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Με το πέρας της πτυχιακής μου εργασίας, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές

μου  ευχαριστίες  σε  ορισμένα  πρόσωπα  που  με  βοήθησαν  στην  εκπόνηση  της

εργασίας μου. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της

πτυχιακής μου εργασίας  κα Αλεξάνδρα Παυλούδη  για την καθοδήγηση της και την

πολύτιμη  υποστήριξη  της  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  διεκπεραίωσης  της  παρούσας

εργασίας  Ιδιαίτερες  ευχαριστίες  θα  ήθελα  να  απευθυνθώ  στους  μελετητές  και

συμβούλους επιχειρήσεων κο Χριστόδουλο Παπαρούση και Μάριο Λύτσικα , πρώην

εργοδότες  μου,  αφού  εκεί  πραγματοποίησα  την  πρακτική  μου  άσκηση,  για  την

εξαιρετική σημασίας συνεισφοράς στην εκπόνηση και διεκπεραίωση του ερευνητικού

τμήματος της εργασίας μου καθώς μου έδωσε τη δυνατότητα διευρύνω την εργασία

μου  από άποψη πληροφοριών πάνω στον κλάδο και  όχι  μόνο.  Επίσης θα ήμουν

αγνώμων αν παρέλειπα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κο Λέκκα Νικόλαο,

διευθυντή του λογιστηρίου του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  «

ΠΙΝΔΟΣ», καθώς με βοήθησε στην τεκμηρίωση διαφόρων στατιστικών στοιχείων

του κλάδου της πτηνοτροφία στην Ήπειρο, αλλά και την καθοδήγηση και  τρόπο

λειτουργίας ενός μεγάλου λογιστηρίου όπως είναι ο αγροτικός συν/σμός  «ΠΙΝΔΟΣ».

Τέλος,  οφείλω να  εκφράσω την  ειλικρινή  μου  ευγνωμοσύνη  προς  όλα εκείνα  τα

πρόσωπα, κυρίως την οικογένειά μου και τους φίλους μου, τα οποία στάθηκαν στο

πλευρό μου, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της Πτυχιακής Εργασίας,

αλλά και για την αμέριστη συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του δύσκολου

αυτού εγχειρήματος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  εκπονήθηκε  κατά  την  φοίτηση  μου  στο

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

(πρώην  τμήμα  Αγροτική  Ανάπτυξης  &  Διοίκηση  Αγροτικών  Επιχειρήσεων)  με

κατεύθυνση Αγροτική Οικονομία στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος

σπουδών  μου.  Η  επιλογή  του  θέματος,  καθώς  και  ο  τρόπος  προσέγγισης  δεν

αποτελούν  τυχαία  γεγονότα.  Η  παρούσα  μελέτη  εστιάζεται  στην  λογιστική  και

τεχνοοικονομική   παρακολούθηση  μιας  πτηνοτροφικής  κρεατοπαραγωγικής

γεωργικής εκμετάλλευσης  και συγκεκριμένα την οικογενειακή μας επιχείρηση με την

επωνυμία «ΓΚΕΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ».

 Η οργάνωση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης εξασφαλίζεται, άμεσα ή έμμεσα,

με  την  εφαρμογή  της  λογιστικής  παρακολούθησης,  η  οποία  έχει  ως  σκοπό  τη

διαπίστωση του οικονομικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης και την ανάλυση της

υπάρχουσας κατάστασης αυτής στη διάρκεια των λογιστικού έτους 2016.

Το πρώτο κεφάλαιο  περιλαμβάνει  την  εισαγωγή όπου  αναφέρονται  γενικά

κλαδικά στοιχεία τεκμηριωμένα από οργανισμούς, που δείχνουν την πορεία, αλλά και

την αύξηση παραγωγής  της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο. Επίσης γίνεται μια αναφορά

στην οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Στο δεύτερο έχουμε μια παρουσίαση του κλάδου της πτηνοτροφίας στη χώρα

μας, αλλά και ειδικότερα στο νομό Ιωαννίνων.

Στο τρίτο κεφάλαιο παραπέμπει στη έκθεση της οικογενειακής μας γεωργικής

εκμετάλλευσης και στην συνέχεια ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο που συνδέεται με

την λογιστική παρακολούθηση με το υπάρχον σχέδιο παραγωγής,  τη σύνθεση της

γεωργικής  οικογένειας  από  απόψεως  διαθέσιμης  εργασίας,  τη  λογιστική

παρακολούθηση της γεωργικής εκμετάλλευσης με την απογραφή και εκτίμηση των

περιουσιακών στοιχείων αυτής, την τήρηση γεωργικών λογαριασμών με τις εγγραφές

φυσικών ή τεχνικών και  οικονομικών δεδομένων του κλάδου παραγωγής και  των

υπαρχόντων μηχανημάτων.

Το πέμπτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται στην ανάλυση- επεξεργασία και τον

υπολογισμό  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  που  ακολουθεί  ο  αρχηγός  της
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εκμετάλλευσης,  που  έχει  σαν  σκοπό  τον  καθορισμό  της  οικονομικότητας  της

γεωργικής εκμετάλλευσης.

Τέλος,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  μεγαλύτερο  κέρδος  στη  γεωργική

εκμετάλλευση γίνεται ανασυγκρότηση λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβλητές δαπάνες

του ήδη υπάρχοντος σχεδίου παραγωγής με κύριο σκοπό την μείωση αυτών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα  τελευταία  40  περίπου  χρόνια,  η  υπό  συστηματική  μορφή

κρεατοπαραγωγός πτηνοτροφία στη χώρα μας και ειδικά στο Ν. Ιωαννίνων σημείωσε

μια  αλματώδη  εξέλιξη  ως  προς  την  παραγωγή,  τη  διάρθρωση  και  το  οικονομικό

αποτέλεσμα.

Η εντυπωσιακή εξέλιξη της παραγωγής προήλθε κυρίως από την αύξηση του

αριθμού και του μεγέθους  των εκμεταλλεύσεων του συγκεκριμένου κλάδου, όπως

επίσης από τον εκσυγχρονισμό και την κάθετη οργάνωση των μονάδων, τη βελτίωση

του γενετικού υλικού και του τρόπου εκτροφής των ορνιθιών, αλλά και την καλύτερη

διάθεση του προϊόντος στην εγχώρια και την διεθνή αγορά. Την περίοδο 1965-1995,

σε  επίπεδο  χώρας  η  παραγωγή  διπλασιάστηκε,  ενώ  σε  επίπεδο  Ν.  Ιωαννίνων

υπερτριπλασιάστηκε.

Ως προς τη διάρθρωση του κλάδου στο Ν. Ιωαννίνων, είναι χαρακτηριστικό

ότι  τα  9/10  περίπου  του  συνόλου  των  μονάδων ξεπερνούν  τα  5.000  ορνίθια  ανά

εκτροφή, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες είναι μικρότερου μεγέθους. Ακόμη, η συμμετοχή

του νομού με 16% περίπου στο σύνολο της παραγωγής ορνιθιών της χώρας δείχνει

ότι η περιοχή αυτή είναι  ένα από τα μεγαλύτερα πτηνοτροφικά κέντρα.  Στον ίδιο

νομό τα πουλερικά συμμετέχουν με πάνω από 65% στην παραγωγή κρέατος όλων

των κτηνοτροφικών κλάδων.

Όσον  αφορά  την  οικονομικότητα  του  κλάδου,  επισημαίνεται  –  με  βάση

ερευνητικά δεδομένα- ότι συνήθως η κρεατοπαραγωγός πτηνοτροφία ικανοποιεί τον

παραγωγό σε εισόδημα, εφόσον αυτός ανταποκρίνεται στην επίτευξη υψηλών επιπέδων

παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμού της μονάδας του. 

Οι  προοπτικές  περαιτέρω  ανάπτυξης  του  κλάδου  είναι  μάλλον  ευνοϊκές,

συνεκτιμώντας  το  βαθμό  αυτάρκειας  σε  κρέας  ορνιθιών  στη  χώρα  μας  (περίπου

91%),  την  αυξητική  τάση  της  ζήτησης  του  διεθνώς  λόγω  χαμηλής  τιμής  και

διαιτητικών πλεονεκτημάτων, αλλά και περαιτέρω επεξεργασία κρέατος ορνιθιών και

επομένως εμφάνιση νέων προϊόντων (ποικιλία κρεατοσκευασμάτων).

Η κρεατοπαραγωγός πτηνοτροφία είναι απόλυτα καθετοποιημένη με δίκτυο
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διανομής σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Ασκείται από τρεις μεγάλες και σύγχρονες

μονάδες δύο (2) από τις οποίες βρίσκονται στο Νομό Ιωαννίνων και μια στο Νομό

Άρτας ήτοι:

- Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ‘’Πίνδος’’

-  Επιχείρηση ‘’Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ.’’

- Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας

Η αυγοπαραγωγός πτηνοτροφία ασκείται από λίγες μονάδες, κυρίως μεσαίου

και μικρού μεγέθους.  Αυτές  κατά συντριπτική πλειοψηφία βρίσκονται  κυρίως στο

Νομό Ιωαννίνων και δευτερευόντως στο Νομό Άρτας. Όπως η κρεατοπαραγωγός έτσι

και η αυγοπαραγωγός πτηνοτροφία έχει σημαντική υποδομή και παρουσιάζει σοβαρή

ανάπτυξη στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Πλην  των  προαναφερθέντων  υποκλάδων  της  πτηνοτροφίας  μεγάλη  ανάπτυξη

παρουσιάζει και η αναπαραγωγική πτηνοτροφία. Αυτή ασκείται από δύο (2) μεγάλες

πτηνοτροφικές μονάδες του Νομού Ιωαννίνων και από 2-3 σύγχρονες μεσαίου και

μικρού μεγέθους μονάδες. Στους Νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας η οργανωμένη

πτηνοτροφία παρουσιάζει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη.

Στην  κατανάλωση  κρέατος  όλων  των  ειδών,  παρά  την  πεποίθηση  ότι  ο

Έλληνας  είναι  κρεατοφάγος,  τα  στοιχεία  των  ερευνών  δείχνουν  το  αντίθετο.  Ο

Έλληνας καταναλώνει  λιγότερο κρέας σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Σύμφωνα με την έρευνα της  Eurostat η διαφορά ήταν μεγαλύτερη στις  αρχές της

δεκαετίας.  Η μέση κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση των υπολοίπων Ευρωπαίων

ήταν  94,3  κιλά  σε  σχέση  με  77,2  κιλά  των  Ελλήνων.  Η  κατανάλωση  κρέατος

πουλερικών στις ανωτέρω ποσότητες αντιστοιχεί το 22,6%.

Η διαφορά αυτή της κατά κεφαλήν κατανάλωσης κρέατος τα τελευταία χρόνια

σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της  Eurostat έχει μειωθεί μεταξύ Ευρωπαίων και

Ελλήνων  όπου  η  κατανάλωση  ανέρχεται  σε  105,2  κιλά  για  τους  υπόλοιπους

Ευρωπαίους και 98,6 κιλά των Ελλήνων, από τις ποσότητες αυτές 28,8% είναι κρέας

πουλερικών  επομένως  έχουμε  και  μια  σχετική  αύξηση  κατά  κεφαλήν  κρέατος

πουλερικών τα τελευταία χρόνια. (ΕΣΥΕ)
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ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ:  κρεατοπαραγωγός  πτηνοτροφία,  νομός  Ιωαννίνων,

οικονομικότητα κλάδου, αύξηση παραγωγής.  

Εικόνα 1. Η αγορά του κοτόπουλου στην Ελλάδα το 2010
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γεωργική Εκμετάλλευση 

1.1  Έννοια, περιεχόμενα γεωργικής εκμετάλλευσης  

Γεωργική εκμετάλλευση χαρακτηρίζετε ως ο τόπος  που συνδυάζει τους τρεις

βασικούς συντελεστές παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο), υπό τη χειραγώγηση

είτε  ενός  προσώπου  (ατομική  γεωργική  εκμετάλλευση),  είτε  περισσοτέρων

προσώπων  (ομαδική  γεωργική  εκμετάλλευση)  για  την  παραγωγή  γεωργικών

προϊόντων. Κύριο χαρακτηριστικό μιας γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον

ορισμό  της  είναι  η  παραγωγή  γεωργικών  προϊόντων.  Πιο  αναλυτικά  είναι  ο

συνδυασμός  συντελεστών  παραγωγής,  που   χωρίς  την  παραγωγή  γεωργικών

προϊόντων  δε  υφίσταται  ως  γεωργική  εκμετάλλευση.   Η  έννοια  μιας  γεωργικής

εκμετάλλευσης στο παρελθόν συμπεριλάμβανε την παραγωγή γεωργικών προϊόντων

“ορισμένης αξίας και άνω”. Σήμερα, δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της εννοίας της

γεωργικής  εκμετάλλευσης,  αλλά  ένα  από  τα  κριτήρια  κατηγοριοποίησης  των

γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μικρές, μεγάλες, οικογενειακές κλπ.

Ειδικότερα  στα  πλαίσια  της  κατάρτισης   του  Μητρώου  Αγροτών  και  Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων  (  νόμος  3874/2010  (ΦΕΚ  151/Α΄/6-09-10) .  Ο  ορισμός  της

αγροτικής  ότι  «αγροτική  εκμετάλλευση  είναι  η  μονάδα  παραγωγής  προς  πώληση

αγροτικών  προϊόντων,  όπως  αυτά  ορίζονται  στην  περίπτωση  ζ΄  της  παραγράφου

αυτής. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την

παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει

τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά

των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση  , καθώς και η πρώτη  

χωρική  ή  οικοτεχνική  μεταποίησή  τους η  θαλάσσια  αλιεία,  η  αλιεία  εσωτερικών

υδάτων, η  σπογγαλιεία,  η  οστρακαλιεία,  η υδατοκαλλιέργεια,  ως  και  η  διαχείριση

ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  έως  100  KW  και  η  λειτουργία  αγροτοτουριστικών

μονάδων».

Κατά την περίοδο που μια  γεωργική  εκμετάλλευση,  είχε  ως  μοναδικό  και

μόνο σκοπό την παραγωγή προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της γεωργικής

οικογένειας, δε υπάρχει καμία αναφορά  για την οικονομικότητας της, και αυτό γιατί

δεν  εφάπτεται  με  την  περίοδο  εκείνη  της  κλειστής  οικονομίας,  αφού  ήταν

αυτοδύναμη σαν οικογένεια, από παραγόμενα προϊόντα από τη υφιστάμενη γεωργική
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εκμετάλλευση.  Ως  τεχνοοικονομική  μονάδα,  χαρακτηριζόταν   την  συγκεκριμένη

περίοδο η γεωργική εκμετάλλευση, αφού η παραγωγή των προϊόντων εξασφάλιζε την

παραμονή  την  γεωργικής  οικογένειας  στον  τόπος  τους.  Με  βάση  αυτή  την

κατεύθυνση η διάρθρωση της οικονομίας με τον υπερβολικά αυξανόμενο πρωτογενή

τομέα  εκείνη  την  περίοδο,  δημιουργούσε  προβλήματα  στην  μετακίνηση  του

υπεράριθμου γεωργικού πληθυσμού προς τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Η  εισαγωγή  της  βελτιωμένης  τεχνολογίας  (σπόρων,  ποικιλιών  φυτών,

πολυσύνθετων λιπασμάτων, φαρμάκων, και παντός είδους μηχανημάτων, κλπ) στην

γεωργική εκμετάλλευση μεταπολεμικά,  σε συνδυασμό επίσης με την προσχώρηση

της  εργασίας από τον πρωτογενή στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα βοήθησαν

στην  μετατροπή  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  σε  τεχνοοικονομική  μονάδα

παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι η γεωργική εκμετάλλευση σταμάτησε να είναι ο τόπος

συνδυασμού  των  συντελεστών  παραγωγής  απλώς  και  μόνο  για  την  παραγωγή

προϊόντων  οικογενείας,  αλλά  ο  τόπος  του  άριστου  δυνατού  συνδυασμού  των

εκάστοτε διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής, που θα φέρει την μεγιστοποίηση του

αναμενόμενου συνολικού κέρδους αλλά και εισοδήματος. Η γεωργική εκμετάλλευση

ως  τεχνοοικονομική  μονάδα  παραγωγής  επιδιώκει,  την  ικανοποίηση  των

οικογενειακών  αναγκών  με  την  καλύτερη  δυνατή  αξιοποίηση  των  διαθέσιμων

συντελεστών  παραγωγής  και  των  υπαρχόντων  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων,  δια

μέσου  των  κλάδων  γεωργικής  παραγωγής.  Ο  τεχνοοικονομικός  χαρακτήρας  μιας

γεωργικής εκμετάλλευσης διαχωρίζεται αφενός μεν από την συνεχή αναδιοργάνωσή

της  υπό  των  σύγχρονων  τεχνολογικών  βελτιώσεων  της  γεωργικής  παραγωγής,

αφετέρου δε από το περιορισμό του πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (πολύ

μικρών)  και  την  μετακίνηση  του  γεωργικού  πληθυσμού  προς  της  πόλεις.

(Κιτσοπανίδης 2007)

1.2 Χαρακτηριστικά γεωργικής εκμετάλλευσης 

Η  γεωργική εκμετάλλευση χαρακτηριζόμενη και ως τεχνοοικονομική μονάδα, 

διακρίνεται σύμφωνα με ορισμένα χαρακτηριστικά, εκ των οποίων τα σημαντικότερα 

είναι : 

 Η γεωργική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε ανοικτούς χώρους.
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 Η γεωργία ασκείται σε πολύ μεγάλες εκτάσεις.

 Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αξιοποιούν ζωντανούς οργανισμούς (φυτά και

ζώα)  η  ανάπτυξη  των  οποίων  καθορίζεται  από  φυσικοχημικούς  και

βιολογικούς νόμους.

 Στη  γεωργία  ο  μεγάλος  παραγωγικός  κύκλος  σε  συνδυασμό  με  άλλες

ιδιαιτερότητες (εποχικότητα εργασιών, ποικιλομορφία εργασιών κ.α.) καθιστά

αρκετά δύσκολη την κατανομή και την εξειδίκευση της εργασίας.

