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3.2 Συνοπτική περιγραφή  
του επιχειρηματικού σχεδίου 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιληπτικά τα κύρια σημεία του επιχειρηματικού 
σχεδίου, με βάση τα όσα περιγράφονται και αναλύονται στα επιμέρους τμήματά του. 
Μια συγκροτημένη και καλά δομημένη περιληπτική περιγραφή του επιχειρηματικού 
σχεδίου καταδεικνύει την ικανότητα του φορέα υλοποίησης να ιεραρχεί τις προτε-
ραιότητες και να επικεντρώνεται στα κρίσιμα σημεία της επιχειρηματικής του προ-
σπάθειας.  

Η συνοπτική περιγραφή καταρτίζεται αφού συνταχθεί ολόκληρο το σχέδιο. Για 
αυτό το λόγο, αν και παρουσιάζεται πρώτη, συνιστάται να γράφεται τελευταία. 

Αναλυτικά, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης ενότητας επιδιώκει: 

� Να αποτελέσει την πρώτη επαφή του αναγνώστη με τους στόχους, το αντι-
κείμενο δραστηριότητας, και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρη-
σης. 

� Να παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο τους λόγους για τους οποίους πιστεύου-
με ότι το επιχειρηματικό σχέδιο θα είναι βιώσιμο και επιτυχημένο. 

� Να δώσει περιληπτικές πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:  

— Τι είδους επιχείρηση θα είναι; (π.χ. χονδρικού - λιανικού εμπορίου, μετα-
ποιητική, ή παροχής υπηρεσιών;) 

— Ποια είναι η χρονολογία ίδρυσης; Πρόκειται για υφιστάμενη ή νεοσύστατη 
επιχείρηση;  

— Ποια είναι η νομική της μορφή;  

— Πώς μπορούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εταίρων να συμβάλλουν στην 
επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου; 

Αντικείμενο του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου είναι η δημιουργία μίας 
σύγχρονης εκτυπωτικής επιχείρησης, η οποία θα έχει ως βασική δραστηριότητα την 
παραγωγή και την εκτύπωση ρολού αυτοκόλλητης ετικέτας, η οποία στη συνέχεια 
θα πωλείται και θα επικολλάται πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που θα πα-
ράγουν και θα εμπορεύονται οι πελάτες της. Εκτός από το παραπάνω προϊόν, η εται-
ρεία θα παράγει και θα προωθεί τα ακόλουθα προϊόντα: 

� Έντυπα και βιβλία. 

� Αφίσες με τη μέθοδο offset. 

� Προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης. 

Η ίδρυση και λειτουργία της υπό σύσταση επιχείρησης αποτελεί προϊόν μακρό-
χρονης έρευνας από την πλευρά των δύο εταίρων, οι οποίοι διέγνωσαν τις δυνατό-
τητες και τις ευνοϊκές προοπτικές που εμφανίζει σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο ο 
κλάδος των γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων.  

Η νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί σχετίζεται με άλλη οικογενειακή επιχεί-
ρηση, η οποία ανήκει στον πατέρα ενός εκ των δύο εταίρων, και που δραστηριο-
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ποιείται εδώ και 25 χρόνια στο χώρο των γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων. 
Στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ο ένας εταίρος έχει εργασθεί επί σειρά ετών, γνωρίζο-
ντας άριστα όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και ό,τι απαιτείται για το 
στήσιμο μιας παρόμοιας επιχείρησης. Ο άλλος εταίρος έχει σπουδάσει διοίκηση επι-
χειρήσεων, και έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων. 

Και οι δύο εταίροι -οι οποίοι γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία- διαπίστω-
σαν ότι οι γνώσεις και εμπειρίες τους, μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά 
και να αξιοποιηθούν με αμοιβαίο όφελος, μέσω της ίδρυσης μιας νέας επιχειρηματι-
κής μονάδας, στην οποία θα αναλάβουν από κοινού ευθύνες, πρωτοβουλίες και κιν-
δύνους. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα προμηθευτεί η εταιρεία θα είναι υπερσύγ-
χρονος και θα εξασφαλίζει την παραγωγή άριστης ποιότητας προϊόντων και την ά-
μεση ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Η εταιρεία 
θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊό-
ντων της και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, προκειμένου να εξασφαλίσει ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. 

Η επιχείρηση θα στεγασθεί σε μισθωμένο χώρο και θα έχει τη νομική μορφή της 
ομόρρυθμης εταιρείας.  

