC

ARCUS-EDS

SK08-

Αισθητήρας

BFTLFT

υγρασίας και
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θερμοσκρασίας
εδάφους και αέρα
SIEMENS

N151

Πύλη διασύνδεσης

700,00

1

700,00

IP
Πίνακας 10: Χαρακτηριστικά καταλόγου των προϊόντων

Για εκτενέστερη περιγραφή των χαρακτηριστικών, παρακαλώ ανατρέξτε στο παράρτημα.
Τα παραπάνω λειτουργούν απλά ως ελεγκτές του συστήματος. Οι πληροφορίες εμφανίζονται ανά
πάσα στιγμή στον κεντρικό πίνακα ελέγχου, ο οποίος και είναι εντός του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα,
ο χρήστης του συστήματος, έχει πρόσβαση στα ίδια δεδομένα μέσω ίντερνετ. Τα δεδομένα,
αποστέλλονται από το IP GATEWAY στο διαδίκτυο, και με χρήση κωδικού τα βλέπει ο κάθε
χρήστης. Στην συνέχεια υπάρχουν δύο επιλογές. Το σύστημα είναι μεν προγραμματισμένο να δρα
ούτως ώστε να επαναφέρεται εντός των επιθυμητών, προδιαγεγραμμένων ορίων, αλλά ταυτόχρονα,
δίνεται η άδεια στον χρήστη να το επηρεάζει εξ αποστάσεως. Με απλό πάτημα κουμπιών, δύναται
να ανοίξει τα μπεκ, να κλείσει τα παράθυρα, να ελέγξει τη θερμοκρασία. Αυτό συνίσταται πάντως
μόνο σε περιπτώσεις που δεν έχουν προβλεφθεί από τον αρχικό προγραμματισμό.
Κατά την αρχή της διάρκειας της λειτουργίας των θερμοκηπίων, η εταιρία θα βρίσκεται σε
συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στους πελάτες της και θα δύναται να επιβλέπει την τεκταινόμενη
λειτουργία του θερμοκηπίου. Η συμβουλευτική δράση θα περιέχει αρχικά σεμινάριο εκμάθησης του
πως λειτουργούν οι αυτοματισμοί και πώς να ελέγχονται αυτοί, και στη συνέχεια 24ωρη ανοιχτή
γραμμή επικοινωνίας για επίλυση τυχόν προβλημάτων. Η υποστήριξη αυτή θα διαρκεί 1 χρόνο.
Επισημαίνεται ότι με τις προμηθευόμενες εταιρίες πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία μακρόχρονης
συνεργασίας. Εφόσον το σύστημα αυτό είναι καινούριο στην Ελλάδα και υπάρχουν ελάχιστοι
πωλητές του, η εταιρία δίνει 50% έκπτωση στη προμήθεια των υλικών. Οπότε προκύπτει ο
ανάλογος πίνακας με τα κόστη που αφορούν τους αυτοματισμούς:
Υπολογισμός Εξόδων
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

3.916,70 €

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

1958,35 €

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ

1958,35 €

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

350 €

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

650 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

2958,35 €

Πίνακας 11 : Υπολογισμός Εξόδων
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Έτσι, το συνολικό κόστος μαζί με τις εκπτώσεις καθώς και την εγκατάσταση και τον
προγραμματισμό του εξοπλισμού θα κοστίσει 2.958,4 ευρώ.

7.5. Συνεχής επίβλεψη
Ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου θα έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει σε πραγματικό χρόνο, το χώρο
του θερμοκηπίου, μέσω ενός κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που θα εγκατασταθεί μέσα
στο θερμοκήπιο. Αυτό θα αποτελείται από 2 κινητές κάμερες ΙP συνολικής αξίας 3000 ευρώ. Ο
τηλεχειρισμός των καμερών, θα επιτυγχάνεται εξ αποστάσεως μέσω ίντερνετ. Με αυτό τον τρόπο,
θεωρείται ότι θα ελλατωθεί η συχνότητα των επισκέψεων στο θερμοκήπιο, εφόσον ο καθένας θα
μπορεί να το «παρακολουθεί» ακόμα και αν διαδικτυακή εταιρία βρίσκεται εντός του.
Επιπρόσθετο πρόβλημα που επιθυμείται να λυθεί με χρήση της δυνατότητας συνεχούς επίβλεψης,
είναι η αποφυγή κλοπών και βανδαλισμών του θερμοκηπίου. Τα θερμοκήπια είναι συνήθεις στόχοι
για κλοπές και βανδαλισμούς, ενώ συχνά συμβαίνουν περιστατικά με δυσάρεστες πάντα συνέπειες.
Η ανάγκη για ένα σύγχρονο και ασφαλές σύστημα ασφαλείας είναι φανερή. Προς λύση τούτου, θα
τοποθετηθούν 2 σταθερές ΙΡ κάμερες για εξωτερική χρήση, που θα κοστίσουν 1200 ευρώ στο
σύνολο.
Για την καταγραφή όλων των παραπάνω δεδομένων, θα χρειαστεί και ένα λογισμικό καταγραφής, η
ανερχόμενη αξία του οποίου είναι στα 400 ευρώ. Ενώ το κόστος εγκατάστασης και
προγραμματισμού ανέρχεται στα 250 ευρώ. Πιο αναλυτικά:
ΚΑΤΑΣΚΕ