 Στη  γεωργία  ορισμένοι  βασικοί  συντελεστές  παραγωγής  (έδαφος)  δεν

μπορούν  να  αναπαραχθούν  από  τον  άνθρωπο  και  να  χρησιμοποιηθούν

προκειμένου να επεκταθεί το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

 Η γεωργική παραγωγή και κατ’ επέκταση η προσφορά γεωργικών προϊόντων

είναι  μοιρασμένη  ανάμεσα  σ’  ένα  πολύ  μεγάλο  αριθμό  γεωργικών

εκμεταλλεύσεων οι οποίες  όταν δεν κατορθώνουν να συγκεντρώνουν αυτή

την  προσφορά  για  από  κοινού  διάθεση  μέσω  μιας  οργάνωσής  τους  για

εμπορία υφίστανται οικονομικές ζημίες λόγω του μεταξύ τους ανταγωνισμού.

 Η ζήτηση των γεωργικών προϊόντων είναι ανελαστική τόσο ως προς την τιμή

των  προϊόντων  όσο  και  ως  προς  το  εισόδημα  των  καταναλωτών.

(Κιτσοπανιδής 2007)

1.3 Κατηγοριοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Κατάταξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Οι  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις  μιας  περιοχής  ή  χώρας  κατατάσσονται  σε

διάφορες  κατηγορίες  με  βάση ορισμένα κριτήρια,  τα  σπουδαιότερα από τα  οποία

είναι το μέγεθος και ο τύπος παραγωγής. Ως κριτήριο του  μεγέθους  λαμβάνεται η

έκταση του εδάφους , η ακαθάριστη πρόσοδος ή το ακαθάριστο κέρδος, οι απαιτήσεις

σε εργασία, τα συνολικά επενδυθέν κεφάλαια, οι παραγωγικές δαπάνες κλπ. Με βάση

το μέγεθος ,  διακρίνονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις  σε μεγάλες και μικρές. Ως

κριτήριο του τύπου παραγωγής  λαμβάνεται η συμβολή του κλάδου ή των κλάδων

παραγωγής στην διαμόρφωση της ακαθάριστης προσόδου ή ακαθάριστου κέρδους.

Με το κριτήριο αυτό υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων παραγωγής  από τους πλέον

ειδικευμένους μέχρι τους πιο μικτούς, ανάλογα με επικρατούν είδος φυτού ή ζώου.
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Εκτός από την κατάταξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση το μέγεθος

και τον τύπο παραγωγής, έχουμε και άλλες κατηγορίες. Τέτοιες εκμεταλλεύσεις είναι

οικογενειακές  μερικής  απασχόλησης  πρότυπες  και  άλλα.  Επιπρόσθετα  μπορεί  να

γίνει κατάταξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε πεδινές και ημιορεινές και ορεινές

αλλά ακόμη και σε ξερικές και μη εκμεταλλεύσεις. Τέλος άλλη μια κατάταξη μπορεί

να γίνει με βάση το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την διοίκηση και

την  διαχείριση  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  οπότε  έχουμε  την  ατομική,

συνεταιρική, συνεταιριστική οργάνωση.  

1.4 Τύπος γεωργικής εκμετάλλευσης 

1.4.1 Γενικά
Τύπο  γεωργικής  εκμετάλλευσης,  μπορεί  να  διακριθεί  από  ένα  σύνολο

εκμεταλλεύσεων  όπου  θα  έχουν  κοινούς  πρακτικά  παράγοντες  καθώς  και  ίδιους

κλάδους παραγωγής. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στο ανάγλυφο, την θέση και

την ποιότητα του εδάφους, στη δυνατότητα μη ύδρευσης. Επίσης στις κλιματολογικές

συνθήκες, στην δυσχέρεια μεταφοράς των προμηθειών και κυρίως των παραγόμενων

προϊόντων και στην δυνατότητα απορρόφησής τους. 

Ο  σχηματισμός  τύπων  στις  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις  είναι  καθοριστικής

σημασίας από πλευρά ιδιωτικοοικονομικής άποψης, όσο και από εθνικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά από ιδιωτικοοικονομικής άποψης διότι έχουμε βέλτιστη αξιοποίηση

των χαρακτηριστικών παραγόντων και διαθέσιμων συντελεστών με στόχο το άριστο

κέρδος  και  εισόδημα  της  εκμετάλλευσης.  Από  την  άλλη  πλευρά  είναι  εθνικής

οικονομίας   ο  σχηματισμός  τύπων  των  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων,  διότι

πετυχαίνεται  με  αυτό  η  καλύτερη  διάρθρωση  και  οργάνωση  των  γεωργικών

εκμεταλλεύσεων  ανά  περιοχή.  Επίσης  έχουμε  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  της

τεχνολογίας  και  επίλυση  των  προβλημάτων  που  εμφανίζονται  στις  γεωργικές

εκμεταλλεύσεις  αφού  υπάρχουν  κοινά  χαρακτηριστικά  και  στην  πραγματοποίηση

αλλά και εκτίμηση του πραγματικού ύψους του κέρδους και του εισοδήματος των

εκμεταλλεύσεων (Κιτσοπανίδης 2007)

1.4,2  Παράγοντες  που  Επηρεάζουν  την  Διαμόρφωση  Τύπων  Γεωργικών

Εκμεταλλεύσεων. 

Οι σημαντικότεροι  παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση τύπων γεωργικών

εκμεταλλεύσεων είναι σε φυσικούς και σε οικονομικούς.
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 Φυσικοί παράγοντες αποτελούνται από : 

 Το ανάγλυφο της περιοχής στο οποίο εντάσσεται η γεωργική εκμετάλλευση

(πεδινή, ορεινή, ημιορεινή).

 Το έδαφος 

 Η διαθέσιμη  ποσότητα  του  νερού  και  η  δυνατότητα  ή  μη  άρδευσης   των

διάφορων κλάδων παραγωγής.

 Το  μήκος  εποχής  σποράς  αλλά  και  η  ύπαρξη  μιας  ή  περισσοτέρων

παραγωγικών περιόδων.

 Κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Οικονομικοί παράγοντες εξαρτώνται από : 

 Την  σχετική  ζήτηση  κάθε  προϊόντος  σε  συνδυασμό  με  το  κόστος

παραγωγής, μεταφοράς και εμπορίας επίσης και την τιμή του.

 Τις συνθήκες εργασίας σε σχέση με την προσφορά της και το ύψος του

ημερομισθίου.

 Την διαθεσιμότητα του κεφαλαίου.

 Την δυνατότητα να εφαρμοσθεί σε κάθε κλάδο παραγωγής τεχνολογίας.

 Ύπαρξη κινδύνου ή αβεβαιότητος

 Κύκλους υπερπαραγωγής και ελλιπούς παραγωγής.

 Το βαθμό εκμηχάνισης. (Κιτσοπανίδης 2007)

1.5 Οικογενειακή Εκμετάλλευση : Σύνθεσή της 

Για την  οικογένεια,  η  γεωργική  εργασία  είναι  τόσο οικογενειακό θέμα όπως το να

μοιράζεσαι το ίδιο τραπέζι  (Arensberg and Kimball, 1968) 

1.4.1 Η οικογένεια 
H οικογένεια  αποτελεί  πρωταρχικό κύτταρο,  μεταδίδει,  τον  πολιτισμό,  την

μόρφωση, τη γλώσσα, διαμορφώνει τη συμπεριφορά, τα ένστικτα (Τσαρδάκη, 1984)

και  βρίσκεται  σε  συνεχή  αλληλεπίδραση  με  την  κοινωνία  ενώ  οι  μεταβολές  της

σηματοδοτούν ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές. Απαρτίζει μια από τις σημαντικότερες

όψεις  της ανθρώπινης  κοινωνίας  ενώ ο ρόλος  της στην κοινωνική  οργάνωση των
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λαών  σ  όλου  του  κόσμου  είναι  κομβικός.Όμως  η  οργάνωση  της  οικογενειακής

ομάδας ποικίλλει ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία( Laing, 1989).

Το μέγεθος μιας παραδοσιακής αγροτικής οικογένειας ήταν μεγαλύτερο από

αυτό της αστικής οικογένειας, αφού απαρτιζόταν από τρείς ή και περισσοτέρες γενιές

ανθρώπων  που συνδεόταν μεταξύ τους με δεσμούς καταγωγής , είχε μεγαλύτερη

σταθερότητα,  ενώ  ο  αριθμός  διαζυγίων,  όπως  και  τα  πατριαρχικά  στοιχεία  ήταν

ποικίλλα. 

Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης ήταν ο πατέρας, είχε δηλαδή την πλήρη ευθήνη

της, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο και ήταν ο κάτοχος της οικογενειακής αγροτικής

εκμετάλλευσης. Η γυναίκα από την αλλή πλευρά, είχε περισσότερο βοηθητικό ρόλο

στην εκμετάλλευση αλλά τον κύριο στο νοικοκυριό και στην ανατροφή των παιδιών..

Τα  μέλη  μιας  παραδοσιακής  οικογένειας  ερχόταν  αντιμέτωπα  με  αρκετές

κακουχίες στην καθημερινότητα  της ζωής με αποτέλεσμα να αναπτύξουν ισχυρούς

δεσμούς  μεταξύ  τους,  να  έχουν  δηλαδή κοινούς  στόχους  και  αξίες  με  στόχο  την

επιβίωση  τους  αλλά  και  την  ευημερία  τους.  Επιπρόσθετα  η  αναγκαιότητα  για

επιπλέον εργατικά χέρια  έκανε  τα μέλη της οικογένειας  να συνεργάζονται  και  να

έχουν ουσιαστική αλληλεγγύη μεταξύ όλων των μελών.

Τα ισχυρά δεσμά που έχουν ευδοκιμήσει ανάμεσα στην αγροτική οικογένεια

με την αγροτική εκμετάλλευση συνθέτουν μια βάση με σημαντικό βαθμό αυτονομίας

αλλά και ποικίλης φύσης λειτουργίας της. Ακόμη μέσω κοινωνικοποιήσεις αλλά και

σύνδεσμος  των  μελών  της  οικογένειας  με  την  τοπική  κοινωνία  συνέβαλε  η

παραδοσιακή αγροτική οικογένεια.

Αν και η αγροτική οικογένεια διαδραμάτιζε ανέκαθεν σημαντικό ρόλο στην

γεωργική εκμετάλλευση, υπήρχε έλλειψη στοιχείων σχετικά με αυτήν, όπως τονίζουν

αρκετοί  γεωργο-οικονομολόγοι.  Ο  Ashby (1925),  θεωρούσε  περίεργο,  ότι  τα  πιο

σημαντικά πράγματα σε μια γεωργική εκμετάλλευση, όπως οι αγρότες, οι οικογένειες

τους καθώς και  οι  οικονομικές  και κοινωνικές  συνθήκες  επιτυχίας δεν είχαν ποτέ

μελετηθεί. O Ηunt (1976), αναρωτιέται αν η έλλειψη τέτοιων οφειλόταν σε λογικούς

ή συναισθηματικούς λόγους. Ο Williams (1973), τονίζει ότι σαφώς υπάρχει ανάγκη

για έρευνες, οι οποίες έχουν ως σημείο εκκίνησης τους, από τη μία πλευρά, τη σχέση
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μεταξύ των γεωργών ως μια κοινωνία και οικονομική ομάδα κι από τη άλλη πλευρά

τη γη που κατέχουν. (Μωϋσίδης, Α.1986)

1.4.2 Η γεωργική οικογένεια ως πηγή προσφοράς εργασίας 

Η γεωργική οικογένεια διερευνάτε για δύο περιπτώσεις, αφενός μεν από την

άποψη  της  προσφοράς  εργασίας  των  μελών  της  στη  γεωργική  εκμετάλλευση,

αφετέρου δε από την πλευρά της εξυπηρέτησης (διαμονή, διατροφή, κ.λπ.) αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθέσιμη οικογενειακή εργασία επηρεάζει την σύνθεση

του  υφιστάμενου  και  του  προτεινόμενου  σχεδίου  παραγωγής  της  γεωργικής

εκμετάλλευσης,  αλλά και την τυχόν εξάρτηση αυτής από τη μίσθωση ή μη ξένης

εργασίας,  τότε  μπορεί  να  σημειωθεί  η  ανάγκη της  εκ  των  προτέρων γνώσης  της

διαθέσιμης για τη γεωργική εκμετάλλευση εργασίας των συνδεόμενων μ’ αυτή μελών

της γεωργικής οικογένειας.

Η  ταυτοποίηση  των  μελών  της  οικογένειας  που  συσχετίζονται  με  την

γεωργική εκμετάλλευση αλλά και η διαθέσιμη εργασία, βασίζονται στο φύλο αλλά

και την ηλικία, αυτό διότι το μεν φύλο συνδέεται με το είδος της εκτελούμενης και

δυναμικής  εργασίας  ενώ  η  ηλικία  αποτελεί  πυλώνα  καθορισμού  μιας  πλήρους  ή

μερικής μονάδα εργασίας. Πιο αναλυτικά στην παραπάνω εξεταζόμενη σύνθεση της

γεωργικής  οικογένειας  διευκρινίζεται  ότι  περιλαμβάνονται  και  οι  μόνιμοι  ξένοι

εργαζόμενοι  στην  υφιστάμενη  γεωργική  εκμετάλλευση  αντίθετα  δε

συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της οικογένειας τα οποία εργάζονται και ζούν μακριά

από  την  πατρική  τους  κατοικία.  Ακόμη  τονίζεται  η  σπουδαιότητα  που  έχει  ο

διευθύνων  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  και  αυτό  διότι  πρέπει  να  κατέχει  μια

εμπεριστατωμένη μόρφωση πάνω στην γεωργική και ειδικότερα στη τεχνοοικονομική

κατάρτιση αλλά και με βάση την εμπειρία που αποκτά από τη μακρά απασχόληση

στη γεωργική παραγωγή, οδηγώντας την εκμετάλλευση σε μια επιτυχή οργάνωση. 

Υπόδειγμα 1 : Σύνθεση γεωργικής οικογένειας και απασχόληση κάθε μέλους 
αυτής.

Μέλος

οικογένειας
Ηλικία σε έτη Μόρφωση Απασχόληση

Κύρια Δευτερεύουσα
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Πηγή : Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική του Γεώργιου Ι. Κιτσοπανίδη, Ιούνιος 2007, Θεσσαλονίκη,

Εκδόσεις Ζήτη.

1.4.3 Το σχέδιο παραγωγής μιας γεωργικής εκμετάλλευσης

Σχέδιο παραγωγής χαρακτηρίζεται ένα φύλλο χαρτιού πάνω στο οποίο αναφέρονται : 

I. Οι κλάδοι παραγωγής 

II. Το μέγεθος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης 

III. Ο βαθμός εντατικοποίησής της.

Πιο αναλυτικά,  το πλάνο (σχέδιο) παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι

ένας  συνδυασμός  κλάδων  παραγωγής.  Η  τεκμηρίωση  του  υφιστάμενου  σχεδίου

παραγωγής  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  είναι  ιδιαίτερης  σημασίας,  αφού

συνδυάζεται με το επιταχυνόμενο οικονομικό αποτέλεσμα, σε σύγκριση  πάντα με το

αναμενόμενο υφιστάμενο σχέδιο παραγωγής.

Η  διάκριση  του  σχεδίου  παραγωγής  μιας  γεωργικής  εκμετάλλευσης

κατατάσσετε σε φυτικούς αλλά και ζωικούς κλάδους.

Στους φυτικούς κλάδους ισχύουν τα εξής:

i. Περιλαμβάνονται  ετήσιες  και  πολυετείς  καλλιέργειες  με  την

αντίστοιχη έκτασής τους.

ii. Κάθε είδος ετήσιας και πολυετούς καλλιέργειας αναγράφεται συνήθως

χωριστά,  ενώ  γίνονται  πάντοτε  διάκριση  μεταξύ  απλής  και  διπλής

εντός το τρέχοντος έτους.

iii. Η διάκριση των πολυετών καλλιεργειών λόγω της  φύσεως τους, δε

περιορίζεται μόνο στο είδος άλλο επεκτείνεται πολλές φορές και στην

ηλικία αυτών.

iv. Κάθε ετήσια και πολυετείς καλλιέργεια διακρίνεται σε ποτιστική και

ξερική, λόγω της μεγάλης τεχνοοικονομικής διαφοράς τους,

v. Στην  συγκαλιέργεια   οι  ετήσιες  και  πολυετείς  καλλιέργειες

εμφανίζονται από κοινού υπό την μορφή ενιαίου κλάδου παραγωγής.

vi. Στο  σχέδιο  παραγωγής  μιας  φυτικής  γεωργικής  εκμετάλλευσης

εμφανίζονται  από  κοινού  η  ιδιόκτητη  και  η  ενοικιαζόμενη  έκταση,

κατά τρόπο που να δίνεται καθαρή εικόνα του μεγέθους της λογιστικά

παρακολουθούμενης γεωργικής εκμετάλλευσης.
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Υπόδειγμα 2: Σχέδιο παραγωγής γεωργικής εκμετάλλευσης
Κλάδοι γεωργικής παραγωγής

Έκταση

α/α
Κλάδοι φυτικής

παραγωγής
Στρέμματα %

Σύνολο

α/α
Κλάδοι ζωικής

παραγωγής

Αριθμός

ζώων
Ζωικές Μονάδες

Αριθμός %

Σύνολο

Πηγή : Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική του Γεώργιου Ι. Κιτσοπανίδη, Ιούνιος 2007, Θεσσαλονίκη,

Εκδόσεις Ζήτη.

Στους κλάδους της ζωικής παραγωγής περιλαμβάνεται:

i. Ο συνολικός αριθμός κάθε είδους εκτρεφόμενων στη γεωργική εκμετάλλευση

παραγωγικών ζώων. 

ii. Η περαιτέρω διάκριση κάθε είδους ζώων κατά φυλές και ηλικίες είναι πολλές

φορές  μεγάλης  σπουδαιότητας,  λόγω  της  μεταξύ  τους  εμφανιζόμενης

τεχνοοικονομικής διαφοράς.

iii. Σημαντική είναι η μετατροπή και παρουσίαση του συνολικού αριθμού κάθε

είδους  ζώων  σε  ζωικές  μονάδες.(δηλαδή  είναι  ένα  μέτρο  σύγκρισης  των

διαφόρων κατηγοριών ζώων παραγωγής.)