Η προτεινόμενη οργανωτική δομή, ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων, οι ενέρ-
γειες μάρκετινγκ, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του επιχειρηματικού σχεδίου και κα-
ταδεικνύουν τη σκοπιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα της προτεινόμενης δρα-
στηριότητας. 

3.3 Γενικά στοιχεία για την  
επιχειρηματική δραστηριότητα 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει μια πλήρη και λεπτομερή περιγραφή της 
επιχείρησης και των προϊόντων που θα παράγει ή θα εμπορεύεται. Επειδή το επιχει-
ρηματικό σχέδιο είναι πιθανό να απευθύνεται, πέρα από το εσωτερικό της επιχείρη-
σης (ιδιοκτήτες, εταίροι, στελέχη, εργαζόμενοι), και σε υποψήφιους επενδυτές ή/και 
άλλους φορείς χρηματοδότησης, είναι απαραίτητο να υπάρχει παρουσίαση των 
στοιχείων επικοινωνίας και της ταυτότητας του φορέα υλοποίησης, ενώ επίσης θα 
πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας. 

Παράλληλα, θα πρέπει να καταγραφούν και να αναλυθούν στοιχεία όπως:Οι λό-
γοι επιλογής της προτεινόμενης νομικής μορφής, οι απαιτούμενους άδειες για την 
ίδρυση και λειτουργία της, οι απαιτήσεις σε χώρους και εξοπλισμό, καθώς η συμπλή-
ρωση και η αποτύπωση των παραπάνω βοηθά αφενός στο σωστό προγραμματισμό 
και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των ενεργειών, και αφετέρου συμβάλλει 
στην αναγνώριση και ανάδειξη των δυσκολιών που τυχόν θα προκύψουν κατά την 
άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
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3.3.1 Η ταυτότητα του φορέα υλοποίησης 

Πίνακας 3.1 Ταυτότητα του φορέα υλοποίησης 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ομόρρυθμη Εταιρεία(υπό σύσταση) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ανδρέου Δημ. Βασιλείου Ν Ο.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 38, Βύρωνας 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2108508741 

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)  

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων 
Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) της Εθνι-
κής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Γραφικών τεχνών ΚΑΔ 222 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

– Παραγωγή ρολού αυτοκόλλητης  
 ετικέτας 

– Έντυπα και βιβλία 

– Προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης 

3.3.2 Στοιχεία συμμετεχόντων  
στην υπό σύσταση επιχείρηση 

Πίνακας 3.2 Στοιχεία συμμετεχόντων στην υπό σύσταση επιχείρηση 

 
Ονοματεπώ-
νυμο εταίρου 

Ποσό σε € & πο-
σοστό συμμετοχής 
στην επιχείρηση 

 
Θέση στην 
επιχείρηση 

Ακαδημαϊκές Γνώσεις, 
Επαγγελματικά  
Προσόντα 

 
 
Εμπειρία 

Ανδρέου  
Δημήτριος 

50.000,00€ 
50% 

Διευθυντής/
Υπεύθυνος 
Πωλήσεων 

– Πτυχιούχος Σχολής 
Διοίκησης Οικονομί-
ας ΤΕΙ Πειραιά 

5 χρόνια  
Υπεύθυνος 
Πωλήσεων σε 
Βιομηχανία 
Τροφίμων  

Βασιλείου  
Νικόλαος  

50.000,00€ 
50% 

Υπεύθυνος 
Παραγωγής 

Πτυχιούχος  
Πληροφορικής  
ΤΕΙ Ηρακλείου 

3 χρόνια  
απασχόληση 
σε οικογενεια-
κή επιχείρηση 
Γραφικών 
Τεχνών 
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3.3.3 Νομική μορφή 

Η επιχείρηση που πρόκειται να ιδρυθεί θα έχει τη νομική μορφή της Ομόρρυθμης 
Εταιρείας. 

Ο λόγος της επιλογής της συγκεκριμένης νομικής μορφής προκύπτει από το γεγο-
νός ότι πρόκειται για την πιο απλή σε διατυπώσεις σύστασης, έναρξης και λειτουρ-
γίας μορφή εταιρικής επιχείρησης. 

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε πως σε μια Ο.Ε. το κόστος τήρησης βιβλίων και λο-
γιστικής παρακολούθησης είναι πολύ πιο χαμηλό από την αντίστοιχη των κεφαλαι-
ουχικών εταιρειών, δεν απαιτείται δημοσίευση ισολογισμού και έλεγχος από ορκω-
τούς λογιστές.  

