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1.  ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Κάζε κέξα ρξεζηκνπνηνύκε πξντόληα θξεζθάδαο γηα ην ζώκα καο. Έλα από απηά είλαη 

ην ζαπνύλη. Μαο πξνζθέξεη θξεζθάδα, ραιάξσζε θαη απνιπκαίλεη ην ζώκα καο από ηα 

κηθξόβηα. Έηζη εκπλεπζηήθακε ηε «Γσξηθόο άπσλ» ε νπνία παξάγεη πξντόληα κε εμαηξεηηθέο 

πξώηεο ύιεο όπσο ην ειαηόιαδν θαη ηα δηάθνξα ζεξαπεπηηθά βόηαλα ηνπ Πάξλσλα. 

Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο επηρείξεζήο καο είλαη ε θαηάθηεζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη ε 

πξνζέιθπζε πεξηζζόηεξσλ θαηαλαισηώλ. ε δεύηεξν πιάλν θαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ζε 

δηπιαλέο πεξηνρέο έσο θαη ζε παλειιήληα θιίκαθα. ηα κειινληηθά ζρέδηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

βειηίσζε ηνπ πξντόληνο καο θαη ε εηήζηα αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ.  

Θέινληαο λα ζπλερίζνπκε ηελ απιή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηόπνπ καο επηιέμακε ην 

πξντόλ απηό. Γηα ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο , δηνξγαλώζακε 2 κπαδάξ. Απηό 

βέβαηα δελ αλαηξεί ην γεγνλόο πσο δελ θξαηήζακε κία ελεξγή ζηάζε ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, δεκνζηεύνληαο ην έξγν καο θαη θξαηώληαο ελήκεξν ην αγνξαζηηθό θνηλό γηα ηα 

λέα πξντόληα. 

Η εηθνληθή επηρείξεζε «Γσξηθόο άπσλ» θηινδνμεί λα πινπνηήζεη έλα νινθιεξσκέλν 

ζρέδην παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο θαη πξνώζεζεο ζαπνπληώλ κε θύξην ζπζηαηηθό 

ην αλαθπθισκέλν ειαηόιαδν θαη ηα ζπάληα βόηαλα ηνπ Πάξλσλα. Η λνκηθή ηεο κνξθή είλαη 

αλώλπκε εηαηξεία κε θύξηνπο κεηόρνπο 30 καζεηέο ηεο Α ηάμεο ηνπ ΓΔΛ Γεξαθίνπ. Η έδξα ηεο 

εηαηξείαο είλαη ην θηίξην ηνπ ΓΔΛ Γεξαθίνπ. Ωο ρώξνο παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο θαη 

απνζήθεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην ρεκείν ηνπ ζρνιείνπ θαη ρώξνο ζπλεδξηάζεσλ ε αίζνπζα ηνπ 

Α1.Η επηρείξεζε ρσξίζηεθε ζε 3 ηκήκαηα, ζην ηκήκα παξαγσγήο, ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ θαη 

ζην ηκήκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ. Η επηινγή ησλ πξνζώπσλ πνπ ζηειέρσζαλ ηα αληίζηνηρα 

ηκήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε κε αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ. Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο έρεη αλαηεζεί ζηελ δηεπζύλνπζα ζύκβνπιν 

Απνζηνινπνύινπ Υξηζηίλα. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 90 

επξώ δηαηξεκέλν ζε 30 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξώ. Η επηρείξεζε «Γσξηθώο άπσλ» 

δέρηεθε ζε όιε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο ηελ ππνζηήξημε ηεο Inspirational Mentor θ. 