Γενικά  το  πλάνο  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  αλλά  και  η  σύνθεση  των

κλάδων  παραγωγής,  αποτελείται  από  το  βαθμό  της  επιδιωκόμενης

τεχνικοοικονομικής  ανάλυσης.  Δηλαδή  οι  συμπεριλαμβανόμενοι  στο  πλάνο  της

γεωργικής εκμετάλλευσης, κλάδοι παραγωγής πρέπει να συμπίπτουν με τους κλάδους

παρακολούθησης και τεχνικοοικονομικής ανάλυσης αυτής. Ενώ στην περίπτωση που

το αρχικό υπολογιζόμενο μέγεθος ενός κλάδου παραγωγής (σε αριθμό στρεμμάτων ή

ζώων) μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ή του λογιστικού

έτους για οποιαδήποτε αιτία(καταστροφή της καλλιέργειας, αύξηση σε βάρος άλλης,
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πώληση,  αγορά  ή  θανατος  ζώων  )  τότε  το  πλάνο  παραγωγής  μεταπλάθεται

κατάλληλα. (Κιτσοπανίδης 2007)

1.4.4  Διαχωρισμός  της  λογιστικής  παρακολούθησης  της  γεωργικής

εκμετάλλευσης και της γεωργικής οικογένειας.

Η εισαγωγή της λογιστικής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αποτελείται από

πολλές δυσχέρειες, λόγω της πολυπλοκότητας της  γεωργικής παρακολούθησης.  Αν

λάβουμε  υπόψη  ότι  οι  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις  και  η  γεωργική  οικογένεια

βρίσκονται αλληλένδετες μεταξύ τους ,τότε έχουν ως αποτέλεσμα οι δυσχέρειες να

αυξάνονται ακόμα περισσότερο πράγμα το οποίο δεν το συναντάμε σε άλλους τομείς

όπως (βιομηχανία, ή άλλης μορφής επιχειρήσεις) και οικογενείας όπου παρατηρείται

η φυσική αλλά και η οικονομική διάκριση αυτών.

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη οι γεωργοοικονομολόγοι την παραμονή των μελών

της γεωργικής οικογένειας κοντά στον τόπο εργασίας τους, αλλά η από κοινού πολλές

φορές  χρησιμοποίηση  αυτών  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  γεωργικής

εκμετάλλευσης  τόσο και  από τους  κλάδους,  όσο και  από τα μέλη  της  γεωργικής

οικογένειας,  αλλά  και  η  κατανάλωση  επίσης  πολλών  γεωργοκτηνοτροφικών

προϊόντων  που  παράγονται  στην  εκμετάλλευση,  οδήγησαν  τους

γεωργοοικονομολόγοι  στην  καθιέρωση  της  λογιστική  παρακολούθησης  της

γεωργικής εκμετάλλευσης και της γεωργικής οικογένειας.  

Στηρίχθηκαν  στο  γεγονός  ότι  αρκετοί  «γεωργικοί  λογαριασμοί»  αλλά  και

«γεωργικά  έγγραφα»  είναι  ταυτισμένα  άμεσα  με  την  γεωργική  οικογένεια,  ενώ

παράλληλα  η  γεωργική  εκμετάλλευση  θεωρήθηκε  ως  ο  τόπος  όπου  η  γεωργική

οικογένεια εξασφαλίζει το αναγκαίο για την επιβίωση της . Με αυτόν τον τρόπο η

αντιπαραβολή του επιτυγχανόμενου  γεωργικού εισοδήματος και των δαπανών της

γεωργικής  οικογένειας  αποτελούσε  την  βάση  της  εκμετάλλευσης  αλλά  και  της

γεωργικής οικογένειας.

Τέλος,  η  γεωργική  εκμετάλλευση  σήμερα  είναι  έντονα  επιχειρηματικής

μορφής  και  χαρακτηριζόμενης  ως  τεχνοοικονομικής  μονάδας,  έχοντας  απόλυτη

υποχρέωση στην ανάγκη της βαθύτερης  διύλισής  τους,  λαμβάνοντας  υπόψη ότι  ο

αριθμός  των  επιθυμούντων  που  εκφράζουν  την  τάση  να  ασχοληθούν  με

επαγγελματικά με τον γεωργικό παράγοντα είναι συνεχώς αυξανόμενος. Ο αριθμός

σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιούνται, δείχνει ότι θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος
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στον  μέλλον  υπό  το  πρίσμα  των  νεοτέρων  οικονομικών  εξελίξεων  και

ανακατατάξεων. (Κιτσοπανίδης 2007)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ  ΣΤΗ  ΧΩΡΑ  ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

2.1Πτηνοτροφία : Γενικά στοιχεία του κλάδου στη χώρα.

Εικόνα 2. Ελληνική πτηνοτροφία.

Η  πτηνοτροφία  στην  Ελλάδα  είναι  από  τους  πιο  δυναμικούς  κλάδους

αγροτικής οικονομίας  και  αντιπροσωπεύει  και  αντιπροσωπεύει  σήμερα το 6% της

αγροτικής παραγωγής. Οι  οργανωμένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις  στην Ελλάδα

παράγουν  ετησίως  135.000.000  κοτόπουλα  και  1.550.000.000  αυγά.  Η  παραγωγή

καλύπτει σχεδόν πλήρως την εγχώρια ζήτηση. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περί

τις  50 επιχειρήσεις  διαφόρων μεγεθών. Στην ζωική παραγωγή δραστηριοποιούνται

περί τις 2000 αγρότες πτηνοτρόφοι , οι οποίοι συνεργάζονται με τις οργανωμένες /

καθετοποιημένες επιχειρήσεις. Η παραγωγή κοτόπουλου είναι συγκεντρωμένη κατά

58 % στην Ήπειρο , κατά 24 % στην Στερεά Ελλάδα και κατά 18 % στην Μακεδονία

και τη Θράκη .

Η  παραγωγή  του  αυγού  είναι  πιο  ομοιόμορφα  κατανεμημένη,  πλην  όμως

μεγάλο  ποσοστό  εξακολουθεί  να  προέρχεται  από  την  Αττική.  Οι  οργανωμένες

επιχειρήσεις  του  κλάδου  απασχολούν  άμεσα  πάνω  από  7.000  άτομα.  Στα

πτηνοτροφεία  αντίστοιχα  απασχολούνται  περί  τα  6.500  άτομα.  Από  τον  κλάδο

εξαρτώνται απόλυτα άλλες 6.000 θέσεις εργασίας που αφορούν συνεργεία συλλογής

και  καθαρισμού,  μεταφορές  πρώτων υλών  και  ετοίμων,  εργαστήρια  μεταποίησης,

ψητοπωλεία κλπ. 
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Η  Ελληνική  Πτηνοτροφία  απορροφά  ετησίως  πάνω  από 600.000  τόνους

δημητριακών  (σιτάρι  και  καλαμπόκι).  Από  την  Ελληνική  παραγωγή  απορροφά

κυρίως  τις  ζωοτροφικές   ποιότητες,  οι  οποίες  λόγω  του  ανταγωνισμού  και  του

κόστους  μεταφοράς  δύσκολα  θα  αποτελούσαν  αντικείμενο  εξαγωγής.  Οι

οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποίησαν το 2014 συνολικό τζίρο περί

τα  800.000.000  €,  ενώ  περίπου  1.500.000.000  €  είναι  ο  τζίρος  των  άμεσα

εξαρτημένων με αυτές (προμηθευτές – λιανοπωλητές ). Μόνο στο άμεσο προσωπικό

των οργανωμένων επιχειρήσεων καταβλήθηκαν το  2014 ως καθαρές αποδοχές άνω

των  100.000.000  € ενώ καταβλήθηκαν και περί τα  40.000.000  € στα  ασφαλιστικά

τους  ταμεία .  Τα  ποσά  για  το  σύνολο  του  κλάδου  είναι  τριπλάσια  ενώ  αν

συνυπολογισθούν  και  οι  έμμεσα  εξαρτώμενες  θέσεις  εργασίας  πλησιάζουν  το

τετραπλάσιο.

 Τα  επενδεδυμένα  κεφάλαια στον κλάδο ξεπερνούν  σε σημερινές  τιμές  το

1.500.000.000 €. Μόνον οι μονάδες της ζωικής παραγωγής (κοτέτσια), ξεπερνούν σε

έκταση τα 3.500.000 τετραγωνικά. Το σύνολο σχεδόν των μονάδων μεταποίησης έχει

εκσυγχρονισθεί  την  τελευταία  δεκαετία,  ενώ  ακόμα  και  σήμερα  βρίσκονται  σε

εξέλιξη  επενδυτικά  προγράμματα  ύψους  άνω  των  50.000.000€.  Το  95%  της

Ελληνικής  παραγωγής  ελέγχεται  από  10  επιχειρήσεις  ,  οι  οποίες  είναι  πλήρως

καθετοποιημένες και καλύπτουν την παραγωγή νεοσσών, την παραγωγή φυράματος,

την σφαγή – τυποποίηση, την εμπορία – διακίνηση. Οι έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις

που καλύπτουν το  80% της Ελληνικής παραγωγής κορυφαία επιχειρήσεις στην

αγορά των πουλερικών αναδεικνύονται οι εταιρείες ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε.,

ΠΙΝΔΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και

HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε.Τ.  είναι:
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Εικόνα 3: Διαφορά ανάπτυξης από 1957 έως 2005 ημέρας 56 (Poultry Science) 

1. Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε

25%
2.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΠΙΝΔΟΣ»

21%
3.

H.Q.F (Hellenic Quality foods)

13-14%
4.

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΆΡΤΑΣ

7-8%
5. ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Ε.Β.Ε.Ε
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4%

Πηγή: εκτιμήσεις αγοράς - ICAP

Το 41% της Ελληνικής παραγωγής ελέγχεται από παραγωγούς, οι οποίοι είναι μέλη

των πτην/κων συν/μών Ιωαννίνων και Άρτας και το  59% παράγεται από παραγωγούς που

συνεργάζονται με ιδιωτικές επιχειρήσεις. (Υπουργείο Γεωργίας 2007) : Προοπτικές τομέα

πτηνοτροφίας.)

2.1.2.Χαρακτηριστικά της ελληνικής πτηνοτροφίας.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ : Το υφιστάμενο δυναμικό των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
– θαλάμων εκτροφής υπερεπαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της κατανάλωσης.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  :  Οι  περισσότερες  πτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  έχουν
εκσυγχρονιστεί  και  είναι  αντίστοιχες  των μονάδων της  Ε.Ε.  Υπάρχουν σύγχρονες
εκμεταλλεύσεις  σφαγής  –  τυποποίησης,  παραγωγής  και  εκκόλαψης  νεοσσών.
Μειονέκτημα  αποτελεί  το  ότι  ο  μηχανολογικός  εξοπλισμός  όλων  των
εκμεταλλεύσεων εισάγεται αυξάνοντας έτσι το κόστος των επενδύσεων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Οι  επιχειρήσεις  που  ασχολούνται  με  την  πτηνοτροφία  είναι

καθετοποιημένες, καλύπτοντας όλα τα στάδια. Οι παραγωγοί, είτε συνεργαζόμενοι με τις

ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  είτε  είναι  μέλη  των  συν/σμών   και  με  αυτόν  τον  τρόπο

εξασφαλίζουν την διάθεση της παραγωγής τους. Αρκετές επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί

στην  περαιτέρω  επεξεργασία  του  κρέατος,  παράγοντας  νέα  προϊόντα.  Τα  τελευταία

χρόνια, οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει τα δικά τους δίκτυα διανομών. Υπάρχουν δύο

σύνδεσμοι,  ο  Σ.Π.Ε.Ε,  στον  οποίο  συμμετέχουν  οι  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  και  η

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ στην οποία συμμετέχουν οι συνεταιρισμοί. Οι σύνδεσμοι όμως είναι

καθαρά συνδικαλιστικά όργανα. 

Είναι γεγονός ότι η πρόσφατη κρίση που προήλθε από τη γρίπη των πτηνών

αποτέλεσε  το  εφαλτήριο,  προκειμένου  ο  κλάδος  να  ενσκήψει  με  μεγαλύτερη

υπευθυνότητα,  εξωστρέφεια  και  αποφασιστικότητα  στα  προβλήματα  που

αντιμετωπίζει η Ελληνική πτηνοτροφία. Αποτέλεσε παράλληλα την αφορμή, ώστε να

εγκαινιάσει μια συστηματική επικοινωνία με τους καταναλωτές για να αναδείξει την

υπεροχή του ελληνικού κοτόπουλου και αυγού με όρους ποιότητας και ασφάλειας,

και το σημαντικότερο να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου τις επιχειρήσεις για την από
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κοινού  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων. (Υπ.Α.Α.Τ.  (2007)  :  Προοπτικές  τομέα

πτηνοτροφίας.)

2.2. Παρουσίαση πτηνοτροφίας στην Ήπειρο. 

Η  πτηνοτροφία  στην  Ήπειρο  αποτελεί  τον  πλέον  δυναμικό  κλάδο  της

ελληνικής  κτηνοτροφίας  με  την  μεγαλύτερη  καθετοποίηση  (επεξεργασία  του

προϊόντος του πρωτογενούς τομέα μέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή).

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πτηνοτροφία είναι συγκεντρωμένες

σε μεγάλο βαθμό στην Ήπειρο (κυρίως στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων) φτάνοντας

περίπου το 45% πανελληνίως.

Η αυγοπαραγωγός  ορνιθοτροφία και κυρίως η κρεατοπαραγωγός είναι πολύ

αναπτυγμένες. Η τελευταία είναι εξαιρετικά αναπτυγμένη γεγονός που προκύπτει από

το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας  Ηπείρου στο συνολικά παραγόμενο

ορνίθιο  κρέας.  Τα  τελευταία  έτη  η  παραγωγή  ορνίθιου  κρέατος  από  τις

πτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  της  Ηπείρου,  ανέρχεται  στο  42%  της  εθνικής

παραγωγής  (στοιχεία  Ε.Σ.Υ.Ε  2010).  Το  αντίστοιχο  ποσοστό  για  την  παραγωγή

βρωσίμων αυγών είναι 8% γεγονός που δείχνει την μικρότερη ανάπτυξη του κλάδου

της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας στην Ήπειρο.

Πίνακας 2.2 α: Κατανομή των εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής στην 
Περιφέρεια Ηπείρου.

Περιφερειακές Ενότητες Αριθμός εκμεταλλεύσεων
Δυναμικότητα (αριθμός

ορνιθίων/έτος )

Π.Ε Ιωαννίνων 555 26.474.900

Π.Ε Άρτας 160 15.000.000

Π.Ε Πρέβεζας 36 700.000

Π.Ε Θεσπρωτίας - -

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας)
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Πίνακας  2.2β:  κατανομή  των  εκμεταλλεύσεων  αναπαραγωγών

κρεατοπαραγωγής (πατρογονικά) στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Περιφερειακές Ενότητες Αριθμός εκμεταλλεύσεων
Δυναμικότητα

(όρνιθες/έτος)

Π.Ε Ιωαννίνων 70 535.000

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας)

Οι  πτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  στην  Ήπειρο  είναι  σύγχρονες,  βιομηχανικού

τύπου,  πλήρως  αυτοματοποιημένες,  ανταποκρινόμενες  στις  απαιτήσεις  τόσο  της

αγοράς όσο και του γενετικού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην πτηνοτροφία,

χωρίς  να λείπουν και  μονάδες  παλαιοτέρου τύπου οι  οποίες   όμως παρουσιάζουν

τάσεις  εκσυγχρονισμού.  Οι  περισσότερες  εκμεταλλεύσεις  συνεργάζονται  είτε  με

ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε είναι μέλη συνεταιρισμού, οι οποίες διαθέτουν συστήματα

επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας κοτόπουλου και των προϊόντων του. Επίσης

αυτές  διαθέτουν  εκκολαπτήρια  νεοσσών  χρήσης,  πτηνοτροφεία   και

παρασκευαστήρια ζωοτροφών. 

Για  τα  εκκολαπτήρια  η  προμήθεια  αυγών  γίνεται  από  τις  μονάδες

πατρογονικών των μελών των συνεταιρισμών, των συνεργαζόμενων  πτηνοτρόφων

και από τις ιδιόκτητες μονάδες πατρογονικών. 

Τα σφαγεία είναι αρκετά μεγάλης δυναμικότητας και περιλαμβάνουν εκτός

της  γραμμής  παραγωγής,  σήραγγα  κατάψυξης,  τμήμα  τεμαχισμού  και

προμαγειρεμένων φαγητών και μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων και βιολογικού

καθορισμού. 

Τα  παρασκευαστήρια  ζωοτροφών  τροφοδοτούν  με  τις  απαιτούμενες

ποσότητες  ζωοτροφών τους συνεργαζόμενους  πτηνοτρόφους για την εκτροφή των

νεοσσών και των πατρογονικών σμηνών. 

Στην περιοχή των Ιωαννίνων λειτουργεί επιχείρηση παστερίωσης αυγών σε

διάφορες  συσκευασίες  για  την  διάθεση  στη  ζαχαροπλαστική  και  εξαγωγή  του

προϊόντος καθώς και επεξεργασίας κόπρου για διάθεσή της ως λίπασμα. 
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Με βάση τα παραπάνω μπορεί να ειπωθεί πως ο κλάδος της πτηνοτροφίας

στην Ήπειρο είναι αρκετά αναπτυγμένος, παράγοντας τα ονομαστά κοτόπουλα της

Ηπείρου  τα  οποία  διακινούνται  ως  επώνυμα  προϊόντα  σε  όλες  τις  αγορές  της

Ελλάδας.     

2. 3. Δυνατά σημεία πτηνοτροφίας. 

1. Το  υφιστάμενο  δυναμικό  των  πτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  –  θαλάμων

εκτροφής υπερεπαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της κατανάλωσης. 

2. Οι  περισσότερες  πτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  έχουν  εκσυγχρονιστεί  και

είναι αντίστοιχες των μονάδων της Ε.Ε. 

3. Οι  αποδόσεις  της  παραγωγής  θεωρούνται  ικανοποιητικές  και  επιδέχονται

περαιτέρω  βελτίωση.  Σ’  αυτό  βοηθούν  η  καλή  ποιότητα  των  νεοσσών,  η

κατανάλωση  αγνών  μιγμάτων  ζωοτροφών  (με  κύριο  συστατικό  τα

δημητριακά),  καθώς  επίσης  και  οι  ιδιαίτερες  κλιματικές  συνθήκες  που

υπάρχουν  στην  Ήπειρο.  Τα  αποτελέσματα  είναι  η  μείωση  των  ημερών

εκτροφής, η μείωση της θνησιμότητας και η καλή μετατρεψιμότητα.