Επιπλέον, η συγκεκριμένη νομική μορφή υπάγεται σε ευνοϊκότερο φορολογικό 
καθεστώς από οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης (ο φορολογικός συντελεστής 
για τις Ο.Ε. είναι σήμερα 20% (ενώ λίγο πριν ήταν 25%), ενώ αναμένεται πτωτική 
τάση). 

Τέλος, και οι δύο υποψήφιοι επιχειρηματίες είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν 
από κοινού και εξ' ολοκλήρου την ευθύνη για τη λειτουργία της επιχείρησης, κατέχο-
ντας ο καθένας τους το 50% του εταιρικού κεφαλαίου. 

3.3.4 Απαιτούμενες άδειες για την ίδρυση και  
λειτουργία της επιχείρησης 

Οι άδειες οι οποίες θα χρειαστούν για τη δημιουργία της επιχείρησης είναι οι εξής: 

� Άδεια χρήσης γης για να διερευνηθεί και να επαναβεβαιωθεί η δυνατότητα 
εγκατάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία, στη συγκεκρι-
μένη περιοχή, χαρακτηρίζεται ως μεταποιητική μονάδα χαμηλής όχλησης (Η 
άδεια χορηγείται από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της Νομαρχίας που είναι 
αρμόδια για τη συγκεκριμένη περιοχή). 

� Άδεια εγκατάστασης (Η άδεια χορηγείται από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της 
αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης). 

� Καταστατικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας (συνεργασία με φοροτέχνη -
λογιστή), στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς ο σκοπός και το αντικείμε-
νο δραστηριότητας της υπό σύσταση εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο, η διάρ-
κειά της, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου κ.α. 

� Εγγραφή των εταίρων στον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα (ΟΑΕΕ).  

� Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο.  

� Άδεια λειτουργίας - έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. 
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3.3.5 Έδρα της επιχείρησης 

Η επιχείρηση θα στεγασθεί σε μισθωμένο χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε συνοικιακό 
δρόμο στο Βύρωνα. Σημειώνεται ότι, λόγω της μεταποιητικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης και της αγοράς στην οποία απευθύνεται (βιομηχανικοί χρήστες κυρίως), 
η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έγινε βάσει ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
που προσφέρει στην επιχείρηση όπως: Χαμηλό ενοίκιο, στρατηγική θέση στην αγορά 
και καταλληλότητα χώρων. 

Ειδικότερα, οι λόγοι που μας οδήγησαν στη επιλογή της περιοχής και του συγκε-
κριμένου οικήματος είναι οι παρακάτω: 

� Στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου συγκεντρώνεται το 50% και πλέον 
των υποψηφίων πελατών μας.  

� Η συγκεκριμένη περιοχή είναι εύκολα προσβάσιμη σε πελάτες και προμηθευ-
τές. 

� Το συγκεκριμένο οίκημα είναι μεγάλο, με καλή διαρρύθμιση, διαθέτει υπόγειο 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός αποθηκευτικός χώρος, ενώ ταυ-
τόχρονα έχει σχετικά χαμηλό μίσθωμα. 

3.3.6 Απαιτήσεις σε χώρους 

Η επιχείρηση που θα ιδρυθεί χρειάζεται για τη λειτουργία της τους παρακάτω χώ-
ρους: 

Α. Χώρος παράγωγης προϊόντων 

Στο συγκεκριμένο χώρο θα τοποθετηθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησι-
μοποιηθεί για την παραγωγική διαδικασία (συνολικά 40 τ.μ.). 

Β. Αποθηκευτικός χώρος 

Ο συγκεκριμένος χώρος θα βρίσκεται δίπλα στο χώρο παραγωγής, και θα χρησιμο-
ποιείται για την αποθήκευση των πρώτων και βοηθητικών υλών (χαρτί, μελάνι) και 
των υλικών συσκευασίας, καθώς και για την αποθήκευση των ετοίμων προς πώληση 
προϊόντων. 

Τόσο τα αποθέματα των πρώτων και βοηθητικών υλών, όσο και τα τελικά προϊό-
ντα θα τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένα ράφια αντίστοιχα κωδικοποιημένα 
(15 τ.μ.). 