Πέγθπο Αλησλάθνπ. 
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1.1 Inspirational Mentor: Αλησλάθνπ Πέγθπ 

 General Manager Google, South East Europe 

 

1.2.Oι καθηγηηέρ: 

 Κνπγηνπκνπηδήο Κσλζηαληίλνο, ΠΔΟ4.04 (Βηνιόγνο) 

 Laboratory of Botany 

 Section on Plant Biology 

 Department of Biology School of Natural Sciences,  

          University of Patras 

 

 Πνιίηε ηακαηηθή, ΠΔ078 (Κνηλσληνιόγνο) 

 αξάληε Αλζή,ΠΔ04.01 (Φπζηθόο) 

 

 

2.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

 

 

Γωπικόρ άπων («DoricSoap») 

Σν πξνηεηλόκελν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην αθνξά ζηε δεκηνπξγία κηαο 

καζεηηθήο εηθνληθήο επηρείξεζεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ παξαγσγή 

ρεηξνπνίεησλ ζαπνπληώλ. 

 

2.1  Διζαγωγή: 

 

Α. Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, νη νπνίεο αλαδεηθλύνπλ ηα κνλαδηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ηόπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπλζήθεο όπνπ  έρεη 

δεκηνπξγήζεη αλαγθαηόηεηα παξαγσγήο πνηνηηθώλ θαη θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

 

Β. Σελ πξνώζεζε ηνπ δσξηθνύ ζάπσλνο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 
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2.2  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ππόεδπορ Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Απνζηνινπνύινπ Υξηζηίλα 

Γ/νζη 

Γιοίκηζηρ 
Τπεύθςνορ 

 

Μαξνπδά Διέλε 

Γ/νζη 

Πωλήζεων 
Τπεύθςνορ 

 
Κνπηζνβαζίιε 

Αλδξηάλα 

Γ/νζη 

Οικονομικών 
Τπεύθςνορ 

 
ετηαλάθε  

Αλησλία-Νεθηαξία 

Γ/νζη Παπαγωγήρ 
Τπεύθςνορ 

 
Βιάρνο Δπάγγεινο 

Μέλη Μέλη Μέλη Μέλη 

Απνζηνινπνύινπ 
Υξηζηίλα 

Μπνηέδ Δζηέξα Μήηξε Ισάλλα Μαιηέδνο Παλαγηώηεο 

 
Σξατθόξνπ 
Αλησλία 

Μήηξε Διέλε Κνπηζνβαζίιε Νίθε 

 
Σζίπνπξα Μαξίδα 

Βνπβνπξηώηεο 
Ισάλλεο-Νεθηάξηνο 

Γθάκπνξ Γθάκπξηει 

 
Ρνδαθιή Γεσξγία 

Μηξάθα 

Παληειεήκσλ 
Θενδσξαθάθνο 

Θεόδσξνο 

 
Ρήγα Βελεηία 

 
Θενδσξαθάθνο Γεώξγηνο 

 
Σζνινκίηεο 
Γεώξγηνο  

ηαζάθεο Ππζαγόξαο 

 
Σζηγγάξεο 
Αζαλάζηνο  

Σζνινκίηεο Ισάλλεο 

 
Νηηκίηξνβα 

Γεσξγία  
Πνπέζθνπ ππξίδσλ 

 
Βιάρνπ Αγγειηθή 

 
Σζνινκίηε Δπδνμία 

 
Λάηζε Αξγπξώ 

 
Σζνινκίηε Παλαγηώηα 

 
  

 
Φιώξνο Νηθόιανο 
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3.  ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

3.1  ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ: 

Η παξαγσγή θαη πώιεζε ησλ ζαπνπληώλ ππόθεηηαη ζηνλ 

Καλνληζκό γηα ηα Καιιπληηθά Πξντόληα (Καλνληζκόο  (ΔΚ) αξηζκ. 