4. Το τελικό ορεινό προϊόν είναι υγιεινό, υψηλής θρεπτικής αξίας, ελκυστικό για τον

καταναλωτή και άκρως ανταγωνιστικό. 

2.4 Αδύναμα σημεία πτηνοτροφίας. 
1. Το  επίπεδο  διαχείρισης  των  εκμεταλλεύσεων  και  των  καθετοποιημένων

εταιριών παραγωγής και διάθεσης των πτηνοτροφικών προϊόντων.

2. Την έλλειψη εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων.

3. Την διαχείριση  των  αποβλήτων  που  είναι  κυρίως,  η  κόπρος  και  τα  νεκρά

ορνίθια.

4. Την έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης, ενημέρωσης και τεχνογνωσίας των

πτηνοτρόφων με συνέπεια την ανεπαρκή οργάνωση και την κακή διαχείριση

των εκμεταλλεύσεων.

5. Το  υψηλό  κόστος  των  δημητριακών  το  οποίο  αυξάνει  τις  τιμές  των

ζωοτροφών,  μειώνει  το  περιθώριο  κέρδους  και  γενικά  το  εισόδημα  του

πτηνοτρόφου.  

6.
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2.5 Χαρακτηριστικά του κλάδου κρεατοπαραγωγού πτηνοτροφίας

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 άρχισε να εμφανίζεται μια ιδιαίτερα

εντυπωσιακή ανάπτυξη της κρεατοπαραγωγού πτηνοτροφίας,  κυρίως σε ορισμένες

περιοχές όπως Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Ιωάννινα, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Κυνουρία,

Νιγρίτα κ.α.,  οι  οποίες  αποτελούν  σήμερα τα  μεγάλα κέντρα παραγωγής  κρέατος

πουλερικών στη χώρα μας.  Η ώθηση αυτής της ανάπτυξης προήλθε συνδυασμένα

από:

- την οριζόντια και ιδιαίτερα την κάθετη οργάνωση του κλάδου,

- τη βελτίωση του γενετικού υλικού και των τρόπων εκτροφής των ορνιθίων,

- τον  τεχνολογικό  εκσυγχρονισμό  των  μονάδων  και  την  αύξηση  των  εκτροφών

ετησίως,

- την  αυξανόμενη  ζήτηση  του  προϊόντος  και  την  καλύτερη  εμπορία  του  στην

εγχώρια και τη διεθνή αγορά, και 

- πάνω από όλα, την τεχνοοικονομική στήριξη των ειδικών επιστημόνων και των

αρμόδιων  Υπηρεσιών  (κυρίως  του  Υπουργείου  Γεωργίας  και  της  Αγροτικής

Τραπέζης).

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου της κρεατοπαραγωγού πτηνοτροφίας

είναι:

i. ο βραχύς κύκλος παραγωγής ως μια μαζική βιομηχανική μορφή γεωργικής

δραστηριότητας,

ii. οι πολύ περιορισμένες απαιτήσεις σε έδαφος ως τόπο μόνο εγκατάστασης και

στήριξης αυτής της δραστηριότητας, η μη οργανική σύνδεση με τη φυτική

παραγωγή, και 

iii. η δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας σε ποικίλα μεγέθη, συνήθως υπό

οικογενειακή μορφή. (Παπαβασιλείου Δ., Νικολάου Ε. και Μάνος Γ., 2007.) 
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Εικ 4: πτηνοτροφείο θερμοκηπιακού τύπου (Τούνελ) (πηγή:geotherm.gr)

Κατασκευή και εγκατάσταση πτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητών

πτηνοτροφικών στεγάστρων, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών

Κατασκευών  ή  άλλου  φορέα  που  ορίζεται  από  το  Υπουργείο  Γεωργίας  δεν  απαιτείται  έκδοση

Οικοδομικής Αδείας.

Τεράστια  είναι  η  σημασία  της  κρεατοπαραγωγού  πτηνοτροφίας  για  την

ιδιωτική και την εθνική οικονομία: ευελιξία ανάπτυξης και ευκολία προσαρμογής του

κλάδου, εξελιγμένη και υψηλής στάθμης παραγωγική διαδικασία, συνθήκες εργασίας

με ικανοποιητική άνεση και επαρκή έλεγχο όλων των λειτουργιών του παραγωγικού

κύκλου, παραγωγή προϊόντος υψηλής βιολογικής αξίας και αξιόλογων διαιτητικών

πλεονεκτημάτων και μάλιστα με σχετικά χαμηλό κόστος, εξασφάλιση ικανοποιητικής

απασχόλησης και  εισοδήματος (ειδικά  στους κατοίκους  ορεινών και  μειονεκτικών

περιοχών),  κάλυψη  αναγκών  κατανάλωσης  σε  κρέας  και  συμβολή  όχι  μόνο  στη

γεωργική  οικονομία  του  δευτερογενούς  και  του  τριτογενούς  τομέα  με  πρόσθετη

απασχόληση και προστιθέμενη αξία.

Οι πωλήσεις των παραγωγικών εταιρειών που παρατίθενται στον παρακάτω

πίνακα αφορούν τη συνολική δραστηριότητά των εταιρειών και όχι μόνο πωλήσεις

κρέατος  (π.χ.  σε  κάποιες  εταιρίες  το  μεγαλύτερο  μέρος  τους  αφορά  αλλαντικά).

Επισημαίνεται  ότι  στον πίνακα αναφέρεται ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που

υποχρεούνται σε δημοσίευση των οικονομικών τους στοιχείων (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).  Οι

πωλήσεις των σύνθετων-παραγωγικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν πτωτική πορεία

τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό

2,35%  την  περίοδο  2010-2014.   Οι  πωλήσεις  των  χοιροτροφικών  επιχειρήσεων

παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του

0,6% την περίοδο 2010-2014 συνολικά.  Η μεγαλύτερη άνοδος  παρατηρείται  στης
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πτηνοτροφικές επιχειρήσεις οι συνολικές πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν με μέσο

ετήσιο ρυθμό 11,1% την περίοδο 2010-2014 (ωστόσο περιλαμβάνουν και πωλήσεις

άλλον προϊόντων όπως ζωοτροφές κ.α.).

Πίνακας 2.5 : Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

Επωνυμία 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ.,
Α.Β.Ε.Ε.

118.806.138
138.946.00

8
145.194.318

168.638.22

9
213.784.505 236.705.541

ΠΙΝΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
Σ ΣΥΝΕΤ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

177.280.298
180.450.81

9
183.260.997

176.561.90

6
191.719.827 193.471.025

ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. 29.916.408 63.972.546 59.174.388 66.768.056 80.050.579 Μ.Δ.

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

35.119.410 53.498.396 66.378.500 68.522.484 67.937.394 70.029.790

ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ
Α.Ε.

20.406.093 17.982.629 16.521.873 14.387.225 24.471.597 Μ.Δ

ΑΓΡΟΖΩΗ
Α.Β.Ε.Ε.

19.550.518 18.893.089 20.705.572 21.878.085 21.350.564 19.375.867

*Μ.Δ : μη διαθέσιμο. Πηγή: ICAP Group (Διαθέσιμη ισολογισμοί)

Πίνακας 2.5α : Εξέλιξη κρεατοπαραγωγού πτηνοτροφίας στο Ν. Ιωαννίνων την
περίοδο 1971 - 1998

Έτος
Αριθ.

Παραχθέντων
νεοσσών

Συνολική
παραγωγή κρέατος

νεοσσών (κιλά)

Μέσο βάρος
κρέατος ανά

νεοσσό (κιλά)

1971 4.091.993 5.013.176 1,225

1972 5.397.288 6.534.619 1,211

1973 5.377.312 6.998.494 1,301

1974 5.582.097 7.078.939 1,268

1975 6.768.118 8.769.470 1,296

1976 8.100.526 11.019.224 1,360

1977 8.653.558 11.923.982 1,378
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1978 10.060.549 13.708.146 1,363

1979 11.467.540 15.492.310 1,351

1980 20.199.975 26.613.412 1,317

1981 21.942.284 28.605.228 1,304

1982 22.797.285 29.241.225 1,283

1983 20.843.494 27.558.116 1,322

1984 20.415.152 28.858.365 1,414

1985 10.727.840 15.447.642 1,440

1986 10.487.138 15.108.791 1,441

1987 11.287.677 16.219.599 1,437

1988 10.329.541 14.643.603 1,418

1989 10.184.243 15.251.758 1,498

1990 9.817.603 14.925.588 1,520

1991 10.119.452 15.306.656 1,513

1992 10.640.179 16.577.400 1,558

1993 17.580.000 27.080.000 1,540

1994 18.722.000 28.871.145 1,542

1995 19.020.000 29.393.490 1,545

1996 23.030.000 35.336.390 1,534

1997 24.880.000 38.172.640 1,534

1998 25.960.000 39.837.000 1,535

Πηγές στοιχείων: ΕΣΥΕ, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Ιωαννίνων, Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας

Ηπείρου, Πτηνοτροφικός Συν/σμός Ιωαννίνων ‘’Πίνδος’’, Επίχείρηση ‘’Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ’’.

Από  τα  στοιχεία  του  Πίνακα  2.5α  φαίνεται  ότι  η  κρεατοπαραγωγός

πτηνοτροφία  στο  Ν.  Ιωαννίνων  κατά  την  περίοδο  1971  –  1998  σημείωσε  μια

εξαιρετική αλματώδη ανάπτυξη, όσον αφορά τον αριθμό των παραχθέντων ορνίθων,
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την παραγωγή κρέατος αυτών και το βάρος του κρέατος ανά ορνίθι. Πρώτα από όλα

επισημαίνεται ότι στο Ν. Ιωαννίνων το 1971 ο αριθμός των πτηνοτροφικών μονάδων

ήταν 200 (μέσο μέγεθος μονάδων: 20.460 νεοσσοί), το 1985 ανέβηκε στις 370 (μέσο

μέγεθος:28.  994  νεοσσοί)  και  το  1998  έφτασε  στις  700  (μέσο  μέγεθος:  37.086

νεοσσοί). Έτσι την περίοδο 1971 – 1985 ο αριθμός των μονάδων αυξήθηκε κατά 85%

καθώς επίσης το μέσο μέγεθος  των μονάδων αυξήθηκε κατά 41,7%. Την περίοδο

1985 – 1998 οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν της τάξεως του 89,2% και του 27,9%. Στη

διάρκεια της συνολικής εξεταζόμενης περιόδου 1971 – 1998 (28 έτη) η αύξηση του

αριθμού των μονάδων ήταν 250% και του μέσου μεγέθους αυτών 81,3%.

Πίνακα 2.5β: Κερδοφορία Παραγωγικών Επιχειρήσεων.

Επωνυμία 2011 2012 2013 2014 2015 ΜΟΔ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. 12,04 10,71 10,13 9,27 9,28 10,28

ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11,15 10,76 10,21 11,82 11,65 11,12

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 41,8 41,94 39,99 44,17 42,88 42,01

HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε.Τ. 29,93 29,38 26,63 23,85 21,61 26,28

ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε 8,96 8,98 9,31 12,68 Μ.Δ 9,98

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε

12,08 11,02 12,48 13,68 12,83 12,42

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. 0,23 -0,78 0,93 -1,04 1,74 0,21

ΠΙΝΔΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0,39 0,05 0,41 0,91 1,77 0,71

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 0,20 3,41 -10,62 6,8 5,7 1,1

HELLENIC  QUALITY  FOODS
Α.Ε.Τ.

1,45 1,23 -2,95 -6,31 -3,08 -1,93

ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε 2,15 2,15 2,59 5,75 Μ.Δ 3,16

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ  ΕΞΟΧΗΣ
Α.Β.Ε.Ε

0,41 0,16 0,64 -0,07 1,01 0,43

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ.,
Α.Β.Ε.Ε.

0,38 -0,87 0,93 -1,04 1,73 0,22

ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

0,30 0,01 0,03 0,91 1,77 0,6
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ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
Α.Β.Ε.Ε.

0,20 -4,98 -18,52 0,04 0,1 -4,63

HELLENIC QUALITY
FOODS Α.Ε.Τ.

-1,26 -1,72 -5,66 -6,31 -3,08 -3,61

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε

0,64 0,51 -2,23 -0,27 Μ.Δ -0,34

Μ.Ο.Δ: μέσος όρος δείκτων  Πηγή: ICAP Group (Διαθέσιμη ισολογισμοί)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατάταξη των εταιρειών βάσει κερδοφορίας,

τόσο για την περίοδο 2014/13 όσο και 2015/16

Πίνακας 2.5γ: Κατάταξη των μεγαλύτερων παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών 
κερδών (2013-2014)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ

ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (2013-2014)

Α/Α

2014
Επωνυμία

Μικτά Κέρδη (σε €)

2013 2014

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 37.997.000 46.206.000

2 ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

18.035.640 22.655.908

3 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. 17.075.656 19.816.012

4 HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε.Τ. 21.569.431 19.560.581

5 ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 9.805.017 10.673.522

6 ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. 6.215.292 10.150.098

7 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.

8.548.933 9.291.283

8 ΒΙ.Κ.Η. Α.Ε 5.656.413 4.904.764

9 ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε. 1.588.247 4.394.997

10 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 1.348.490 2.495.488

11 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε 2.039.437 2.168.185

12 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 2.684.211 2.087.793

13 ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.963.234 1.893.702

14 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 1.038.168 1.429.287

Κατάταξη των Μεγαλύτερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Καθαρού (προ
φόρου) Αποτελέσματος (2013-2014)
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Α/Α 
2014 Επωνυμία

Μικτά Κέρδη (σε €)

2013 2014

1 ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε 2.979.343 3.343.733

2
ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

61.673 1.749.726

3 ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. 275.157 396.509

4 ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. -162.659 358.781

5
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, ΦΑΡΜ  
Α.Ε.

524.636 322.589

6
ΚΕΧΑΓΙΑ, Α. & Σ., ΑΦΩΝ, 
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ε.Π.Ε

112.579 235.287

7 ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. -7.177 151.290

8 ΑΓΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 94.603 142.907

9
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, Η, ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε.

110.420 137.428

10
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Α.Ε.

57.870 121.494

11
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Α., 
"ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ" 
Α.Ε

55.463 93.917

Σεπτέμβριος 2016 Πηγή: ICAP Group (Διαθέσιμη ισολογισμοί

Κατάταξη των Μεγαλύτερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Καθαρού (προ 
φόρου) Αποτελέσματος (2014-2015)

Α/Α Επωνυμία Καθαρό Αποτέλεσμα (σε €)
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2015 2014 2015

1 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε -2.230.653 4.083.567

2
ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1.749.726 3.428.150

3
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε

-45.645 706.957

4 ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε 396.509 349.409

5
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑ 
Α.Ε

71.262 265.148

6
ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε

63.466 235.713

7 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 44.000 109.000

8
ΤΣΙΚΑΚΗΣ - 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.&Β.Ε

87.985 107.011

9 ΟΡΝΙΘΑ Α.Β.Ε.Ε. 50.602 58.460

10 ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε. 89.384 25.063

Πίνακας 2.5ε : Κατάταξη των Μεγαλύτερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει 
Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2014-2015)

)

Πηγή: ICAP Group (Διαθέσιμη ισολογισμοί

Πίνακας 2.5 στ: Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά 
κατηγορία (2010-2015)

Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (2000-2015)

ΈΤΟΣ Καθαρή
Εγχώρια
Παραγωγ

Βόειο-
μοσχαρίσιο

Χοιριν
ό

Αιγοπρόβειο Πουλερικών Λοιπά
Κρέατα

Βρώσιμα
Παραπροϊόντα
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ή κρέατος

2010 504.500 61.090 111.250 102.280 187.340 3.580 38.960

2011 502.740 57.040 119.520 102.810 180.530 3.325 39.510

2012 493.050 54.540 111.270 94.920 193.120 2.440 36.760

2013 434.960 49.090 106.730 60.140 197.780 2.470 28.750

2014 450.060 45.790 92.870 79.970 198.280 2.280 30.870

2015 444.740 39.030 88.600 75.040 211.290 2.030 28.750

Πηγή : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

- Ειδικότερα την περίοδο 2010-2015 η συνολική παραγωγή υποχώρησε με μέσο

ετήσιο ρυθμό μείωσης 2,3%. 

- Η συνολική παραγωγή κρέατος στην Ελλάδα ανήλθε στους 445 χιλ. τόνους το

2015.

Βάσει  των  οριστικών  στοιχείων  του  έτους  2015  το  μεγαλύτερο  μέρος  της

συνολικής  καθαρής  εγχώριας  παραγωγής  κρέατος  καλύπτεται  από  το  κρέας

πουλερικών,  με  μερίδιο  47,5%  το  2015  και  ακολούθως  από  το  χοιρινό  κρέας

(19,9%), το Αιγοπρόβειο κρέας (16,9%) και το βόειο/ μοσχαρίσιο (8,8%). Βέβαια τα

μερίδια που καταλαμβάνουν οι παραπάνω κατηγορίες επί της εγχώριας παραγωγής,

διαφέρουν από τα αντίστοιχα μερίδιά τους επί της κατανάλωσης, δεδομένου ότι σε

ορισμένες  εξ’  αυτών υπάρχει  υψηλή εισαγωγική διείσδυση.  Σε σχέση με  το 2014

σημειώθηκε μια μικρή μείωση στην παραγωγή κρέατος, η οποία προήλθε κυρίως από

την μείωση της παραγωγής σε βόειο/μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας.

Πίνακας 2.5 η:  Εισαγωγές Κρέατος Πουλερικών (2010-2015) 

Εισαγωγές Κρέατος Πουλερικών (2010-2015)

Έτος Αξία Ποσότητα

2010* 121.020.479 53.555
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2011* 123.796.363 55.882

2012* 131.194.598 73.090

2013* 129.763.987 75.367

2014* 125.264.306 78.203

2015* 129.058.026 73.315

*Αξία σε ευρώ, ποσότητα σε τόνους, 
Προσωρινά στοιχεία          
                                                                                                              Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Πίνακας 2.5 θ:  Εξαγωγές Κρέατος Πουλερικών (2010-2015) 

Εξαγωγές Κρέατος Πουλερικών (2010-2015)

Έτος Αξία Ποσότητα

2010* 9.962.210 15.080

2011* 16.159.267 20.856

2012* 15.904.279 22.623

2013* 18.081.303 21.805

2014* 21.390.024 25.540

2015* 17.589.922 20.666

*Αξία σε ευρώ, ποσότητα σε τόνους, 
Προσωρινά στοιχεία          
                                                                                                              Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ

- Οι  εισαγωγές  κρέατος  πουλερικών  ακολούθησαν  ανοδική  πορεία  την

πενταετία 2010-2014 ενώ το 2015 υπήρξε μικρή υποχώρηση, με αποτέλεσμα

να διαμορφωθούν στους 73 χιλ. τόνους περίπου. 