Γ. Χώρος γραφείων- εξυπηρέτησης πελατών 

Μέσα στην επιχείρηση θα υπάρχει ειδικός χώρος για την εξυπηρέτηση των διοικητι-
κών και οικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης (έκδοση παραστατικών, εξυπηρέ-
τηση πελατών κ.α.). Στο συγκεκριμένο χώρο, προβλέπεται να δημιουργηθούν αρχικά 
δύο σταθμοί εργασίας (συνολικά 25 τ.μ.). 
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3.3.7 Πεδίο δραστηριότητας της επιχείρησης 

Η υπό σύσταση εταιρεία θα ανήκει στον κλάδο των γραφικών τεχνών και εκτυπώ-
σεων που, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, εντάσσεται στον κλάδο 222.  

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης θα είναι η εκτύπωση ρολού 
αυτοκόλλητης ετικέτας, η οποία στη συνέχεια θα πωλείται και θα επικολλάται πάνω 
στις συσκευασίες των τελικών προϊόντων που θα παράγουν και θα εμπορεύονται οι 
πελάτες της.  

Εκτός από το παραπάνω προϊόν, η εταιρεία θα παράγει και θα προωθεί τα ακό-
λουθα προϊόντα: 

� Έντυπα και βιβλία: Κάθε είδους έντυπο και βιβλίο όπως είναι απολογισμοί 
χρήσεως εταιρειών, διαφημιστικά έντυπα (τρίπτυχα, τετράπτυχα, και κάρ-
τες), ημερολόγια, τουριστικοί οδηγοί, ένθετα εφημερίδων και περιοδικών. 

� Αφίσες με τη μέθοδο offset. Πρόκειται για αφίσες κάθε μεγέθους, μέχρι και γι-
γαντοαφίσες, οι οποίες αποσκοπούν στη διαφήμιση και προβολή προϊόντων, 
γεγονότων κ.α. 

� Προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης. Τα προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης καλύ-
πτουν επιφάνειες μικρών και μεγάλων διαστάσεων. Θα υπάρχει η δυνατότητα 
να εκτυπώνονται σε διάφορα υλικά, όπως χαρτί, αυτοκόλλητα, χαρτόνι, α-
λουμινόχαρτο και θα προορίζονται για διάφορες χρήσεις, ανάλογα με τις α-
παιτήσεις των πελατών, με στόχο τη διαφημιστική προβολή και την προώθη-
ση των προϊόντων τους 

3.3.8 Λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης  
δραστηριότητας 

Οι λόγοι για τους οποίους έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε επαγγελματικά με τη συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα, είναι γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια υπεύθυνη, δημιουρ-
γική, αλλά παράλληλα αποδοτική από οικονομικής άποψης επενδυτική πρόταση. 
Ένας βασικός επίσης λόγος είναι το μέλλον και οι προοπτικές της συγκεκριμένης ε-
παγγελματικής δραστηριότητας, καθώς ο κλάδος των γραφικών τεχνών εμφανίζει 
σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, σύμφωνα με κλαδική μελέτη η οποία πραγματο-
ποιήθηκε από την ICAP Α.Ε. το 2005. 

Επιπρόσθετα, ένας σημαντικός λόγος είναι η μακρόχρονη εμπειρία που έχει απο-
κτηθεί από την εργασία μας σε παρόμοια οικογενειακή επιχείρηση, γεγονός που σε 
κάθε περίπτωση αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την υπό 
ίδρυση επιχείρηση.  

Τέλος, πρέπει να τονιστεί η πίστη μας στο επιχειρείν και η αγάπη μας για τη συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα.  

Αναλυτικά, οι λόγοι που συνέβαλαν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης επιχειρη-
ματικής πρότασης είναι οι ακόλουθοι: 

� Η διαπίστωση πως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών ε-
πιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των γραφικών τεχνών, θεω-
ρούμε ότι υπάρχει περιθώριο στη συγκεκριμένη αγορά για τη δραστηριοποίη-
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ση μιας σύγχρονης σε μηχανολογικό εξοπλισμό και οργάνωση επιχείρησης 
που θα δίνει έμφαση: 

α) Στην άριστη ποιότητα των προϊόντων βάσει αυστηρών προδιαγραφών και 
ειδικών τεχνικών απαιτήσεων.  

β) Στη συνέπεια στο χρόνο παράδοσης του τελικού προϊόντος.  

γ) Στην άμεση ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελα-
τών και την ταχεία εξυπηρέτησή τους.  

� Η διαπίστωση ότι οι φραγμοί εισόδου στο συγκεκριμένο κλάδο είναι σχετικά 
υψηλοί (σχετικά δύσκολα μπορεί να εισέλθει κάποιος νέος επιχειρηματίας 
στον κλάδο) λόγω αφενός της τεχνογνωσίας που απαιτείται για να λειτουρ-
γήσει κάποιος τον εξοπλισμό, και αφετέρου λόγω του σχετικά υψηλού κεφα-
λαίου που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία της. 