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΥΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΪ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΟ

Α

ΟΝΤΟ

Σ

Σ

ΣΥΝΟΛΟ

Σ
AXIS

ACTI

215PT

κινητή IP

Z-E

κάμερα

ACM-

σταθερή IP

123

κάμερα για

1500

2

3000 €

600

2

1200 €

400

1

400 €

εξωτερική
χρήση
GEO

GV-

λογισμικό

VISION

NVR

καταγραφής
κόστος

250,00 €

εγκατάστασης
Σύνολο

4.850,00 €

Ύστερα από έκπτωση

3.010,00 €

Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά συστήματος επίβλεψης
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Ύστερα από συμφωνίες κυμαινόμενης έκπτωσης με τους κατασκευαστές, από 20-40%, το συνολικό
κόστος του συστήματος επίβλεψης, ανήλθε στα 3010€.

7.6. Διαφανή Φωτοβολταϊκά
Η συμφωνία έγινε με μια αγγλική εταιρία. Πρόκειται για καινοτόμα εταιρία, spin-out από το γνωστό
πανεπιστήμι και η μόνη παγκοσμίως που ετοιμάζεται να βγάλει τα ευέλικτα διαφανή φωτοβολταϊκά
στην αγορά. Ύστερα από επικοινωνία με τον υπεύθυνο, η “GreenHouseVille” Ο.Ε. πληροφορήθηκε
ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2012, ενώ κλείσθηκε συμφωνία για αγορά διαφανών
φωτοβολταϊκών.
Τα διαφανή ευέλικτα φωτοβολταϊκά, που θα καλύψουν το «I am green1» έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:


Διαφάνεια, ώστε να διαπερνούνται από την ηλιακή ακτινοβολία και να μην εμποδίζουν

καθόλου την εξορισμού λειτουργία ενός θερμοκηπίου. (Διαπερατότητα που φτάνει το 95%)


Γωνία τοποθέτησης 31 μοιρών



Ονομαστική ισχύς : 10 KW



Απόδοση: περίπου στο 32% των συμβατικών



Εκτιμούμενο κόστος: 13440 € (περίπου το 10% των συμβατικών σύν τα έξοδα αποστολής)



Εκτιμούμενη μέση ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του 1ου έτους θα

είναι: 19033,6kWh (κιλοβατώρες)
Η ισχύς του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, τη μάρκα, το κόστος και
την επιφάνεια που καταλαμβάνει. Για 10KW που εγκαθίσταται σε επικλινή στο Νότο κεραμοσκεπή
απαιτούνται περίπου 70-100m2. Άρα, εφόσον το θερμοκήπιο καταλαμβάνει έκταση 1 στρ.
συγκεκριμένα 25x40m, δύναται η τοποθέτηση μέχρι 4 συστημάτων φωτοβολταϊκών ισχύος 10KW.
Για την Ελλάδα μπορούμε να θεωρήσουμε πως ένα Φ/Β Σύστημα με την βέλτιστη κλίση και τον
Βέλτιστο Προσανατολισμό παράγει κατά μέσο όρο γύρω στα 1200 – 1450 κιλοβατώρες ανά έτος και
ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (KWh/έτος/ KW). Τα διαφανή ευέλικτα Φ/Β που θα τοποθετηθούν,
παράγουν

το 32% με 41% των συμβατικών. Στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθεί, εφόσον