- Το κρέας πουλερικών είναι ο τομέας με τις καλύτερες συγκριτικά εξαγωγικές

επιδόσεις στον κλάδο κρεατοπαραγωγής. Οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής

διαμορφώθηκαν σε 20,7 χιλ. τόνους περίπου, το 2015. 

- Οι κύριες χώρες προέλευσης των εισαγωγών είναι η Βουλγαρία (με μερίδιο

29% επί των εισαγωγών), η Ολλανδία (με 25%) και η Ιταλία (με 16%). 
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- Οι κυριότερες χώρες προορισμού του εγχώριου κρέατος πουλερικών είναι η

Βουλγαρία  (με  47%)  και  ακολουθεί  η  ΠΓΔΜ  με  μερίδιο  15%  επί  των

εξαγωγών της κατηγορίας.

2.6. Προτάσεις για την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας. 

1. Η διάθεση προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού με την παραγωγή ποιοτικών

προϊόντων (π.χ. εφαρμογή συστημάτων ποιότητας HACCP)θα δώσει διέξοδο

στο πρόβλημα του εξαγωγικού προσανατολισμού και ώθηση στον κλάδο με

την αύξηση της παραγωγής, ενώ συνάμα θα κατακτήσει την προσφορά πιο

ευέλικτη και περισσότερο ελκυστική.

2. Στα  πλαίσια  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  τόσο  η  επεξεργασία  της

κόπρου και η διάθεσή της ως οργανικό λίπασμα όσο και η καύση των νεκρών

ορνίθων σε  ειδικούς  αποτεφρωτές,  θα  αποτελούσε ένα  τεράστιο  βήμα στη

διαμόρφωση  περιβαλλοντικής  συνείδησης,  βελτιώνοντας  συνάμα  και  της

πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

3. Η  οργάνωση  σεμιναρίων  εκπαίδευσης  πτηνοτρόφων  και  γεωτεχνικών  που

ασχολούνται με τον κλάδο, σχετικά με την εφαρμογή σύγχρονων ζωοτεχνικών

μεθόδων παραγωγής πτηνοτροφικών προϊόντων και εμπορίας.

4. Βελτίωση  στο  τομέα  της  τυποποίησης  (π.χ.  ενσωμάτωση  τεχνολογιών  στα

σφαγεία, βελτιωμένες τεχνικές αερόψυξης κ.α ) , αφού τα τελευταία χρονιά

αυξάνεται το ποσοστό των καταναλωτών που προτιμούν την αγορά τεμαχίων

του σφαγίου (στήθος, φιλέτο στήθους κ.ά) και όχι στη αγορά ολόκληρου του

σφαγίου

5.   Εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας Ε.Ε. 74/1999 σύμφωνα με την οποία σε

κάποιες  αυγοπαραγωγικές  επιχειρήσεις  θα πρέπει  να αντικατασταθούν  οι

υπάρχοντες  κλωβοί  στις  εκτροφές  με  διευθετημένους  –  αναβαθμισμένους,

βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. (Αναπτυξιακή Ηπείρου

Α.Ε., 2009)

~ 43 ~



Εικ5 : Η επιχειρηματική στρατηγική πολλές φορές μοιάζει με παιχνίδι "σκακιού"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 :  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠΟ  ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

III.1 Γενικές αρχές κατασκευή ενός πτηνοτροφείου.

Το περιβάλλον διαβίωσης των πτηνών αποτελεί ένα από τους κύριους παράγοντες

που επηρεάζουν την κάθε φύση της παραγωγικής ικανότητά τους.

Στα πλαίσια της συστηματικής εκτροφής των διαφόρων παραγωγικών πτηνών

ο χώρος διαμονής τους ανήκει σε μία εξιδανικευμένη κτηριακή κατασκευή, η οποία
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αποτελεί ότι ονομάζουμε πτηνοστάσιο. Το   πτηνοστάσιο μαζί με τους βοηθητικούς

συνημμένους χώρους και τα πτηνά της εκτροφής συγκροτεί μια ενιαία μονάδα, που

είναι γνωστή ως πτηνοτροφείο.

Τα  γενικά   πρότυπα  που  πρέπει  να  τηρούν  οι  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις

σύμφωνα με το (Π.Δ.374(Φ.Ε.Κ.251/Α/22-10-2001)) περί προστασία των ζώων στα

εκτροφεία, σε κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση είναι: 

 Να υπάρχει  ελευθερία  κινήσεων των ζώων και  σε περίπτωση περιορισμού

τους, να υπάρχει επαρκής χώρος για τις φυσιολογικές ανάγκες τους και τις

ανάγκες συμπεριφοράς τους.

 Τα υλικά ο εξοπλισμός με τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα θα πρέπει να

μην είναι επιβλαβή για αυτά και 

 Να εξασφαλίζονται κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και φωτισμό.

 . (Υπ.Α.Α.Τ. (2007)

3.2 Παρουσίαση της υπό μελέτη γεωργικής εκμετάλλευσης.

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

 ΠΕΤΣΑΛΙ - ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΚΕΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 Αναφέρεται σε μια πτηνοτροφική μονάδα με κτηριακές εγκαταστάσεις και με

προσθήκη  σύγχρονου  μηχανολογικού  εξοπλισμού  κρεατοπαραγωγής,  με

δυναμικότητας αυτής από 20.000 πουλερικά έως 25.000 πουλερικά πάχυνσης μιας

περιόδου, σε ετήσια βάση με πέντε (5) ή (6) εκτροφές το χρόνο ήτοι από 120.000

πουλερικά  μέχρι  150.000  πουλερικά.  Πράγμα  που  κάνει  την  εκμετάλλευση  που

απαρτίζεται  από  δύο θαλάμους να είναι  υπερσύγχρονοι  και λειτουργικοί  και κατά

συνέπεια η μονάδα, να φτάνει, σε ένα ύψος δυναμικότητας πάχυνσης πουλερικών που

καθίσταται βιώσιμη και κερδοφόρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
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ΤΟΠΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:  Όπως  αναφερόμαστε  και  ανωτέρω  η  υπό

εκσυγχρονισμό  μονάδα  είναι  εγκαταστημένη  σε  οικόπεδο  συνολικής  επιφάνειας:

4.250 Μ2 και βρίσκεται:

Στη θέση: Βοϊδολείβαδο

Δημοτικό  Διαμέρισμα: Πετσαλίου.

Δήμος: Ζίτσας(Πρώην Εκάλη)

Νομός: Ιωαννίνων

Η θέση όπου είναι εγκαταστημένη η υπό επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδα

απέχει 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης Ιωαννίνων και τέσσερα χιλιόμετρα

από τον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων - Κοζάνης. Πρόκειται για μια περιοχή όπου διαθέτει

τα ουσιώδη έργα υποδομής για την απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως:

- Εύκολη προσπέλαση: 

α. Σε εθνικό δρόμο 

β. Σε αστικό κέντρο

- Εύκολη εξεύρεση εργατικού δυναμικού

- Εύκολη παροχή Ενέργειας. Νερού, Τηλεφώνου

- Πολύ κοντά στην έδρα της επιχείρησης από όπου προμηθεύεται τις πτηνοτροφές και

τους νεοσσούς καθώς και την παράδοση των παχυνόμενων πουλερικών.

Όλα τα ανωτέρω έργα αποτελούν βασικά στοιχεία για μια απρόσκοπτη λειτουργία

της πτηνοτροφικής μονάδας. (Δήμος Ζίτσας)

ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Η  υπό  επέκταση  και  εκσυγχρονισμό  μονάδα  είναι  εγκαταστημένη  στην

κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετσαλίου του Δήμου Εκάλης του

Νομού Ιωαννίνων σε:

Οικόπεδο  έκτασης:  4.250,00  Μ2  όπου  βρίσκονται  εγκατεστημένες  και

εκσυγχρονισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις που αποτελούνται:
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Από δύο (2) θαλάμους επιφάνειας : 50 Χ 12 = 600,00 Μ2 και 41,66 Χ 12 = 500,00

Μ2. Συνολικής επιφάνεια 1.100,00 Μ2. 

Όπως έχουμε αναφερθεί και ανωτέρω η εν λόγω μονάδα κατασκευάστηκε από

τον αιτούντα φορέα της επένδυσης με ίδια κεφάλαια αλλά και με τραπεζικό δάνειο.

Οι  κατασκευαστικές  εργασίες  του  1ου πτηνοθαλάμου  αποπερατώθηκαν  αρχές  του

2002 και η μονάδα τέθηκε άμεσα σε λειτουργία, ενώ οι εργασίες αποπεράτωσης του

2ου θαλάμου ολοκληρώθηκαν ένα χρόνο αργότερα. Σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης

και την οικοδομική άδεια που κατέχει ο φορέας, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της

δυναμικότητας της υπάρχουσας πτηνοτροφικής μονάδας. 

3.2 Κόστος επένδυσης

Το  κόστος  του  επενδυτικού  κεφαλαίου  για  τον  εκσυγχρονισμό  του

πτηνοτροφείου μας κατά τομέα χωριστά έχει ως ακολούθως

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Για  Κτιριακά  (Οικοδομικές

εργασίες)
71.900,00 Ευρώ

Για  Μηχανολογικό  εξοπλισμό  -

Εγκαταστάσεις
84.950,00

Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 156850,00
Ευρώ

(πηγή: Μηχανολογική Α.Ε)

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η χρηματοδότηση που  πραγματοποιήθηκε  μέσα  στα  κίνητρα  του Νόμου 2601/98

έγινε από τρεις (2) πηγές ήτοι:

- Από Ίδια Κεφάλαια

- Από Τραπεζικό Δάνειο
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Έτσι έχουμε:

α. Από Ίδια Κεφάλαια

Το ποσό αυτό σύμφωνα με το Ν.2601/98 δεν μπορεί να είναι μικρότερο του

40% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Στην παρούσα περίπτωση ο φορέας της

επένδυσης κάλυψε με ίδια κεφάλαια το ποσό του  120.000 ευρώ, παραπάνω από το

ελάχιστο που προβλέπει ο νόμος .

β. Τραπεζικό Δάνειο

Το ποσό του τραπεζικού δανείου ήταν 50.000 ευρώ του συνολικού κόστους.

4  ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΗΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

4.1Έννοια και περιεχόμενο της λογικής παρακολούθησης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης. 

Πατέρας  της  γεωργικής  λογιστικής  θεωρείται  ο  Johann Heinrich Von Thünnen
(1783-1850) 
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Λογιστική  παρακολούθηση  μιας  γεωργικής  εκμετάλλευσης  είναι  η

παρακολούθηση  της  λειτουργίας  της,  η  οποία  αρχίζει  με  την  απογραφή  των

περιουσιακών της στοιχείων, ακολουθείται με την τήρηση των λογαριασμών των

κλάδων  και  των  μέσων  παραγωγής  και  τελειώνει  με  τον  υπολογισμό  του

επιταχυνόμενου  οικονομικού  αποτελέσματος.  Η  παρακολούθηση  αυτή

υλοποιείται με τις γεωργικές εγγραφές (εγγραφές των φυσικών ή τεχνικών και

οικονομικών  δεδομένων)  των  οποίων  όμως  η  ταυτόχρονη  και  παράπλευρη

καταγραφή τους απαιτεί κατάλληλη διάρθρωση των ημερολογίων του εξαρτάται

από  το  βαθμό  της  επιδιωκόμενης  ανάλυσης  και  από  το  σκοπό  της

τεχνικοοικονομικής  παρακολούθησης  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης.  Είναι

δυνατόν να παρακολουθείται λογιστικά ολόκληρη η γεωργική εκμετάλλευση, ως

ενιαίο σύνολο ή μεγαλύτερων κατηγοριών (ομοειδών κλάδων), φυτική ή ζωικής

παραγωγής. (Κιτσοπανίδης 2007)

4.2 Τρόποι λογιστικής παρακολούθησης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

Οι  τρόποι  με  τους  οποίους  εφαρμόζουμε  την  λογιστική  παρακολούθηση  μιας

γεωργικής εκμετάλλευσης είναι τρεις και τους χρησιμοποιούμε ανάλογα με το βαθμό

της επιδιωκόμενης τεχνικοοικονομικής ανάλυσης. Πιο αναλυτικά έχουμε :

 Λογιστική παρακολούθηση της γεωργικής εκμετάλλευσης ως ενιαίο σύνολο 

 Λογιστική  παρακολούθηση  μιας  γεωργικής  εκμετάλλευσης  κατά  κλάδους

παραγωγής. 

 Λογιστική παρακολούθηση αυτοτελών κλάδων γεωργικής παραγωγής.

Ο τρόπος  με  τον  οποίο θα  εργαστούμε  για την  υφιστάμενη  εκμετάλλευση

είναι η λογιστική παρακολούθηση κατά αυτοτελών κλάδων παραγωγής και

αυτό διότι η επιχείρηση με την οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε την λογιστική

παρακολούθηση είναι καθαρά ζωικής παραγωγής και επίσης διότι είναι ενός

και μόνο προσανατολισμού.(κοτόπουλα παχύνσεως)

Η λογιστική παρακολούθηση των αυτοτελών κλάδων ζωικής παραγωγής αρχίζει

με  την  απογραφή  και  την  εκτίμηση  μερικών  μορφών  σταθερών  κεφαλαίων  και

κορυφώνεται  με  την  συστηματική  καταγραφή όλων των  φυσικών  ή  τεχνικών  και

οικονομικών τους δεδομένων κατά τη διάρκεια του λογιστικού έτους. Η συμπλήρωση

των στοιχείων αυτών γίνεται καθημερινά ή σε ορισμένα χρονικά διαστήματα με την
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βοήθεια  των  «γεωργικών  λογαριασμών»  τεχνοοικονομικής  παρακολούθησης  της

εκμετάλλευσης.

Πιο  συγκεκριμένα,  με  την  τήρηση  γεωργικών  λογαριασμών που  βασίζεται  σε

εντατικές  γεωργικές  εγγραφές  μεγάλης  ακρίβειας  φυσικών  ή  τεχνικών  και

οικονομικών δεδομένων, είναι αναγκαία αφενός μεν για τον υπολογισμό του κόστους

παραγωγής κάθε ζωικού προϊόντος, αφετέρου δε για την επισήμανση των βασικών

τεχνοοικονομικών  σχέσεων  μεταξύ  του  επιτυγχανόμενου  προϊόντος  και  των

χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής. Έτσι στην περίπτωση ενός αυτοτελούς

κλάδου παραγωγής είναι σημαντικό να σημειώνονται δεδομένα που είναι απαραίτητα

για  την  ανάλυση  της  εκμετάλλευσης  που  εργαζόμαστε.  Τα  δεδομένα  αυτά

συνδέονται:

a. Με την οικογενειακή και ξένη εργασία

b. Με τα ιδιόκτητα και ξένα μηχανήματα.

c. Με κάθε μορφής μεταβλητό κεφάλαιο

d. Με το παραγόμενο προϊόν. ( Κιτσοπανίδης 2007)

4.3 Απογραφή ως βασικό εργαλείο της λογιστικής παρακολούθησης.

Η  πρώτη ενέργεια της λογιστικής  παρακολούθησης είναι  η απογραφή με την

οποία  διαπιστώνεται  το  είδος  και  η  αξίας  των  περιουσιακών  στοιχείων,  μιας

γεωργικής  εκμετάλλευσης  σε  μια  ορισμένη  χρονική  στιγμή.  Απογραφή  ορίζουμε

δηλαδή την λογιστική εργασία με την οποία διαπιστώνεται το είδος και η αξία των

περιουσιακών στοιχείων  μιας  γεωργικής  εκμετάλλευσης  σε  μια  ορισμένη  χρονική

στιγμή.

Η απογραφή σημαίνει  ακόμη η  λεπτομερής  καταμέτρηση και  καταγραφή των

περιουσιακών στοιχείων  της  αγροτικής  εκμετάλλευσης  όπου  στην  περίπτωσή μας

έχουμε ορνιθοτροφική εκμετάλλευση κρεατοπαραγωγικού τύπου και ανήκουν στον

κλάδο της  ζωικής  παραγωγής.  Για  να  εξασφαλίσουμε  λοιπόν μια  ορθολογική  και

εμπεριστατωμένη απογραφή πρέπει να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι εκ των οποίων

είναι :

 Ο καθορισμός του μεγέθους της αγροτική εκμετάλλευσης.

 Η εύρεση της καθαρής περιουσίας.
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 Ο υπολογισμός του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος ή άλλων μεγεθών /

δεικτών.

 Η παρακολούθηση της εξέλιξης της γεωργικής εκμετάλλευσης, αφού οι 

διαδοχικές απογραφές δείχνουν παράλληλα και τις μεταβολές των 

περιουσιακών στοιχείων της εκμετάλλευσης πετυχαίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο και την οικονομική της εξέλιξη.

Αφετηρία τήρησης λογιστικής αποτελεί η απογραφή. Απαραίτητη διαδικασία και 

προϋπόθεση για τον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος της αγροτικής. 

εκμετάλλευσης. Απογραφή είναι η : 

1. Λεπτομερής και ακριβής 

2. Κατά είδος, ποσότητα και αξία 

3. Εκτίμηση, αποτίμηση, καταμέτρηση 

4. Περιγραφή και καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων μιας 

αγροτικής Επιχείρησης σε δεδομένη χρονική στιγμή. Ισχύει ότι:

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Είναι το σύνολο των υλικών και άυλων μέσων που κατέχει μια επιχείρηση ή μια 
εκμετάλλευση, περιλαμβάνει τα μέσα δράσης μιας αγροτικής εκμετάλλευσης με τα 
οποία λειτουργεί και παράγει προϊόντα, αποτελείται από: 

- Το έδαφος.
-  Τις έγγειες βελτιώσεις. 
-  Τις γεωργικές  κατασκευές 
- Τα γεωργικά μηχανήματα απογράφονται καθένα ξεχωριστά. 
- Η απογραφή των ζώων διάφορα είδη ξεχωριστά, την ηλικία αυτών, τη φυλή, 

την αξία στην αρχή και στο τέλος του έτους και την αυξομείωση κάθε είδους. 
- Τέλος, το ενεργητικό περιλαμβάνει στοιχεία του μεταβλητού 

κεφαλαίου(Ζωοτροφές,  φάρμακα, νεοσσοί κλπ).