� Υπάρχει μεγάλος σχετικά αριθμός προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών υ-
λών τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. 

� Υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων πελατών (οι επιχειρήσεις οι οποίες πα-
ράγουν τρόφιμα, ποτά, απορρυπαντικά, όσο μεγάλο μέγεθος και αν έχουν, στη 
μεγάλη πλειοψηφία τους προτιμούν να προμηθεύονται τις αυτοκόλλητες ετι-
κέτες από παραγωγικές μονάδες, παρά να τις παρασκευάζουν οι ίδιες)  

� Η ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης (αυτοκόλλητες ετικέτες) είναι συ-
νάρτηση της καταναλωτικής ζήτησης για τρόφιμα, απορρυπαντικά κ.α. (η ζή-
τηση των οποίων πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις 
διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου), ενώ οι πωλήσεις των διαφημιστικών 
εντύπων επηρεάζονται από τις διαφημιστικές ανάγκες των πελατών που πά-
ντα θα υφίστανται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και που εξαρτώνται από 
το ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. 

3.3.9 Απαιτούμενος μηχανολογικός &  
λοιπός εξοπλισμός 

Για την αποτελεσματική λειτουργία της υπό σύσταση εταιρείας απαιτείται μηχανο-
λογικός και λοιπός εξοπλισμός για την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, 
καθώς και των διοικητικών και των άλλων λειτουργιών της. 

Ειδικότερα, μετά από ενδελεχή έρευνα για τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες 
και το κόστος του εξοπλισμού (η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του Διαδικτύου για 
την αναζήτηση προμηθευτών και επίσκεψής μας στην ετήσια έκθεση εξοπλισμού 
γραφικών τεχνών στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2005) θα προβούμε στην αγορά 
των παρακάτω: 
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Πίνακας 3.3 Απαιτούμενος μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός 

Κατηγορία  
εξοπλισμού 

Περιγραφή  
εξοπλισμού 

Ποσότητα 
(τεμάχια) 

 
Προμηθευτής 

Μηχανολογικός  
εξοπλισμός 

Ψηφιακό εκτυπωτικό  
μηχάνημα  

1 Βαγγέλης Α.Ε. 

Εξοπλισμός γραφείου/
λοιπός εξοπλισμός 

Ηλεκτρονικός  
υπολογιστής 

2 Δραγούμης Α.Ε. 

 Έγχρωμος εκτυπωτής 1 Βαγγέλης Α.Ε. 

 Λογισμικό- σχεδιαστικό  1 Δραγούμης Α.Ε. 

 
Λογισμικό- 
εμπορική διαχείριση 

1 Βαγγέλης Α.Ε. 

 Τηλεφωνικό κέντρο-φαξ 1 Δραγούμης Α.Ε. 

 
Γραφείο εργασίας-βιβλιοθήκη-
ερμάριο(σετ) 

3 Διονυσίου Α.Ε. 

Επαγγελματικό  
μεταφορικό μέσο 

Φορτηγό χωρητικότητας 
2 τόνων  

1 Κάππος Α.Ε. 

3.4 Ανάλυση του κλάδου γραφικών τεχνών 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να δοθούν πληροφορίες για τον κλάδο 
στον οποίο ανήκει και δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Περιγράφει και αναλύει τις 
τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, καθώς επίσης τη δομή και την ένταση του αντα-
γωνισμού Η ανάλυση του κλάδου και των ανταγωνιστών μας βοηθά να διαμορφώ-
σουμε μια συνολική εικόνα για τις πιθανές ευκαιρίες και απειλές, οι οποίες προέρχο-
νται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησής. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη αυτής 
της ενότητας συμβάλλει στην καταγραφή των κυριοτέρων ανταγωνιστών μας, των 
σημείων που υπερτερούν, καθώς και στην καταγραφή των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων τους. 

Ειδικότερα, η ενότητα αυτή στοχεύει: 

� Στον προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς και της προβλεπόμενης ζήτησης. 

� Στη διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι ικανοποιητικής ζήτησης για τα προϊόντα 
που θα παραχθούν. 

� Στην ανάλυση της ελκυστικότητας του κλάδου (ευκολία εισόδου στον κλάδο, 
απειλή από υποκατάστατα, την ύπαρξη ή όχι μεγάλου αριθμού πελατών/ 
προμηθευτών). 