τοποθετείται στην βέλτιστη κλίση ότι θα παραχθούν 380,6KWh/έτος/KW.
Θεωρείται επίσης: Μέσος ρυθμός μείωσης της απόδοσης των πάνελ ανά έτος ίσος με 0,65%, Μέση
τιμή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 20ετίας ίση με 1,9%. Τιμή πώλησης ρεύματος : 0,419€/kWh. Τελικά
προκύπτει ο παρακάτω πίνακας
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Mέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής

380,672 KWh/έτος/KW

ενέργειας 1ου έτους :
Συνολική παραγωγή ενέργειας για το

15226,88 KWh

πρώτο έτος
Έσοδα 1ου Έτους

8374,784

€

Έσοδα 2ου Έτους

8359,872

€

Έσοδα 3ου Έτους

8344,986

€

Πίνακας 13: Αποδοχές από τα φωτοβολταικά

Για την τοποθέτησή τους θα εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα «επαγγελματικά Φ/Β σε στέγες» εφόσον
το «I am green1» θεωρείται περιουσιακό στοιχείο της “GreenHouseVille” Ο.Ε. και έτσι θα ληφθεί
δάνειο με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο για την εγκατάστασή του συν μια επιδότηση της τάξεως
του 30% από τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην περιοχή Α και για αυτή την
περιοχή αναλογούν επιχορηγήσεις της τάξεως του 30%. Άρα τα 4032 ευρώ καλύπτονται από την
επιχορήγηση και για τα υπόλοιπα 9408 η εταιρία θα προβεί σε λήψη δανείου από την τράπεζα
Πειραιώς με επιτόκιο 8,5%.

Συνολικά Έξοδα- Έσοδα επένδυσης «I am green1»

Έξοδα επένδυσης
Θερμοκήπιο (1075,2 μ)

22900 €

Αερισμός (δυναμικός)

3000 €

Αμοιβή Αγρεκ & εγκατάστασης

9300 €

Θέρμανση

6400 €

Ηλεκτρολογικά

2500 €

Ποτιστικά

30 €

Αυτοματισμοί

2958,35 €

Φωτοβολταϊκά

9408 €

Σύστημα Συνεχούς Επίβλεψης

3010 €

Σύνολο

59506,35 €

Πίνακας 14: Αναλυτικά Έξοδα Επένδυσης

Λειτουργικά
Εξοδα

ετήσια
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Σπόροι

323 €

Νερό

942 €

ADSL σύνδεση

240 €

ΔΕΗ

600 €

Εργατικα
Λοιπά
Σύνολο

1296 €
300 €
3701 €

Πίνακας 15: Λειτουργικά Ετήσια Έξοδα

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ετήσια έσοδα, το οποία είναι από την πώληση της βιολογικής
ντομάτας και την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ,
Σύνολο εσόδων