Επίσης κατηγοριοποιούνται με βάση την ρευστότητα, πιο αναλυτικά:

1. Πάγια ή Σταθερά. Είναι αυτά που δεν μπορούν να μετατραπούν σε ρευστό 
χρήμα για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.( έδαφος, έγγειες
βελτιώσεις, κατασκευές, πολυετείς καλλιέργειες.)

2. Κυκλοφορούντα. Είναι αυτά που ρευστοποιούνται αργά αλλά ταχύτερα από τα
σταθερά. (ζώα, μηχανήματα, εργαλεία, προϊόντα & προμήθειες)
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3. Διαθέσιμο Ενεργητικό. Μπορούν αμέσως και ασφαλώς να μετατρέπονται σε 
χρήμα. (προϊόντα& προμήθειες, οφειλές τρίτων, ρευστό χρήμα, επιταγές, 
τοκομερίδια)  Παυλούδη, Α., (2013),

Πίνακας 4.3α: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

α/α Χρήση Εδάφους
Αξία ενοίκιο

Στρ € €
Έκταση πτηνοτροφείου 4,25 1.000 297,5

Σύνολο 4.250
(πηγή: με  €/στρ να ανέρχεται στα 10€ σύμφωνα με το taxhaven.gr, και επιτόκιο 
7%)

Πίνακας 4.3β: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

α/α Είδος και Περιγραφή
Σημερινό Κόστος

€
Έτος

κατασκευής
1. Περίφραξη 5.400 2004
2. Κοπροσυρούς 1.500 2002
3. Βόθρους (στεγ. – απορ.) 1.500 2002
4. Διαμόρφωση αύλειου χώρου 3.500 2002

Σύνολο 11.900

Πίνακας 4.3γ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Είδος και

Περιγραφή
Μ2 Σημερινό Κόστος

€
Έτος

κατασκευής
1ος Θάλαμος 600 90.000 2002
2ος Θάλαμος 500 80.000 2003
Αποθήκες 50 3.500 2003

Σύνολο 173.500

Πίνακας 4.3δ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Για  τον εξοπλισμό δύο πτηνοτροφικών θαλάμων έχουμε:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜ., ΣΕΙΡΕΣ, m2
ΚΛΠ)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΙΛΟ
ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ 2 1.760,00 3.250,00 40

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΡΟΦΗΣ 2 1.100,00 2,200,00 10

ΑΥΤ/ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 6 2.520,00 15.120,00 10

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑ 8 1.350,00 10.800,00 10

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 1.320,00 2.640,00 10

ΘΕΡΜΟΜΗΤΕΡΕΣ 12 85,00 1.020,00 10

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 13 500,00 6.500,00 10

ΑΥΤ/ΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 1.470,00 2.940,00 10

ΠΑΝΕΛ ΨΥΞΗΣ 72 90,00 6.480,00 10

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

(ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ)
2 2.100,00 4.200,00 40

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΖΕΥΓΟΣ 1 9.000,00 9.000,00 10

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΜΕΡΩΝ 6 6.000,00 6.000,00 10

ΑΥΤ/ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 2 2.400,00 4.800,00 10

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 10.000,00 10.000,00 10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 84.950,00

Πίνακας 4.3δ:ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΤΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Είδος και Φυλή
Αριθμός
Κεφαλών

Αξία Αγοράς
€

1.    κρεατοπαραγωγής Ross 18.500 9.235,21
2.    κρεατοπαραγωγής Ross 20.800 10.296,58
3.    κρεατοπαραγωγής Ross 20000 9.901,5
4.    κρεατοπαραγωγής Cobb 19.200 9.506,42
5.    κρεατοπαραγωγής Ross 20.000 9.982
6.    κρεατοπαραγωγής Ross 20.000 9.982

Σύνολο 118.500 58.903,71
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Πίνακας 4.3 στ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (από 2002 έως
2016)

Μ
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1 2 3 4=2-3 5 6=4:5 7 8=6*7 9=2-8 10=9-6

Έδαφος 2002 4.250 - - 14 - 13 - - -

Κτίρια 2002 173.500 17.350 156.150 14 11.153,57 13 144.996,42 28.503,58 17.350,01
Μηχ/κός

Εξοπλισμος
2002 84.950 8.495 76.455 14 5.461,07 13 70.993,92 13.956,07 8.495

Ζώα (νεοσσών) 2016 118.500 - - - - - - -
Σύνολο 381.200 25.845 232.605 - 16.614,64 - 215.990,34 42.459,65 25.845,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το  Παθητικό  είναι  το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  της  επιχείρησης  ή  της

εκμετάλλευσης προς τους τρίτους και προς τον επιχειρηματία, διακρίνεται σε: 

α) Στο Ξένο κεφάλαιο που περιλαμβάνει  όλες  τις  υποχρεώσεις  της  επιχείρησης ή

εκμετάλλευσης  προς  τους  τρίτους  εκτός  του  επιχειρηματία.  Το ξένο  κεφάλαιο  το

ονομάζουμε, συνήθως, Παθητικό (Π). 

β) Στο Ίδιο κεφάλαιο ή Καθαρή Περιουσία ή Καθαρή Θέση και περιλαμβάνει την

υποχρέωση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης προς τον επιχειρηματία. (ΚΠ)

Κατηγοριοποιούνται σε :

- Μακροπρόθεσμο παθητικό (χρονική διάρκεια εξόφλησης πάνω από 5 χρόνια) 

- Μεσοπρόθεσμο παθητικό (χρονική διάρκεια εξόφλησης από 1 έως 5 έτη)

- Βραχυπρόθεσμο παθητικό (χρονική διάρκεια εξόφλησης το πολύ σε ένα έτος 

4.4.Λογιστική  παρακολούθηση  ορνιθοτροφικές  εκμετάλλευσης

κρεατοπαραγωγικού τύπου.

Τα  βασικά  στοιχεία  στη  λογιστική  παρακολούθηση  της  ορνιθοτροφικής

εκμετάλλευσης, κρεατοπαραγωγικού τύπου είναι:

-  Ο αριθμός και η διάρκεια των εκτροφών 
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- Το σιτηρέσιο σε είδος, ποσότητα και κόστος για κάθε εκτροφή 

- Η θνησιμότητα και η μετατρεψιμότητα.

Η διαμόρφωση των πινάκων που ακολουθούν βοηθά ουσιαστικά το σκοπό της

λογιστικής παρακολούθησης και δίνει στοιχεία απαραίτητα τόσο για τον υπολογισμό

του οικονομικού αποτελέσματος , όσο και για λήψη αποφάσεων στη διαχείριση της

εκμετάλλευσης. (Παυλούδη, Α., 2013)

4.5. Απογραφή και εκτίμηση Αγροτική Περιουσία της υφιστάμενης 
εκμετάλλευσης.

Κατά την πραγματοποίηση μιας απογραφής, απαραίτητο είναι  η επί χάρτου 
απεικόνιση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Αυτή περιλαμβάνει:

- το έδαφος κατά τεμάχια
- την αρίθμηση ή την ονομασία και το μέγεθος κάθε χωραφιού.
- το είδος και τη θέση των γεωργικών κατασκευών.
- το είδος και τη θέση των εγγείων βελτιώσεων.  
- το είδος και η ηλικία των ζώων παραγωγής. (Παυλούδη, Α., 2013),

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(ΠΡΟ- ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Πίνακας 4.5α: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.
α/α Εκτροφές Αριθμός πτηνών
1η 15/2/2016 18.500
2η 13/4/2016 20.800
3η 21/6/2016 20000
4η 19/8/2016 19.200
5η 13/10/2016 20.000
6η 16/12/2016 20.000

Σύνολο 118.500

Πίνακας  4.5β: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΑΥΤΗΣ.

Μέλη
Οικογένειας

Ηλικία σε
έτη

Μόρφωση
Απασχόληση

Κύρια Δευτερεύουσα
Πατέρας
(αρχηγός)

55 Απ. Λυκείου Εκμετάλλευση Συνταξιούχος

Μητέρα 50 Απ. Λυκείου Εκμετάλλευση Οικιακά

Κόρη 29 Απ. ΤΕΙ
Πωλήτρια

Καταστήματο
ς

Εκμετάλλευση

Γιός 26
Φοιτητής
(ΑΤΕΙΘ)

Φοιτητής Εκμετάλλευση

~ 55 ~



ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πίνακας  4.5γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (από 15/2/2016. Έως 
16/12/2016)

Μορφές Μόνιμου
Κεφαλαίου

Μέση
Αξία

Αρχή +
Τέλος

Απόσβεση
(βοηθ.4.3

στ)
Συντήρηση Ασφάλιστρα Τόκος

2
Έδαφος 2.125 - - - 297,5

Έγγειες
βελτιώσεις

1.572,5 765 119 - 833

Κτίρια 22.926,79 11.153,57 894,4 180 10.410

Μηχ/κος
Εξοπλισμός

2.730,53 5.461,07 300 220 5.946,5

ΑξίαΝεοσσών 58.903,71 - - - -

Μεταβλητό(κεφ).* 301.656,83 - - - 21.115,97

Σύνολο 389.915,36 17.379,64 1313,4 401,4 38.602,97
*Περιλαμβάνονται και οι αγοραζόμενες, πτηνοτροφές.

Σύμφωνα με τον βοηθητικό πίνακα 4,5γ προκύπτει η κεφαλαιακή διάρθρωση 
της εκμετάλλευσης, η οποία δείχνει την αναλογία των διάφορων μορφών στις οποίες 
είναι επενδυμένο συνολικά το χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο της γεωργικής 
εκμετάλλευσης. 

Στον πίνακα 4.5δ παρουσιάζεται η κεφαλαιακή διάρθρωση της 
εκμετάλλευσης η οποία δείχνει την αναλογία των διαφόρων μορφών στις οποίες είναι
επενδυμένο το συνολικά χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο στην γεωργική εκμετάλλευση. 
Επίσης συμπεριλαμβάνει το μεταβλητό κεφάλαιο (τροφές, φάρμακα, χρηματικά 
μέσα, κα), μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Το επενδυμένο κεφάλαιο όπως βλέπουμε στον πίνακα 4,5δ ανέρχεται στα 
366.988,57€, δηλαδή 61.166,43 ανά εκτροφή (συνολικά είναι έξι το χρόνο)

Πίνακας  4.5δ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Μορφές Κεφαλαίου Αξία σε €

Έδαφος 4.250,00
Έγγειες βελτιώσεις 11.900,00
Μηχανολογικός Εξοπλισμός 84.950,00
Μεταβλητό Κεφάλαιο** 301.656,83
**περιλαμβάνονται και οι αγοραζόμενες τροφές.
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4.6. Τήρηση λογαριασμών στο κλάδο ζωικής παραγωγής (ζώα 
πάχυνσης)

Μετά την απογραφή και την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της
γεωργικής εκμετάλλευσης, αρχίζει η κύρια λογιστική παρακολούθηση αυτής με την
τήρηση  λογαριασμών  των  απλών  και  σύνθετων  κλάδων  φυτικής  και  ζωικής
παραγωγής. Που σημαίνει ότι:

- Μετά την αρχική απογραφή μπαίνει σε εφαρμογή το λογιστικό σχέδιο. 
- Ανοίγονται  τα  απαραίτητα  βιβλία  και  οι  αναγκαίοι  λογαριασμοί  για  την

λογιστική παρακολούθηση. 
- Ο αριθμός των λογαριασμών εξαρτάται από τη μέθοδο που επιλέχθηκε στο

λογιστικό  σχέδιο,  από  τον  αριθμό  των  κλάδων  παραγωγής  και  από  την
επιδιωκόμενη λεπτομέρεια.

- Το λογιστικό σχέδιο είναι ένας οργανωμένος οδηγός βάσει του οποίου γίνεται
η λογιστική παρακολούθηση της εκμετάλλευσης. (Κιτσοπανίδης 2007)

4.7. Λογαριασμοί κλάδων ζωικής παραγωγής

Κύρια  αποστολή  της  λογιστικής  παρακολούθησης  ενός  κλάδου  ζωικής

παραγωγής  είναι  ο  ακριβής  προσδιορισμός  του  είδους  κάθε  ζωοτροφής  και  ο

υπολογισμός  της  ποσότητος  αυτής,  αφού  η  διατροφή  αποτελεί  το  κυριότερο

στοιχείο του κόστους ζωικής παραγωγής (70%- 80% στα ζώα πάχυνσης). Έπειτα

μετά την διατροφή, η σπουδαιότερη εγγραφή για ένα κλάδο ζωικής παραγωγής

είναι η καταβαλλόμενη εργασία (20% – 30%).

Ειδικότερα στα ζώα πάχυνσης η λογιστική τους παρακολούθηση συνίσταται

στη συστηματική εγγραφή της παρεχόμενης  τροφής και της προσφερόμενης  σε

αυτά εργασία, ως και  του επιμερισμού των ετήσιων δαπανών στέγασης, ανάλογα

με τον  καταλαμβανόμενο  χώρο και  το  χρόνο χρησιμοποίησης του στάβλου.  Η

διάκριση  των  γεωργικών  λογαριασμών  δεν  στηρίζεται  μόνο  στο  είδος  του

παχυνόμενου ζώου, αλλά τόσο στη φυλή, όσο στην ηλικία τους σε συνδυασμό με

την διάρκεια πάχυνσης. 

Οι πληροφορίες που καταγράφονται σαν στοιχεία σε όλους τους λογαριασμούς και

αποτελούν τα κύρια σημεία του είναι:

• Ο τίτλος του λογαριασμού 

• Η χρονολογία της μεταβολής 
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• Η αιτιολογία της μεταβολής 

• Το ποσό της μεταβολής (Κιτσοπανίδης 2007)

1.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ ΚΛΑΔΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ :Είναι συστηματικοί πίνακες που συγκεντρώνουν τα

διάφορα λογιστικά  γεγονότα,  με την βοήθεια των εγγραφών,  που αναφέρονται  σε

συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ή κλάδους παραγωγής και αυτή η συγκέντρωση

μας οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα  για την οικονομικότητα κάθε κλάδου παραγωγής

καθώς και τη συμβολή του κάθε κλάδου στην οικονομικότητα της εκμετάλλευσης.

Οι  γεωργικοί  λογαριασμοί  συμβάλλουν  στη  διαπίστωση  του  οικονομικού

αποτελέσματος της γεωργικής εκμετάλλευσης και των αιτιών που το προκαλεί.

Αναλυτικότερα συμβάλλουν :

- Στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων

- Στροφή της εκμετάλλευσης προς ορισμένη κατεύθυνση παραγωγής

- Μέτρηση  της  παραγωγικότητας  και  αποτελεσματικότητα  των

συντελεστών  παραγωγής(απόδοση  γάλακτος  ανά  κεφαλή  ζώου,  η

πρόσοδος ανά ζώο  ή ανά στρέμμα κλπ)

- Πληροφορίες  για  την  τεχνική  και  οικονομική  πρόοδο  της  γεωργικής

εκμετάλλευσης(εξέλιξη  εισοδήματος,  ύψος  ενεργητικού  και  καθαρής

περιουσίας)

- Άσκηση γεωργικής πίστης

Κύριο αντικείμενο της τήρησης γεωργικών λογαριασμών είναι ο έλεγχος της

πορείας της γεωργικής εκμετάλλευσης και των κλάδων της και η υπόδειξη τρόπων

βελτίωσης της οργάνωσής της.
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Πίνακας 4.7α.: Ημερολόγιο φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων της 
εκτροφής 6ης εκτροφής 16/12/2016

Ε
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δα

Είδος και ποσότητα πτηνοτροφών σε kg & €
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γή

A1 A2 B Γ Κρέας

kg €
kg € kg € kg € kg €

1η

89
60

4014
,92

1765,7
4

219,2
3

90 102,1

380

0,05 0,40

2η - - 0,12

3η

35
.7

80

- - 20 - 1,2

4η - - 12 214,25 1,5

5η

20

- - 7
18,
6

2,1

6η

19 91 90

- - - 107,06 2,68 1,32

Γεωργικές εγγραφές

Είναι τα μέσα εκείνα που χρησιμοποιούν οι γεωργικοί λογαριασμοί και με τα
οποία καταγράφεται ένα λογιστικό γεγονός. Οι γεωργικές εγγραφές συμβάλλουν στην
δικαιολόγηση του ύψους του επιτυγχανόμενου οικονομικού αποτελέσματος από κάθε
κλάδο γεωργικής παραγωγής.

Το είδος και η λεπτομερής παρουσίαση των γεωργικών εγγραφών διαφέρουν
μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ανάλογα με:

- το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης
- τον τύπο παραγωγής 
- επιθυμούμενη γεωργοοικονομική ανάλυση
- διαθέσιμο χρόνο γεωργού

διακρίνονται σε:
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- Φυσικών και τεχνικών δεδομένων. Είναι η καταγραφή παραγόμενων 
ποσοτήτων, η καταγραφή των ποσοτήτων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 
σε κάθε κλάδο για την παραγωγή των προϊόντων και ο χρόνος που απαιτείται 
για την εκτέλεση κάθε εργασίας

- Οικονομικών δεδομένων. Δηλαδή οι δαπάνες των συντελεστών παραγωγής 
που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία αλλά και η αξία των 
προϊόντων που παράγονται.