1223/2009 όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Ινύιην 2013). Οη δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνύ κεξηκλνύλ γηα ηε ζύλζεζε θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ 

πξντόλησλ, κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο, ηεο πγείαο 

θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ. Ο θαλνληζκόο πξνβιέπεη, 

ηελ εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντόλησλ. 
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3.2  TAΓΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: 

 

1. Πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ:  

 απηνληζκέλν λεξό  

 αλαθπθισκέλν ειαηόιαδν  

 θαπζηηθή ακκσλία  

 αηζέξηα έιαηα  

 κε εκπνξεύζηκα εζπεξηδνεηδή  

 βόηαλα (βάιζακν, ρακνκήιη , επθάιππηνο , κέληα , ιεβάληα , 

θαλέιια ) 

 

2. Δθηέιεζε ζπληαγήο κε απαξέγθιηηε ηήξεζε όισλ ησλ θαλόλσλ 

    αζθάιεηαο . 

3. Πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ πξντόλησλ. 

4. πζθεπαζία κεηά ηελ παξέιεπζε 40 εκεξώλ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ε ζπκβνιή ηνπ θ. 

Κνπγηνπκνπηδή Κσλζηαληίλνπ (Γξ Βηνινγίαο, Μεηαδηδάθηνξα ηνπ 

Σνκέα Βηνινγίαο Φπηώλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ) ήηαλ θαηαιπηηθή. πλέβαιε απνθαζηζηηθά 

ζηελ εθπαίδεπζή καο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ελδεκηθώλ 

θπηώλ θαη βόηαλσλ ηεο πεξηνρήο καο. Έηζη εκπινπηίζακε θαη 

δηαθνξνπνηήζακε ηα πξντόληα καο έλαληη αληαγσληζηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ.  
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3.3  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 

Λακβάλνληαο ππόςε ηε θύζε ηεο ππεξεζίαο καο θαζώο θαη ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο, ζεσξνύκε όηη ν πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξνώζεζεο ηεο 

Γσξηθόο άπσλ είλαη ε ρξήζε εξγαιείσλ digitalmarketing γηα λα κεηαθέξνπκε 

ζην θνηλό καο ηηο αμίεο θαη ηε θηινζνθία καο γηα λα πξνσζήζνπκε ηα 

πξντόληα καο ζηνπο κειινληηθνύο αγνξαζηέο. Γεκηνπξγώληαο, έηζη, 

επαγγεικαηηθνύο ινγαξηαζκνύο ζε Instagram θαη Facebook θξνληίδνπκε κε 

ζπλερή παξνπζία λα ελεκεξώλνπκε ην θνηλό γηα ηελ πξόνδν ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηεο νκάδαο. Σν ηκήκα κάξθεηηλγθ δηαρεηξίδεηαη ηνπο παξαπάλσ 

ινγαξηαζκνύο.  

Αθόκε έρνπκε θαη ηελ ηζηνζειίδα καο https://blogs.sch.gr/doric-soap/ ε νπνία 

πξνζθέξεη κία αθόκα πην ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο. Μέζσ 

απηώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ήδε καο έρνπλ πξνζεγγίζεη πειάηεο.  

Σν ηκήκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ επηθεληξώζεθε ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηελ 

πξόβιεςε πσιήζεσλ θαη ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Χαμθλό κόςτοσ ίδρυςθσ και παραγωγισ προιόντοσ

•Πρωτότυπθ προϊκθςθ προιόντοσ(διακόςμθςθ και 
πολιτικι δϊρων)

•φνδεςθ του προϊόντοσ με τθν τοπικι 
παραγωγι(ελαιόλαδο)και αξιοποίθςθ των 
ενδθμικϊν βοτάνων του Πάρνωνα.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

•Ελαςτικι ηιτθςθ προιόντοσ.ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

•Επικοινωνιςαμε το προϊόν ςε παγκόςμιο 
επίπεδο (δθμιουργία ιςτοςελίδασ).

•Εξαςφαλίςςμε ςυνεργαςίεσ με τοπικά 
καταςτιματα και ξενοδοχεία.

•Διαφθμίςαμε το προϊόν και μζςω του τοπικοφ 
τφπου.