Ετησίως

Έσοδα 1ου

26374,78

€

26359,87

€

26344,99

€

Έτους
Έσοδα 2ου
Έτους
Έσοδα 3ου
Έτους
Πίνακας 16: Σύνολο Εσόδων ανά Έτος

7.7. Συμπεράσματα
Καταλήγοντας αυτήν την πρότυπη μελέτη, θα επιχειρηθεί μια εκτενής επισκόπησή της. Κατ’ αρχάς, η
εταιρία “GreenHouseVille” Ο.Ε. επιχειρεί να κάνει μια δυναμική είσοδο στην αγορά δημιουργώντας
το πρώτο της θερμοκήπιο.
Στην αρχή έπρεπε να βρεθεί ο απαραίτητος χώρος. Με κατάλληλα εργαλεία επιστημονικής
ανάλυσης η εταιρία κατέληξε στη βέλτιστη λύση. Επίσης, ο τύπος καλλιέργειας καθώς και το
θερμοκήπιο που θα τη στέγαζε, επιλέχθηκαν μετά από πολύκοπη προσπάθεια, αφού είχαν
συνυπολογιστεί όλοι οι παράγοντες. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το σκέλος πρέπει να διαπιστωθεί σε
όλους τους συνεργάτες, που βοήθησαν την εταιρία με τις χρήσιμες γνώσεις και την απαραίτητη
πείρα τους.
Η εταιρία “GreenHouseVille” Ο.Ε. ως αρχικό στόχο της ίδρυσής της έθεσε τη βελτίωση των
αγροτικών καλλιεργειών και την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών σε αυτές. Για
αυτό το λόγο, το παρόν θερμοκήπιο ενσωματώνεται από ασύρματο δίκτυο παρακολούθησης και
αξιόλογο σύστημα αυτοματισμών. Επίσης, πρωταρχικός σκοπός της εταιρίας ήταν η στροφή της
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αγροτικής παραγωγής προς τις πράσινες μορφές ενέργειας. Εκ τούτου, η χρησιμοποίηση
φωτοβολταϊκών πλακών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του θερμοκηπίου, αφενός
μειώνει δραστικά τις εκπομπές ρύπων προς το περιβάλλον, αφετέρου αποφέρει κέρδος στην
εταιρία, αφού μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας πωλείται στη ΔΕΗ. Όπως φαίνεται και
από αυτήν τη μελέτη το θερμοκήπιο παρουσιάζει κερδοφορία από τον πρώτο κιόλας χρόνο, οπότε η
δημιουργία του κρίνεται σκόπιμη.
Στο τέλος, πρέπει να τονισθεί τα μέλη της εταιρίας κατέβαλλαν πολύ μόχθο και προσπάθεια, τόσο
στην εύρεση πληροφοριών όσο και στον κόπο για τη λειτουργία του θερμοκηπίου. Μέσω αυτής της
διαδικασίας απόκτησαν τόσο τεχνικές γνώσεις, όσο και εμπειρία, που θα τους βοηθήσει στην
περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργίας. Συνολικά τα μέλη και οι συνεργάτες της εταιρίας κατάφεραν να
δημιουργήσουν αυτήν την πρότυπη μελέτη με επιτυχία.
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8. Οικονομικό Πλάνο

8.1 Οικονομικό πλάνο «I am green1»
Για το θερμοκήπιο, την ανέγερσή του, τους μηχανισμούς κτλ λαμβάνεται δάνειο. Η αποπληρωμή
του γίνεται βάσει των εσόδων από το θερμοκήπιο και δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν στη συνολική
λογιστική απεικόνιση της επένδυσης.
Περίοδος Λειτουργίας
έτος
υπόλοιπο δανείου
τοκοχρεολύσιο
τόκος

0

1

41.654,45 €
- €
- €

χρεολύσιο
υπόλοιπο δανείου

41.654,45 €

41.654,45 €
22.862,85 €

2
20.457,77 €
20.457,77 €

3
69,21 €

1.666,18 €

818,31 €

71,97 €
2,77 €

21.196,67 €

21.276,08 €

69,21 €

20.457,77 €

- €

- €

Πίνακας 17: Αποπληρωμή δανείου για το θερμοκήπιο

ΚΠΑ

42.065,81 €

Πίνακας 18: Η θετική Καθαρά Παρούσα Αξία μετά από 5 χρόνια

Εικόνα 1: Η χρηματορροή 5 χρόνων για το θερμοκήπιο
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Εικόνα 2: Σύγκριση εσόδων από πώληση ντομάτας – πώληση ενέργειας

8.2 Οικονομικό πλάνο "GreenHouseVille" συνολικά
Ισολογισμός
Ο ισολογισμός είναι το χρηματοοικονομικό εργαλείο με το οποίο δίνεται μία συνοπτική εικόνα
της οικονομικής κατάστασης και της υγείας της επιχείρησης. Υγιής επιχείρηση είναι αυτή που μπορεί
να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις μέσω της ομαλής λειτουργίας της παρουσιάζοντας
ταυτόχρονα κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο κερδών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

οικόπεδο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
35.000 €

εξοπλισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ίδια κεφάλαια

12.240 €
θερμοκήπιο

οικόπεδο
59.506 €

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

35.000 €
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ δάνεια
44.102 €

τράπεζα

επιχορηγήσεις
27.644 €

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
106.746 €

106.746 €
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Πίνακας 19: Ισολογισμός αρχής λειτουργίας

Δάνειο
Η εταιρία για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της επένδυσης προβαίνει σε λήψη δανείου