Εβδομάδα

Πτηνά
Ποσοστό

θνησιμότητας %
Αρχή

Εβδομάδας
Αριθμός

Απώλειες
Αριθμός

Τέλος
Εβδομάδας

Αριθμός
1η 20400 140 20260 25,3
2η 20260 90 20170 16,3
3η 20170 95 20078 17,2
4η 20078 68 20010 12,3
5η 20010 57 19953 10,3
6η 19953 102 19851 18,4

Πίνακας 4.7β.:  Αριθμός πτηνών και παρατηρούμενες μεταβολές αυτών κατά τη 
διάρκεια της εκτροφής  

42  Ημέρες

Πίνακας 4.7γ: Διαθέσιμη εργασία της οικογένειας και Ξένης. (Ώρες/Μήνας)
ΜΕΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σ

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
ΣΥΝΟΛΟ

Ώρες

Αρχηγός
(Πατέρας)

77 77 122 127 152 152 152 152 152 132 132 74 1501

Μητέρα 45 45 70 75 100 100 100 100 100 80 50 30 875

Παιδιά 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

ΣΥΝΟΛΟ
150 150 220 230 280 280 280 280 280 240 210 132 2.712

Ξένη 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

ΣΥΝΟΛΟ
168 168 238 248 298 298 298 298 298 258 228 150 2.928

Ένα άτομο με αποκλειστική απασχόληση τη γεωργική εκμετάλλευση μπορεί
να  διαθέσει  συνολικά  233  ημέρες  ή  1.750  ώρες  ετησίως  (=1  Μ.Α.Ε),  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες αργίας και οι ημέρες που δεν είναι δυνατή η εργασία
λόγω καιρικών συνθηκών με ημερήσια απασχόληση 8 ώρες. Στον παραπάνω (πίνακα
4.7γ)  απεικονίζονται  οι  ώρες  εργασίας  που  ασχολούνται  μηνιαίως  ο  αρχηγός  της
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εκμετάλλευσης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας. Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός
με την οικογένεια του απασχολούνται συνολικά 2.712 ώρες δηλαδή 1,549 Μ.Α.Ε. 

Πίνακας 4.7δ:  Ημερολόγιο Παρακολούθησης της Εκμετάλλευσης κατά είδος 
εργασίας και εκτροφής.
Διάρκεια Εκτροφή  43 Ημέρες Ημ/νία Έναρξης 15/2/2016  Λήξης 16/12/2016

Είδος εργασίας

Ανθρώπινη Εργασία Μηχανική Εργασία

Οικογενειακή Ξένη Ιδία Ξένη

Ώρες € Ώρες  €
Ώρε

ς
€ € Ώρες 

1. Προετοιμασία 
πτηνοτροφείου και 
εγκατάσταση 
νεοσσών.

336 1.008 - - - - 600 48

2. Μεταφορά πρώτων 
υλών και Παρασκευή
πτηνοτροφών

- - - - - - - -

3. Μεταφορά 
παρασκευασμένων 
πτηνοτροφών – 
τάισμα

- - - - - - 3.240 54

4. Πρόληψη και 
καταπολέμηση 
ασθενειών

- - 18 480 - - - -

5. Καθημερινή 
περιποίηση και 
φροντίδα πτηνών

2.376 7.128 - - - - - -

6. Σύλληψη – 
Μεταφορά πτηνών - - 48

4.153,7
8

- - 1.871,16 48

Σύνολο
2.712 8.136 66

4.633,0
7

- - 5.711,16 150

Πίνακας 4.7στ :. ΒΑΣΙΚΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ
(kg/κεφαλή/μέρα)

Είδος 
τροφής

Εκτροφές
1η εκτροφή 2η εκτροφή 3η εκτροφή 4η εκτροφή 5η εκτροφή 6η εκτροφή

Α1 8.380 8.600 8.760 8.700 8.260 8.590
Α2 29.720 34.080 35.270 30.070 37.520 35.780
Β 20.510 17.580 9.450 15.230 19.684 20.800
Γ 22.070 30.640 28.870 18.630 25.390 19.910

Πίνακας 4,7ε: Αριθμός εκτροφών και διάρκεια. 
Αριθμός εκτροφής Διάρκεια αριθ. Ημ/νία Ημ/νία
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Ημερών Έναρξης λήξης
1η 44 26/2/16 9/4/16
2η 44 6/5/16 17/6/16
3η 40 29/6/16 7/8/16
4η 43 24/8/16 5/10/16
5η 43 27/10/16 9/12/16
6η 41 28/12/16 7/2/17

ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  :   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Οι λογαριασμοί Ενεργητικού χρεώνονται με αύξηση από οποιαδήποτε αιτία

του στοιχείου του Ενεργητικού και πιστώνονται με μείωση από οποιαδήποτε αιτία

του στοιχείου του Ενεργητικού. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Οι λογαριασμοί Παθητικού χρεώνονται με μείωση από οποιαδήποτε αιτία του

στοιχείου του Παθητικού και πιστώνονται  με αύξηση από οποιαδήποτε αιτία του

στοιχείου του Παθητικού.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι  λογαριασμοί  της  Καθαρής  Περιουσίας  χρεώνονται  με  μείωση  από

οποιαδήποτε αιτία του στοιχείου της Καθαρής Περιουσίας και πιστώνεται με αύξηση

από οποιαδήποτε αιτία του στοιχείου της Καθαρής Περιουσίας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Οι λογαριασμοί της Προσόδου χρεώνονται με μείωση από οποιαδήποτε αιτία

της προσόδου και πιστώνονται με αύξηση από οποιαδήποτε αιτία της προσόδου.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι λογαριασμοί Δαπανών χρεώνονται με αύξηση από οποιαδήποτε αιτία της

δαπάνης και πιστώνονται με μείωση από οποιαδήποτε αιτία της δαπάνης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. : ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.

5.1  Οικονομικότητα και Αποτελεσματικότητα γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

Η  οικονομικότητα  ως  απόδοση  του  οικονομικού  αποτελέσματος  μιας

γεωργικής επιχείρηση - εκμετάλλευσης μπορεί να ερμηνευτεί από όλες σχεδόν τις

μορφές αυτού, πλην όμως την πιο ακριβή ερμηνεία  αυτής εκφράζουν το καθαρό

κέρδος , η καθαρά πρόσοδο και το γεωργικό εισόδημα. Ο καθορισμός των διαφόρων

μορφών  του  οικονομικού  αποτελέσματος  γνωστή  και  ως  ανάλυση  προσόδων,

δαπανών, κέρδους και εισοδημάτων είναι ουσιαστικά μια συνοπτική παρουσίαση της

οικονομικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης για μια ορισμένη χρονική περίοδο,

συνήθως του προηγούμενου έτους. 

Μερικές φορές ο καθορισμός αυτός αποκαλείται  και οικονομική ανάλυση της

λειτουργίας  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  ή  ανάλυση  κέρδους  και  ζημίας  αυτής,

αφού πρωταρχικός σκοπός είναι ο υπολογισμός του επιτυγχανόμενου κέρδους ή της

καταλειπόμενης ζημίας μιας δεδομένης χρονικής περιόδου. Η εξέταση αυτή, που μας

ενημερώνει τελικά τόσο για το κέρδος ή τη ζημία, όσο και για το γεωργικό εισόδημα,

εντάσσει ορισμένες φορές και το εξωγεωργικό ή καλύτερα το εκτός της γεωργικής

εκμετάλλευσης εισόδημα της γεωργικής οικογένειας. (Κιτσοπανίδης 2010)

5.2 Επεξεργασία δεδομένων της εκμετάλλευσης. 

Σύμφωνα με την κατεργασία των όμοιων κατά την υλοποίηση του σχεδίου

παραγωγής  γεωργοοικονομικών  δεδομένων  προσδιορίζονται  ορισμένες  σχέσεις  ή

συντελεστές  που  συνδέονται  με  την  ζωικής  παραγωγής  εκμεταλλεύσεις,  καθώς

επίσης των στοιχείων του ισολογισμού, του ίδιου προς το δανειζόμενο κεφάλαιο και

της πορείας των εισπράξεων και των πληρωμών. 
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Η ερμηνεία αυτή εκφράζεται στον υπολογισμό της ακαθάριστης προσόδου,

των  δαπανών  και  του  κόστους  παραγωγής,  του  κέρδους  των  προσόδων  και  των

συντελεστών  παραγωγής  της  ακαθάριστης  προσόδου  της  παραγωγικότητος  των

χρησιμοποιούμενων  συντελεστών  και  δια  μέσου  αυτών  στη  διαπίστωση  της

οικονομικότητος  και  παραγωγικότητος  του  αυτοτελούς  κλάδου  γεωργικής

παραγωγής. (Κιτσοπανίδης 2010)

Πίνακας 5.2: Τεχνικά και οικονομικά δεδομένα ανά εκτροφή.
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ν Απόδοση
Τιμή
€/kg

Εργασία σε
Ώρες/Εκτροφή Συνολική
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Α
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α
υτ

οκ
ί

νη
το

1η
18.500 49.539,6 2,5 1,065 408 - 33.463 1,629

2η
20.800 53499,6 2,83 1,065 408 - 40.572,37 1,699

3η
20000 47.203,2 2,378 1,065 376 - 37.470,87 1,745

4η
19.200 41.787,9 2,51 1,065 400 - 33.258,87 1,738

5η
20.000 48.232,8 2,63 1,065 400 - 37.098,76 1,712

6η
20.000 54,271,8 2,688 1,065 384 - 38.910,41 1,674

σύνολο 118.500 240.263,10 2.376 -
220.774,3

6
10,197

*  πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του συντελεστή της μετατρεψιμότητας 
βγαίνει από τον τύπο: συνολική τροφή / Συνολική παραγωγή κρέατος.

5.3 Ακαθάριστη πρόσοδος
 Η σημασία αλλά  και η ουσία της ακαθάριστης προσόδου ενός κλάδου ζωικής

παραγωγής, που μελετάται ανεξάρτητα από άλλου κλάδους παραγωγής της γεωργικής

εκμετάλλευσης, μπορεί να διαφέρει της αντίστοιχης προσόδου ενός κλάδου ζωικής

παραγωγής που μελετάται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πλάνου παραγωγής της

γεωργικής εκμετάλλευσης. 
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Η  ενδεχόμενη  διαφορά  αυτών  βασίζεται  στο  γεγονός  ότι  η  ακαθάριστη

πρόσοδος  του  αφενός  μεν  οριοθετείται  στη  διαπίστωση  της  επιτυγχανόμενης

παραγωγής  και  μάλιστα  εκφραζόμενης  σε  χρήμα,  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο

διάθεσής  της,  ενώ  η  ακαθάριστη  πρόσοδο  του  αφετέρου,  εξαρτάται  από  το

χαρακτηρισμό  του  ως  κύριου  (τελικού)  ή  ως  βοηθητικού  (ενδιάμεσου  )  κλάδου

παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης. Με άλλα λόγια, η ακαθάριστη πρόσοδος

ενός κλάδου ζωικής παραγωγής  που μελετάται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τους

άλλους  κλάδους  παραγωγής  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  στην  οποία  ανήκει,

αποτελείται από τη συνολικά επιτυγχανόμενης παραγωγής εκφραζόμενη σε χρήμα,

άσχετα αν αυτή διατίθεται συνολικά ή μερικά στη αγορά ή χορηγείται εξ ολοκλήρου

σε άλλους κλάδους παραγωγής της εκμετάλλευσης.

 Με βάση όλα τα ακόλουθα,  η ακαθάριστη πρόσοδο ενός  αυτοτελούς  κλάδου

ζωικής  παραγωγής είναι  το  γινόμενο  του επιτυγχανόμενου  προϊόντος  με  την  τιμή

διάθεσής του, εφόσον ο κλάδος αυτός παράγει ένα μόνο προϊόν. Πιο αναλυτικά η

συνολική  αξία,  εκφρασμένη  σε  χρηματικές  μονάδες,  όλων  των  παραχθέντων

προϊόντων στην αγροτική εκμετάλλευση και περιλαμβάνει

• Την αξία των προϊόντων που πουλήθηκαν εκτός εκμετάλλευσης, την αξία των

προϊόντων που δόθηκαν σε τρίτους ως αμοιβή, την αξία των προϊόντων που

κάλυψαν τις ανάγκες της οικογένειας και την αξία των προϊόντων που μένουν

αδιάθετα στις αποθήκες. (με τιμές παραγωγού). 

• Τυχόν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις από διάφορες πηγές (που σχετίζονται με

την αγροτικής εκμετάλλευση)

• Τη διάφορα στην καθαρή περιουσία της εκμετάλλευσης (αρχή – τέλος του

έτους) (Κιτσοπανίδης 2007, Παυλούδη, Α., 2013)

Ακαθάριστη πρόσοδος (ΑΠ)= συνολική παραγωγή * τιμή πώλησης του

προϊόντος 
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Εκτροφές

Συνολική
παραγωγή σε

κιλά

Τιμή πώλησης σε
€/κιλά

Ακαθάριστη
Πρόσοδος

1 2 € %
1η 49.539 1,065 52.759,04 17,64%
2η 53.499 1,065 56.976,44 18,52%
3η 47.203 1,065 50.271,2 16,23%
4η 41.787 1,065 44.503,16 14,24%
5η 48.232 1,065 51.367,08 16,19%
6η 54.271 1,065 57.798,62 18,43%

Σύνολο 313.675,5

Πίνακας 5.3: Υπολογισμός Ακαθάριστης Προσόδου

5.4  Υπολογισμός του κόστους παραγωγής της υφιστάμενης 
εκμετάλλευσης. 

Το κόστος είναι η αξία χρήσης του προϊόντος και προσδιορίζει την ποσότητα

των  νομισματικών  μονάδων  που  χρειάστηκε  να  πληρώσει  η  επιχείρηση  για  να

παραχθεί ένα προϊόν. Τέλος το κόστος παραγωγής  του προϊόντος αντιπροσωπεύει

την ανταλλακτική αξία που είχε το αποτέλεσμα της παραγωγής.

Κόστος  παραγωγής  ενός  προϊόντος  είναι  το  σύνολο  των  δαπανών  που

πραγματοποιούνται για την παραγωγή της μονάδας του προϊόντος από την έναρξη της

παραγωγικής διαδικασίας μέχρι τη διάθεσή του στην αγορά.

Στοιχεία του κόστους γεωργικών προϊόντων

 Ενοίκιο εδάφους 

 Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας (οικογενειακής ή ξένης)

 Αμοιβή μεταβλητού κεφαλαίου

 Ετήσιες δαπάνες σταθερού κεφαλαίου.

Ο  υπολογισμός  των  δαπανών  κατά  συντελεστών  παραγωγής  για  ολόκληρη  την

εκμετάλλευση  στηρίζεται  στις  εγγραφές  που  προϋπάρχουν  στην  απογραφή  της

υφιστάμενης  εκμετάλλευσης  στους  «γεωργικούς  λογαριασμούς  »  με  τις  εγγραφές

φυσικών  ή τεχνικών  και  οικονομικών  δεδομένων αυτής  και  στης  γενικής  φύσεως
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εισπράξεις, πληρωμές, χρεώσεις και πιστώσεις. Οι εγγραφές αυτές χρησιμοποιούνται

με την μορφή πινάκων και εκατοστιαίων αναλογιών. Αναλυτικότερα έχουμε:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ:  Οι δαπάνες εδάφους της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης είναι

το ενοίκιο ιδίου εδάφους (ή αλλιώς τεκμαρτό ) και υπολογίζεται από την απογραφική

αξία  του  εδάφους,  πολλαπλασιαζόμενη  με  το  επικρατούν  επιτόκιο  μακροχρόνιων

δανειοδοτήσεων:

Απογραφική αξία * επικρατούν μακροχρόνιο επιτόκιο δανειοδοτήσεων 

Έτσι έχουμε έκταση χωραφιού όπου είναι εγκατεστημένη η εκμετάλλευση ανέρχεται

στα 4,25 στρ (ή 4.250 m2), με τιμή στέμματος να είναι στα 1.000€ αφού το m2 ισούται

με  10€  στην  περιοχή  (πηγή:  taxhaven.gr)  και  με  επιτόκιο  7%.  Άρα  το  τεκμαρτό

ενοίκιο σύμφωνα με τον τύπο φτάνει τα 297,5€ (δηλ. 1000€/στρ*4,25στρ.*7% όπου

είναι το επιτόκιο που επικρατεί) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι δαπάνες εργασίας αντιπροσωπεύουν την αμοιβή που 

δικαιούνται ή πληρώνονται όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν για την παραγωγή των 

προϊόντων.

Οι κυριότεροι τρόποι αμοιβής τα ανθρώπινης εργασίας είναι οι εξής:

 Αμοιβή με βάση το χρόνο απασχόλησης

 Αμοιβή βάσει του έργου που εκτελείται

Ειδικότερα στην υφιστάμενη γεωργική εκμετάλλευση έχουμε οικογενειακή αλλά και

ξένη εργασία (βλ. Πίνακα 4.7γ) αναλύοντας το είδος της εργασία της επιχείρησης

αυτής, διακρίνουμε πολλές εργατοώρες ολόκληρο τον χρόνο και αυτό διότι είναι μια

καθαρά οικογενειακή επιχείρηση αφού στηρίζεται στα καθαρά στα μέλη της.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Οι δαπάνες κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν την αξία ή το κόστος

χρησιμοποίησης των διαφόρων μορφών  γεωργικού κεφαλαίου.

Οι δαπάνες κεφαλαίου διακρίνονται σε :

 Δαπάνες αναλωσίμων κεφαλαίων
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Αναλώσιμα  κεφάλαια  είναι  όλες  οι  μορφές  κεφαλαίου  που  η  παραγωγική

αποτελεσματικότητά τους εξαντλείται σε μια μόνο χρήση.

Μορφές  αναλωσίμων:  (Φάρμακα,  ,  Αγοραζόμενες  Ζωοτροφές,  Καύσιμα

άχυρο  στρωμνής,  γκάζ,  υλικά  απολύμανσης,)  Οι  μορφές  αυτές  κεφαλαίου

επιβαρύνουν το κόστος  παραγωγής του προϊόντος  με  το σύνολο της  αξίας

τους. Συγκεκριμένα έχουμε αναλυτικά : 

1. Φάρμακα 

2. Φύραμα 

3. Καύσιμα

4. Άχυρο στρωμνή

5. Υγραέριο 

6. Υλικά απολύμανσης

7. Μεταφορικά – Φορτωτικά

Δαπάνες σταθερών κεφαλαίων

Τα  σταθερά  κεφάλαια  περιλαμβάνουν  όλες  τις  μορφές  κεφαλαίου  που  η

παραγωγική αποτελεσματικότητά τους δεν εξαντλείται σε μια μόνο χρήση.

 Μορφές σταθερού κεφαλαίου: (Έδαφος, Έγγειες βελτιώσεις, Γεωργικά κτίσματα,

Μηχανήματα, Ζώα, Εργαλεία)

Οι  μορφές  αυτές  κεφαλαίου  επιβαρύνουν  το  κόστος  παραγωγής  όχι  με  το

σύνολο  της  αξίας  τους,  αλλά  με  τις  ετήσιες  σταθερές  δαπάνες  τους,  που

αντιπροσωπεύουν την απόσβεση τους, τη συντήρηση τους, το ασφάλιστρό τους

και τον τόκο τους. 