ΕΤΚΑΙΡΙΕ

•Ζντονοσ ανταγωνιςμόσ

•Ανάγκθ ζντονθσ διαφοροποίθςθσ από 
αντίςτοιχα προϊόντα.

•Αςτάκεια ςτθν ελλθνικι και παγκόςμια 
οικονομία

ΑΠΕΙΛΕ
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4.  ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

4.1  ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΝΔΚΡΟΤ ΗΜΔΙΟΤ 

 

 Τπολογιζμόρ «Δζόδων» 

 

Σιμή Πώληζηρ Πποϊόνηορ 2,60 επξώ 

Μεηαβληηό κόζηορ ανά μονάδα πποϊόνηορ 0,90 επξώ 

 

 

Α.  

Έζοδα ένανηι ηος παγίος κόζηοςρ (ηιμή πώληζηρ 

μείον ηα μεηαβληηικά κόζηη) 
2,60-0,90=1,70 επξώ 

 

Β. 

Δκηίμηζη ζςνολικού Παγίος Κόζηοςρ  

Αγοπά Κεθαλαιοςσικού Δξοπλιζμού 520 επξώ 

 

 Νεκπό ημείο  

(Δθηίκεζε πλνιηθνύ Κόζηνπο (Β)÷Έζνδα έλαληη ηνπ παγίνπ Κόζηνπο (Α)) 

520 επξώ÷1,70 επξώ αλά κνλάδα πξντόληνο  306 κνλάδεο πξντόλησλ 

 

Η επηρείξεζε, θαηά ην πξώην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, παξνπζηάδεη θέξδε κεηά ηελ 

παξαγσγή 306 μονάδων πποϊόνηων. 

 

 

4.2  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηόρνο ηεο «Γωπικόρ άπων», θαηά ην 1ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ε παξαγσγή 

θαη νη δηάζεζε 1000 κνλάδσλ πξντόλησλ. 

Ήδε ππάξρνπλ πσιήζεηο 135 κνλάδσλ πξντόληνο κε έζνδα 350 επξώ θαη ην ηκήκα 

πσιήζεσλ έρεη δερζεί παξαγγειίεο 500 κνλάδσλ πξντόληνο. 

Έζοδα πωλήζεων  1000*2,60= 2.600 επξώ 
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 Για ηην παπαγωγή 1000 πποϊόνηων απαιηούνηαι ηα κάηωθι κόζηη: 

 

Είδος Ποσότητα Τιμή αγοράς Κόστος
Ανακυκλωμζνο Ελαιόλαδο 50Κgr 0,50 € 25,00 €

Καυςτικό Νάτριο (NaOH) 5,83kgr 3,00 € 17,50 €

Aικζρια Ζλαια 4 τεμ. 6,00 € 24,00 €

υςκευαςίεσ 1.000 τεμ 0,10 € 100,00 €

Γκρζιτ Φρουτ* 0,00 €

Διαφιμιςθ 30,00 €

Ρεφμα 86,00 €

Λοιπά λειτουργικά ζξοδα 80,00 €

Μιςκοί 14,8 θμερ. 26,52 393,50 €

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 144,00 €

Σύνολο 900,00 €
 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 

 Η πξνκήζεηά ησλ εζπεξηδνεηδώλ είλαη εληειώο δσξεάλ , θαζώο πξόθεηηαη γηα 

κε εκπνξεύζηκα πξντόληα. 

 Σν εξγαηηθό θόζηνο είρε ππνινγηζηεί ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκό 

107675/2021 πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 6263/Β/27-12-2021 θαη νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε ηελ ππ. αξηζκό 521910/15-12-2021 εγθύθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιηζηώλ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο, δελ ζα δνζνύλ κεξίζκαηα 

θαη ην θαζαξό θέξδνο ζα δηαηεξεζεί ζηελ εηαηξεία (θέξδε εηο λένλ), γηα ηηο 

κειινληηθέο καο επελδύζεηο. 