Περίοδος Λειτουργίας
έτος

0

1

2

3

υπόλοιπο δανείου

44.102,45 €

44.102,45 €

22.519,52 €

73,27 €

τοκοχρεολύσιο

- €

23.347,02 €

23.347,02 €

76,20 €

τόκος

- €

1.764,10 €

900,78 €

2,93 €

χρεολύσιο

- €

21.582,93 €

22.446,24 €

73,27 €

υπόλοιπο δανείου

44.102,45 €

22.519,52 €

73,27 €

- €

Πίνακας 20: Αποπληρωμή συνολικού δανείου

Χρηματορροές
Από τις χρηματορροές φαίνεται η πορεία της εταιρίας ετησίως

ΕΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1

2

3

20

25

28

2.500 €

2.500 €

2.500 €

50.000 €

62.500 €

70.000 €

50

60

70

500 €

500 €

500 €

25.000 €

30.000 €

35.000 €

26.375 €

26.375 €

26.375 €

- €

101.375 €

118.875 €

131.375 €

- €

33.955 €

33.955 €

33.955 €

67.420 €

84.920 €

97.420 €

1.764 €

901 €

3€

65.656 €

84.019 €

97.417 €

0
71.746,35 €

ίδια κεφάλαια

- €

επιχορηγήσεις

27.643,91 €

δάνειο

44.102,45 €

ΕΣΟΔΑ ανά Έτος
ολοκληρωμένες
μελέτες
εκτιμώμενη τιμή
έσοδα
ολοκληρωμένων
μελετών
μελέτες
αυτοματισμών

0

- €

τιμή
έσοδα μελετών
αυτοματισμών
Καθαρά έσοδα
θερμοκηπίου
sum
ΕΞΟΔΑ Ετήσια
ΔΑΠΑΝΕΣ
sum
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
μείον Τόκοι
Κέρδη προ
αποσβέσεων

- €
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4.865 €

4.865 €

4.865 €

- €

60.790 €

79.154 €

92.552 €

μείον Φόροι ετήσιοι

- €

18.237 €

23.746 €

27.765 €

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
μείον
Χρεoλυσιο

- €

42.553 €

55.408 €

64.786 €

- €

21.583 €

22.446 €

73 €

συν Αποσβέσεις

- €

4.865 €

4.865 €

4.865 €

25.836 €

37.827 €

69.578 €

Αποσβέσεις
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΗ

Πίνακας 21: Χρηματορροή εταιρίας "GreenHouseVille" Ο.Ε. για 5 χρόνια

Από ότι φαίνεται, ακόμα και για ένα απαισιόδοξο σενάριο, η θετική πορεία της εταιρίας είναι κάτι για
το οποίο μπορούμε να είμαστε σχεδόν σίγουροι

ΚΠΑ

79.610 €

Η επένδυση στην εταιρία φαίνεται να έχει σίγουρη απόδοση. Ας δούμε όμως και το νεκρό σημείο
Νεκρό σημείο
Γραφικά το νεκρό σημείο βρίσκεται στο σημείο που τέμνονται τα συνολικά έσοδα(καμπύλη 1)
με τα συνολικά έξοδα (καμπύλη 2). Όπως φαίνεται, η ανάλυση του νεκρού σημείου είναι άμεσα
συνδεδεμένη με τις δαπάνες. Δηλαδή μία αύξηση σε αυτές μετατοπίζει την καμπύλη συνολικών
εξόδων σε πιο κάθετη θέση και όπως είναι αναμενόμενο επηρεάζει τη θέση του νεκρού σημείου
μετακινώντας το σε υψηλότερη θέση.

Εικόνα 3 Νεκρό σημείο εταιρίας

Στη μελέτη για την εταιρία, το νεκρό σημείο προσεγγίζεται στο πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας της.
Τα έξοδα που έχει είναι μηδαμινά σε σχέση με τα έσοδα. Και σε αναλογία μελετών:
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Εικόνα 3 Νεκρό σημείο ανά μελέτες

Όπως φαίνεται το νεκρό σημείο είναι στις 13 μελέτες και από τα 2 είδη. Ανάληψη μελετών μόνο του
ενός είδους καθυστερεί την εμφάνιση του νεκρού σημείου.

Κλείνοντας, και μετά την παράθεση των οικονομικών στοιχειών του σεναρίου πέντε χρόνων,
φαίνεται η οικονομική σκοπιμότητα του εγχειρήματος. Μεγάλη κερδοφορία παρουσιάζεται από τον 2ο
χρόνο και μετά, ενώ δείχνει αυξητικές τάσεις. Εφόσον δεν διαταραχθεί κάποια βασική παράμετρος,
φαίνεται ότι η "GreenHouseVille" Ο.Ε. είναι κερδοφόρα και συμφέρουσα επένδυση.
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