� Στην καταγραφή και ανάλυση των διασυνδέσεων και των αλληλεξαρτήσεων 
με τους άλλους κλάδους της οικονομίας. 

� Στην αποτύπωση της τεχνολογικής στάθμης των επιχειρήσεων και της παρα-
γωγικής δυναμικότητας. 

� Στον προσδιορισμό των πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς των ανταγωνιστών. 
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3.4.1 Γενικά στοιχεία του κλάδου 

Ο κλάδος των γραφικών τεχνών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παραγωγικό κλάδο, ο 
οποίος έχει σημαντική συμμετοχή στη συνολική μεταποιητική δραστηριότητα της 
χώρας. Οι γραφικές τέχνες εμφανίστηκαν πριν 4.000 χρόνια, ενώ μόλις από τα μέσα 
του 19ου αιώνα άρχισαν να εφαρμόζονται στη διαφήμιση και τη συσκευασία, απο-
κτώντας έτσι εμπορική και κοινωνική σημασία. Στην Ελληνική αγορά, ο κλάδος των 
γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων πέρασε μια ισχυρή κρίση στις αρχές της δε-
καετίας του ’80.  

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου των γραφικών τεχνών είναι το γεγονός ότι η 
πορεία του συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη άλλων οικονομικών κλάδων και τομέων 
όπως είναι:  

� Η συσκευασία (κουτιά, ετικέτες). 

� Η διαφήμιση (αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια ). 

� Η ενημέρωση (εφημερίδες, περιοδικά). 

� Η παιδεία (βιβλία) κλπ.. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι πωλήσεις του κλάδου δεν παρουσιάζουν εποχιακές διακυ-
μάνσεις, ενώ εξαρτώνται άμεσα από την ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών ή αθλητικών 
γεγονότων, όπως συνέβη το 2004, έτος διοργάνωσης των Ολυμπιακών αγώνων από τη 
χώρα μας (ICAP 2005, Διεύθυνση Μελετών). Παρομοίως, η διενέργεια βουλευτικών ή 
δημοτικών εκλογών συμβάλλει στη συνολική αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου 
καθώς συνδέεται με την ύπαρξη αυξημένων διαφημιστικών αναγκών. 

3.4.2 Δομή και διάρθρωση του κλάδου 

Στη χώρα μας, ο κλάδος των γραφικών τεχνών περιλαμβάνει πληθώρα επιχειρήσε-
ων, οι οποίες ασχολούνται με προεκτυπωτικές, εκτυπωτικές και μετεκτυπωτικές 
εργασίες. Ορισμένες από αυτές είναι καθετοποιημένες και συμμετέχουν σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται επίσης ορισμένες εκδοτικές επιχειρήσεις, οι ο-
ποίες εκτυπώνουν σε δικές τους εγκαταστάσεις έντυπα, για δικό τους λογαριασμό 
ή/και για τρίτους. Κύριο χαρακτηριστικό όλων των επιχειρήσεων είναι η ανομοιογέ-
νεια ως προς το αντικείμενο εργασιών, καθώς, πέρα από τη διαφοροποίηση που πα-
ρουσιάζουν ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες (από την προεκτύπωση ως τη μετε-
κτύπωση), ποικίλουν σημαντικά και ως προς τα τελικά προϊόντα με τα οποία ασχο-
λούνται (εφημερίδες-περιοδικά, διαφημιστικά έντυπα, μηχανογραφικά έντυπα, χάρ-
τινα κουτιά κλπ).  

Ο κλάδος των γραφικών τεχνών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών, μικρού 
μεγέθους στην πλειοψηφία τους επιχειρήσεων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος 
της εγχώριας παραγωγής και δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγι-
κής διαδικασίας από το διαχωρισμό χρωμάτων έως τη βιβλιοδεσία. Συνολικά, ο ευ-
ρύτερος εκτυπωτικός και εκδοτικός κλάδος στην Ελλάδα αριθμεί σύμφωνα με στοι-
χεία της ΕΣΥΕ για το 2004 περισσότερες από τρεις χιλιάδες (3.000) επιχειρήσεις. 
Από αυτές, μόνο το 5% είναι επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ενώ η συ-
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ντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που λειτουργούν σαν εκτυπωτικές μονάδες 
είναι μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις που απασχολούν κατά μέσο όρο 3,2 άτομα. 

Τα περισσότερα από τα επιμέρους τμήματα της αγοράς γραφικών τεχνών χαρα-
κτηρίζονται από διασπορά μεριδίων αγοράς, ενώ σχετική συγκέντρωση παρατηρεί-
ται στην αγορά των εφημερίδων-περιοδικών, των μηχανογραφικών εντύπων και 
των ετικετών. 