 

 

 

 

 

 



11 |  ε λ ί δ α  
 

 Αποηελέζμαηα σπήζηρ 1ο έηοςρ λειηοςπγίαρ 

 

Κύκλορ Δπγαζιών 2.600

Κόζηορ Πωλήζεων 900

Αποηλέζμαηα ππο ηόκων και αποζθέζεων 1.700

Αποζθέζειρ 520

Σόκοι 0

Αποηελέζμαηα ππο θόπων 1.180

Φόπορ ειζοδήμαηορ 259,6

Μεπίζμαηα 0

Κέπδη ειρ νέον 920,4
 

 

 Ιζολογιζμόρ Γωπικόρ άπων 31/12/2022 

 

 

 Δνεπγηηικό  

Πάγια 520

Μείον Αποζβέζειρ Παγίων 520

Τπόλοιπο ενζώμαηων παγίων 0

Πελάηερ 2.600

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 90

ύνολο Δνεπγηηικού 2690
 

 Παθηηικό  

Μεηοσικό Κεθάλαιο 90

Κέπδη ειρ νέον 920,4

ύνολο ιδίων κεθαλαίων 1010,4

Ππομηθεςηέρ 1420

Φοποι 259,6

ύνολο Παθηηικού 2.690
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 Γιάγπαμμα Νεκπού ημείος 

 

 

Νεκπό ζημείο:306 κνλάδεο πξντόληνο 
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5.  ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ 

Η «Γσξηθόο άπσλ» ήδε δηέζεζε ηα πξντόληα ηνπ ζηελ ηνπηθή 

αγνξά κε ζρεηηθή επθνιία . Η ηηκή αλαινγηθά κε ην βάξνο ηνπ 

πξντόληνο (45gr-2,60 επξώ ) δελ ζεσξείηαη ρακειή. Σα πεξηζώξηα 

θέξδνπο άγγημαλ ην 65,4%. Η πνηθηιία ησλ πξντόλησλ καο 

αληαπνθξίζεθε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε ειηθίαο θαη 

θύινπ.  

Βξαρππξόζεζκα ζηνρεύνπκε ζηελ εμέιημε ησλ πξντόλησλ καο (π.ρ. 

ειθπζηηθόηεηα ) θαη ζηελ αύμεζε δηαηήξεζεο ηνπ πειαηνινγίνπ 

καο.  

Μαθξνπξόζεζκα ηα θέξδε καο ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο 

επελδύζεηο καο ώζηε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ παγθόζκηα αγνξά. 

Αθνινπζνύκε ηελ ζπκβνπιή ηεο Inspirational Mentor καο θ.Πέγθπο 

Αλησλάθνπ «δελ πνπιάκε ζαπνύληα, παξνπζηάδνπκε ηελ ηζηνξία 

ηνπ ηόπνπ καο». 
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Παπάπηημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

απούνι από: 

Παξζέλν ειαηόιαδν, γαξύθαιιν, 

πνξηνθάιη θαη απνμεξακέλεο θέηεο 

πνξηνθάιη. 

 

απούνι από: 

Παξζέλν ειαηόιαδν θαη δπόζκν. 

 

απούνι από: 

παξζέλν ειαηόιαδν, ρακνκήιη, 

ιεκόλη θαη έιαην θαξύδα. 

 

απούνι από: 

Παξζέλν Διαηόιαδν ,βαιζακέιαην 

θαη έιαην βαζηιηθνύ 
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απούνι από: 

Παξζέλν ειαηόιαδν θαη κέιη 

απούνι από: 

Παξζέλν Διαηόιαδν θαη θαλέιια 

απούνι από: 

Παξζέλν Διαηόιαδν ,δεληξνιίβαλν 

θαη γθξέηπθξνπη 

 

απούνι από: 

Παξζέλν Διαηόιαδν, θαλέιια θαη 

θαθάν 
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Η ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΜΑ 
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ΠΡΟΦΙΛ INSTAGRAM 

 