Με βάση κλαδική μελέτη της ICAP και στοιχεία της ΕΣΥΕ (2005), η συνολική αξία 
της αγοράς γραφικών τεχνών διαμορφώθηκε σε €2.800.000.000 για το 2004. Συ-
γκρινόμενη με το 2003 που οι συνολικές πωλήσεις ήταν €2.550.000.000, ο κλάδος 
παρουσίασε ετήσια αύξηση 10%.  

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς (σε αξία) το καλύπτουν σε ποσοστό 
27% οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Ακολουθούν τα χάρτινα κουτιά, τα διαφημιστι-
κά έντυπα, τα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας και τα βιβλία, με μερίδιο 15%, 14%, 
14% και 13% αντίστοιχα της συνολικής αγοράς. Τα μηχανογραφικά έντυπα και τα 
λοιπά έντυπα ακολουθούν με μικρότερο μερίδιο, 9% και 5% αντίστοιχα, ενώ οι ετι-
κέτες κατέχουν ποσοστό 3%. 

Η ελληνική αγορά καλύπτεται στο σύνολό της από την εγχώρια παραγωγή και 
μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό εκτυπωμένων προϊόντων εισάγεται από το εξωτερικό.  

Πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο, πως 4-5 μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου ελέγ-
χουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 20% της αγοράς.  

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι εταιρείες με το μεγαλύτερο εγχώριο με-
ρίδιο αγοράς(πλην των εφημερίδων) για το έτος 2004: 

Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα μερίδια  

στον κλάδο των γραφικών τεχνών  

Α/Α Επωνυμία Επιχείρησης Μερίδιο Αγοράς % 

1 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 5,5 

2 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ 5,0 

3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δ Α.Ε. 4,0 

4 ΣΩΤ ΝΑΝΟΣ Α.Ε. 3,5 

5 ΤΑΣΙΑΚΟΣ Α.Ε. 3,2 

 (Πηγή: ICAP) 

3.4.3 Ο υποκλάδος ρολού αυτοκόλλητης ετικέτας 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, ο υποκλάδος της αυτοκόλλη-
της ετικέτας συμβάλλει με ποσοστό 3% στη διαμόρφωση των συνολικών πωλήσεων 
του κλάδου των γραφικών τεχνών. Στο συγκεκριμένο υποκλάδο, δραστηριοποιού-
νται στον Ελλαδικό χώρο συνολικά 87 επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 68 (ή ποσο-
στό78%) ασχολούνται αποκλειστικά με την παραγωγή αυτοκόλλητης ετικέτας. Οι 
περισσότερες από αυτές της επιχειρήσεις είναι μικρές σε μέγεθος με μέση απασχό-
ληση προσωπικού τα τρία έως πέντε άτομα και βρίσκονται σε ποσοστό περίπου 
60% εγκατεστημένες στην περιφέρεια Αττικής. 



92 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ειδικότερα για το έτος 2004, οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις του συγκεκριμένου 
προϊόντος κυμάνθηκαν στα €84.000.000. Συγκρίνοντας το ποσό αυτό με τα 
€75.000.000 του προηγούμενου έτους, βλέπουμε ότι ο υποκλάδος παρουσίασε ετή-
σια αύξηση 12%.  

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά οι πωλήσεις του υποκλάδου αυ-
τοκόλλητης ετικέτας την τελευταία πενταετία 

Πίνακας 3.5 Πωλήσεις του υποκλάδου  

αυτοκόλλητης την τελευταία πενταετία 

Έτος Πωλήσεις (σε €) Ρυθμός αύξησης % 

2000 59.000.000 — 

2001 64.000.000 08,4 

2002 69.000.000 07,8 

2003 75.000.000 08,6 

2004 84.000.000 12,0 

    (Πηγή ICAP) 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος δείκτης τιμών χονδρικής σύμφωνα με στοιχεία 
της έκθεσης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (2005) διαμορφώθηκε σε 3,8% 
για το διάστημα 2000-2004, η μέση ετήσια αποπληθωρισμένη ανάπτυξη του κλάδου 
κυμάνθηκε σε ποσοστό 6%(πραγματικός ρυθμός αύξησης). 

3.4.4 Οικονομικά αποτελέσματα  
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

Στον τομέα της παρασκευής ρολού αυτοκόλλητης ετικέτας και της παραγωγής εντύ-
πων που θα είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, δραστηριοποιείται ένας 
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων μικρού μεγέθους από τις οποίες ελάχιστες ξεχωρί-
ζουν. 

Σημειώνεται ωστόσο, ότι κατά την τελευταία τριετία δύο μεσαίες και μεγάλου 
μεγέθους καθετοποιημένες εκτυπωτικές επιχειρήσεις, θεωρώντας ελκυστικές τις 
ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος υποκλάδος, ξεκί-
νησαν να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αυτοκόλλητης ετικέτας. Εντούτοις, 
δεν κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικά μερίδια αγοράς. 

Προκειμένου να υπάρξει σωστή ανάλυση των στοιχείων, η εταιρεία μας θα πρέπει 
να λάβει υπόψη οικονομικά στοιχεία και να τα συγκρίνει με ομοειδείς επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται αμιγώς στο χώρο της παραγωγής αυτοκόλλητης ετικέτας, 
εντύπων κ.α. Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν 
τους άμεσους ανταγωνιστές της εταιρεία μας. 

Επιχειρήσεις με σημαντικό μερίδιο αγοράς στον τομέα της παρασκευής ρολού 
αυτοκόλλητης ετικέτας είναι:  

 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΒΕ με μερίδιο αγοράς περίπου 5% πανελλαδικά  
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 ΠΑΓΙΑΤΖΑΣ ΑΒΕΕ με μερίδιο αγοράς περίπου 4% πανελλαδικά  

 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ με μερίδιο αγοράς 2%, η οποία εμφανίζει και το μεγαλύτερο 
ρυθμό ανάπτυξης 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία της τελευταίας διετίας 
από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του υποκλάδου ρολού αυτοκόλλητης ετικέτας:  

Πίνακας 3.6 Οικονομικά στοιχεία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

Εταιρεία Κύκλος εργασιών (ποσά σε €) Καθαρά κέρδη (ποσά σε €) 

 2003 2004 2003 2004 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΒΕ 3.750.780 4.200.900 380.246 425.000 

ΠΑΓΙΑΤΖΑΣ ΑΒΕΕ. 3.030.000 3.360.000 310.00 320.478 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ. 1.270.000 1.700.012 179.859 225.000 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. 1.102.000 1.154.198 74.775 94.934 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 651.980 729.804 82.805 87.405 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α.Ε. 555.876 701.950 62.275 72.738 

   Πηγή: ICAP 

3.4.5 Προοπτικές του κλάδου γραφικών τεχνών –
στοιχεία που διαμορφώνουν τη ζήτηση 

Με βάση κλαδική μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος 
(2004) της ICAP με αντικείμενο τις υπηρεσίες Γραφικών Τεχνών, διαπιστώνεται ότι 
η συνολική αξία των εγχώρια παραγομένων προϊόντων ακολούθησε ανοδική πορεία 
το χρονικό διάστημα 1999-2004, με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 9%. Η εικόνα αυτή 
διαφοροποιείται στην αγορά των επιμέρους προϊόντων του κλάδου. Επισημαίνεται 
ότι κατά το εξεταζόμενο διάστημα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε η 
αγορά των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας και των ετικετών.  

Σύμφωνα με τις ισχύουσες τάσεις και συνθήκες της αγοράς, η αξία της συνολικής 
αγοράς γραφικών τεχνών το 2005 αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, της 
τάξης του 10% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η πορεία αυτή ερμηνεύεται κυ-
ρίως από την τόνωση της ζήτησης που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν ορισμένες 
κατηγορίες προϊόντων, όπως τα διαφημιστικά έντυπα, οι ετικέτες και τα εύκαμπτα 
υλικά συσκευασίας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στον 
κλάδο, κάτι που αναμένεται να συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια. Η επίδρασή τους 
αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αισθητή και μετά το 2004, λόγω της αναμενόμενης 
αύξησης στον αριθμό των αφίξεων των αλλοδαπών τουριστών. 

Σημειώνεται ότι ή αύξηση της τουριστικής κίνησης από χώρες του εξωτερικού έ-
χει ευνοϊκή επίδραση στη ζήτηση καταναλωτικών αγαθών(όπως τα τρόφιμα, τα πο-
τά και τα αναψυκτικά) και συνακόλουθα επηρεάζει θετικά τις πωλήσεις (σε αξία και 
ποσότητα) του υποκλάδου των ετικετών. 

Δεδομένου ότι ο κλάδος των γραφικών τεχνών συνδέεται με τη διαφήμιση, η δυ-
νατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης νέων διαφημιστικών εντύπων, όπως είναι η 