Ειδικότερα για την επιχείρηση έχουμε:

1. Ενοίκιο (τεκμαρτό) 

2. Γεωργικά κτίσματα (αποθήκες, κοπροσυρούς, βόθρους) 

3. Μηχανήματα (καθαρισμός στρωμνής):

ΑΠΟΣΒΕΣΗ : Όταν λέμε απόσβεση εννοούμε τη φθορά ή τη μείωση της αξίας

ενός  σταθερού  κεφαλαίου,  η  οποία  οφείλεται  στη  χρησιμοποίησή του  ή  στην

επίδραση  επ’  αυτού  του  χρόνου  και  της  τεχνολογίας  (  η  απόσβεση
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αντιπροσωπεύει  το  ποσό  κατά  το  οποίο  μειώνεται  η  αξία  ενός  σταθερού

κεφαλαίου κάθε χρόνο της διάρκειας της οικονομικής του ζωής).  Παράγοντες που

προσδιορίζουν την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι :

 Υποκείμενα και μη υποκείμενα σε απόσβεση περιουσιακά στοιχεία.   

 Διάρκεια απόσβεσης 

 Η  υπολειμματική  αξία  των  περιουσιακών  στοιχείων  στο  τέλος  της

οικονομικής τους ζωής. 

 Η αποσβεστέα αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

Η απόσβεση που αντιστοιχεί σε κάθε έτος με τη μέθοδο αυτή είναι ίδια και παραμένει

σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Ο 

ή

υπολογισμός της  ετήσιας  απόσβεσης του περιουσιακού  στοιχείου  βασίζεται  στους

τύπους:

όπου

 Αε : η ετήσια απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου

 Αο  :  η  αξία  του  περιουσιακού  στοιχείου  κατά  το  χρόνο  έναρξης  της

απόσβεσης

 Αν  :  η  υπολειμματική  αξία  του  σταθερού  κεφαλαίου  στο  τέλος  της

οικονομικής του ζωής 

 ν :  τα έτη ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου 

Άρα στην επιχείρηση η απόσβεση είναι όπου Αο = 173,500 € αξία περιουσίας και

ν =  14 χρόνια και Αν = 17.350€. Δηλαδή έχουμε το ποσό της τάξεως 11.153,57€.

Ακόμη  μπορούμε  να  υπολογίσουμε  και  την  απόσβεση  για  τον  μηχανολογικό

εξοπλισμό έχουμε Αο= 84.950,00€ με Αe = 5.461,07€  Άρα η απόσβεση θα είναι

906,23€.  Τέλος  η  απόσβεση  του  οχήματος  ανέρχεται  με  Α0=  10.000€..,  άρα

έχουμε απόσβεση  Αε= 900€
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ : Οι δαπάνες συντήρησης αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που
υφίσταται κάθε χρόνο ο κάτοχος του σταθερού κεφαλαίου, προκειμένου να το 
διατηρεί σε καλή κατάσταση.

Τρόποι υπολογισμού:

 Με βάση τις πραγματικές δαπάνες που κάνει ο γεωργός (μεταβλητές δαπάνες)

 Δια  πολλαπλασιασμού  της  αξίας  αγοράς  ή  κατασκευής  των  διαφόρων

σταθερών κεφαλαίων με ένα συντελεστή που διαφέρει ανάλογα τη φύση του

περιουσιακού στοιχείου (σταθερές δαπάνες)

Άρα στην επιχείρησή μας έχουμε δαπάνες συντήρησης που ανέρχεται στο ποσό

της  τάξεως  για  τον  κτιριακό  εξοπλισμό  894,4  €   με  συντελεστή  1%.  Ακόμα

συντήρηση  οχήματος  της  τάξεως  300€,  και  έγγειες  βελτιώσεις  119€   με

συντελεστή 1%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   :  

Οι δαπάνες ασφάλισης αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που υφίσταται κάθε χρόνο

ο  κάτοχος  του  σταθερού  κεφαλαίου,  προκειμένου  να  το  προστατεύσει  από  μια

ξαφνική μερική ή ολική καταστροφή του.

Τρόποι υπολογισμού:

 Με βάση τα ασφάλιστρα που πληρώνει  ο γεωργός σε κάποιο ασφαλιστικό

οργανισμό.

 Δια  πολλαπλασιασμού  της  αξίας  αγοράς  ή  κατασκευής  των  διαφόρων

σταθερών κεφαλαίων με ένα συντελεστή που διαφέρει ανάλογα τη φύση του 

      περιουσιακού στοιχείου. (Παυλούδη, Α., 2013)

Στην επιχείρηση τα ασφάλιστρα για το ολόκληρο το έτος 2016 ήταν της τάξεως

401,4€ σε ασφαλιστικό οργανισμό και επιμερίζονται 180 ευρώ για τα κτήρια και

220 ευρώ για το όχημα.

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΚΟΥ: Ο  τόκος  αντιπροσωπεύει  την  αμοιβή  ή  το  κόστος

χρησιμοποίησης   του  κεφαλαίου  και  το  ποσό  του  εξαρτάται  από  το  ποσό  του

κεφαλαίου και το επιτόκιο.

Υπολογισμός του απλού τόκου:

Τ= Κο* ε
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• Τ = ετήσιος τόκος

• Κο =αρχικό κεφάλαιο

• ε= επιτόκιο 6%

Επομένως για την υφιστάμενη επιχείρηση έχουμε τόκο (Τ) 

 Τόκος ιδίου Σταθερού Κεφαλαίου : 10.200€: -

 Τόκος Κυκλοφορούντος κεφαλαίου είναι Μεταβλ. Κεφ (για το 2016 βλ.Πιν

4.5γ) : 38.602,97+ξενης εργασίας * επιτόκιο 6%=2.936,83€
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1η 10230 33.463 998,74 190,28 450 1.018,8
7

291,83 380,6 88,31
47.111,03

2η 9506,42 40.572,37 1.586,3
1

196,68 450 1.065,6
2

244,13 380,6 20,3
54.021,83

3η 9901,5 37.470,87 1.885,7 171,35 450 998,4 214,67 380,6 151,83 51.624,32
4η 10.296,58 33.258,95 1.072,0

2
172,48 450 934,12 272,05 380,6 180,3

47.016,5
5η 9235,21 37.098,76 742,27 169,26 450 1.022,8

3
237,9 380,6 39,53

49.375,76
6η 9920,00 38.910,41 1.311,2

2
219,23 450 1.032,8

1
265,12 380,6 18,6

52.507,39
σύνολ

ο
59.089,71 220.774,4 7.596,26 1.119,28 2.700 6.072,65 1.525,7 2.280 498,87 301.656,83

Πίνακας  5.4α : Μεταβλητό κόστους
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Πίνακας  5.4  β  :Παραγωγικές  δαπάνες  της  εκμετάλλευσης  και  συμμετοχή  του  κάθε
χρησιμοποιούμενου συντελεστή

Συντελεστές Παραγωγής € %

Α. έδαφος
1. Ενοίκιο Εδάφους                                                                                     297,5

Σύνολο εδάφους    297,5 0,08

Β. Εργασία              
1. Αμοιβή Οικογενειακής Εργασίας                                                          8.136
2. Αμοιβή Ξένης Εργασίας                                                                        10.344,23

Σύνολο εργασίας 18.480,23 5,24

Γ. Κεφάλαιο
1. Μεταβλητό

a.  Αγορά Νεοσσών, Τροφές                                                            279.864,1

b.  Κτηνίατρος, Φάρμακα, Εμβόλια                                                 7.596,26
c. Υλικά Απολύμανσης                                                                     1.119,28
d. Φώς, Νερό, κλπ                                                                                  2.280                       

Σύνολο 1 301.157,96 85,39

2. Ετήσιες Δαπάνες (πλην τόκων) Σταθερού Κεφαλαίου

a. Αποσβέσεις                                                                                     17.379,64
b. Συντηρήσεις                                                                                     1.313,4

c. Ασφάλιστρα                                                                                         401,4
Σύνολο 2 19.094,44 5,41

3. Τόκοι Σταθερού και Μεταβλητού Κεφαλαίου
a. Τόκοι Ιδίου Σταθερού Κεφαλαίου                                                   10.200
b. Τόκοι Κυκλοφορούντος Κεφαλαίου                                                2.936,83

                                                                                                                   Σύνολο 3  13.136,83 3,72
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4. Λοιπά                                                                                                         498.87
Σύνολο 4 498,87

Σύνολο Κεφαλαίου (1-4) 352.665,83 0,14

Σύνολο Παραγωγικών Δαπανών (Α+Β+Γ)           352.665,83  

5.5 Κέρδος ή Ζημία.
Είναι  η  αμοιβή  του  επιχειρηματία  για  τον  επιτυχημένο  συνδυασμό  των

συντελεστών  παραγωγής.  Σε περίπτωση μη επιτυχούς  συνδυασμού έχει  ζημία.  Το

κέρδος  υπολογίζεται  με  αφαίρεση  των  δαπανών  παραγωγής  από  την  ακαθάριστη

πρόσοδο.  Είναι το οικονομικό αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει την ικανότητα του

επιχειρηματία  και  ενδιαφέρει  κυρίως  τους  επιχειρηματικής  μορφής  γεωργικές

επιχειρήσεις, αλλά και όλους τους γεωργούς, αφού το κέρδος είναι στοιχείο όλων των

υπόλοιπων οικονομικών αποτελεσμάτων. (Κιτσοπανίδης, 2007).

Κέρδος ή Ζημία = Ακαθάριστη Πρόσοδος – Δαπάνες Παραγωγής

Επομένως έχουμε σύμφωνα με τον πίνακα 5.3 που αναλύει τις ακαθάριστες 

προσόδους κάθε εκτροφής για το έτος 2016 και τις δαπάνες παραγωγής από τον 

πίνακα 5.4β. Έτσι έχει υπολογίζεται το Κέρδος  για όλο το έτος 2016, με δαπάνες 

παραγωγής να ανέρχονται στο πόσο 301.656,83€. Άρα το κέρδος που επιτυγχάνει 

ολόκληρη η επιχείρηση ανέρχεται στα 313.675,5-301.656,83= 12.018,67€.

5.6 Γεωργικό Εισόδημα.

Γεωργικό Εισόδημα: είναι το ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει την αμοιβή των

τριών συντελεστών παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο), που προκύπτει από τη

συνδυασμένη χρησιμοποίηση τους στη παραγωγική δραστηριότητα μιας γεωργικής

εκμετάλλευσης.   Υπολογίζεται  με  δύο  μεθόδους,  είτε  με  την  αφαιρετική  μέθοδο,

αφαιρώντας από την ακαθάριστη πρόσοδο όλες τις δαπάνες, που συνδέονται με τη

χρησιμοποίηση ξένων μηχανημάτων, την αξία των αναλώσιμων, την απόσβεση, τη

συντήρηση,  το  τυχόν  ασφάλιστρο  και  τον  τόκο,  είτε  με  την  προσθετική  μέθοδο,
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προσθέτοντας  το ενοίκιο  των εδαφών,  την αμοιβή της εργασίας,  τους τόκους  των

κεφαλαίων και το κέρδος.  

Γεωργικό Εισόδημα = ενοίκιο εδάφους (ιδίου + ξένου) + αμοιβή εργασίας

(οικογενειακής + ξένης) + τόκοι κεφαλαίου (μόνιμου + κυκλοφοριακού) + κέρδος (ή –

ζημία)  

Το γεωργικό εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι σύμφωνα με τον 

παραπάνω τύπο και τον πίνακα 5.4β ίσο με                 43.933,23€.

Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα: Είναι  η  αμοιβή  των τριών συντελεστών

παραγωγής που ανήκουν στον γεωργό και στην οικογένεια του, που προκύπτει από τη

συνδυασμένη  χρησιμοποίηση  τους  στη  παραγωγική  δραστηριότητα  τους.

Υπολογίζεται  με  δύο μεθόδους,  είτε  με την  προσθετική  μέθοδο,  προσθέτοντας  το

ενοίκιο των ιδιόκτητων χωραφιών, την αμοιβή της οικογενειακής εργασίας, τον τόκο

των ιδίων κεφαλαίων και το κέρδος, είτε με την αφαιρετική μέθοδο, αφαιρώντας από

την  ακαθάριστη  πρόσοδο  όλες  τις  δαπάνες  εκτός  από  το  ενοίκιο  των  ιδιόκτητων

χωραφιών, την αμοιβή της οικογενειακής εργασίας και τον τόκο του ιδίου κεφαλαίου.

Το  γεωργικό  οικογενειακό  εισόδημα  αποτελεί  το  δείκτη  ευημερίας  του  γεωργού.

Είναι το ποσό που μπορεί να ξοδέψει ο γεωργός χωρίς να μειωθεί η παραγωγική αξία

της επιχείρησης του.   

Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα = ενοίκιο εδάφους (ίδιο) + αμοιβή εργασίας

(οικογενειακή) + τόκοι ίδιου κεφαλαίου (μόνιμο) + κέρδος (ή – ζημία)

Το γεωργικό εισόδημα ταυτίζεται με το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, όταν όλοι

οι  συντελεστές  παραγωγής που χρησιμοποιούνται  στη παραγωγική διαδικασία  της

εκμετάλλευσης,  ανήκουν  στο  γεωργό  και  στην  οικογένεια  του.  Επομένως  στην

υφιστάμενη  εκμετάλλευση  θα  έχουμε  Γεωργικό  εισόδημα  ίσο  με33.589  €  και

υπολογισμένο από το σύνολο των εκτροφών. (Κιτσοπανίδης, 2007)

5.7 Πρόσοδος εργασίας.

Αντιπροσωπεύει την αμοιβή της χρησιμοποιούμενης εργασίας. Υπολογίζεται

είτε με την προσθετική μέθοδο, με πρόσθεση των μισθών της ανθρώπινης εργασίας
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και του κέρδους,  είτε με την αφαιρετική μέθοδο, με αφαίρεση από την ακαθάριστη

πρόσοδο των δαπανών παραγωγής, εκτός του μισθού της ανθρώπινης εργασίας. Η

πρόσοδος εργασίας, αφορά κυρίως τις πολυμελείς οικογένειες που όταν δεν υπάρχουν

εναλλακτικές  ευκαιρίες,  ενδιαφέρονται  για  την  απασχόληση  των  μελών  της

οικογένειας.  Αντίθετα,  όταν  υπάρχουν  και  άλλες,  εκτός  επιχείρησης  ευκαιρίες,

ενδιαφέρονται  για  τη  σχέση  μεταξύ  ημερήσιας  αμοιβής  και  επικρατούντος

ημερομισθίου. (Κιτσοπανίδης, 2007). 

Πρόσοδος Εργασίας = αμοιβή εργασίας (οικογενειακή + ξένη) + κέρδος (ή – ζημία)

Στην δεδομένη γεωργική εκμετάλλευση  προκύπτει ότι η πρόσοδος εργασίας 
υπολογίζεται από την αμοιβή της υφιστάμενης επιχείρησης που είναι 2.712h * το 
ημερομίσθιο που είναι  3€/h= 8.136€ και το υπολογιζόμενο κέρδος ανέρχεται στα  
12.018,67€. Έτσι βρίσκουμε ότι η πρόσοδος εργασίας είναι 30.498,9€

5.8 Αποδοτικότητα γεωργικής εκμετάλλευσης.

Αποδοτικότητα  γεωργικής  επιχείρησης:  εκφράζει  την  εκατοστιαία  σχέση

καθαρής  προσόδου  και  χρησιμοποιούμενου  από  την  επιχείρηση  κεφαλαίου

(περιλαμβανομένου  του  εδάφους).  Υπολογίζεται  δε,  δια  διαιρέσεως   της  καθαρής

προσόδου με το σύνολο του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου (περιλαμβανομένου του

εδάφους)  και  στη  συνέχεια  πολλαπλασιασμού  του  αποτελέσματος  επί  100.

(Παπαναγιώτου, 2010). 

Αποδοτικότητα γεωργικής επιχείρησης = Eνοίκιο+τόκοι +κέρδος / επενδυθέν κεφ( αξία

εδάφους +σημερινή αξία κτίρια +έγγειες βελτιώσεις+μηχανολογικός εξοπλ.

+μεταβλητό κεφ.) *100

Η αποδοτικότητα γεωργικής επιχείρησης, ανέρχεται στα  0,0442 ή  4,42%

5.9 Καθαρή Πρόσοδος.
Η  καθαρή  πρόσοδος,  αντιπροσωπεύει  την  αμοιβή  του  κεφαλαίου  και  του

εδάφους,  που  χρησιμοποιείται  η  γεωργική  επιχείρηση.  Είναι  ο  δείκτης

αποδοτικότητας του κεφαλαίου που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και υπολογίζεται είτε

με πρόσθεση των τόκων των ενοικίων και του κέρδους, είτε με αφαίρεση από την

ακαθάριστη πρόσοδο όλων των παραγωγικών δαπανών, εκτός των τόκων κεφαλαίου

και των ενοικίων των χωραφιών. (Κιτσοπανίδης, 2007). 
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Καθαρή Πρόσοδος = ενοίκιο εδάφους (ίδιο + ξένο) + τόκοι κεφαλαίου (μόνιμο +

κυκλοφοριακό) + κέρδος (ή – ζημία)

Έχουμε 297,5+13.136,83+12.018,67= (βλ πίνακα 5.4β) όπου είναι 25.453€

5.10 Ακαθάριστο Κέρδος.

Ακαθάριστο κέρδος, είναι η αμοιβή των σταθερών συντελεστών παραγωγής. Είναι το

οικονομικό  αποτέλεσμα που συνδέεται  άμεσα με  τον  κάθε  κλάδο παραγωγής  της

επιχείρησης  και  προκύπτει  από  την  αφαίρεση  των  μεταβλητών  δαπανών  της

επιχείρησης από την ακαθάριστη πρόσοδο. Το ακαθάριστο κέρδος χρησιμοποιείται

ως αντικειμενικός δείκτης σύγκρισης και επιλογής κλάδων παραγωγής σε ένα σχέδιο

παραγωγής. (Κιτσοπανίδης, 2007).

Ακαθάριστο Κέρδος = Ακαθάριστη Πρόσοδος – Μεταβλητές Δαπάνες

Πίνακας 5.10 Ακαθάριστο Κέρδος

Εκτροφές

Ακαθάριστη
Πρόσοδος

Μεταβλητό κόστος
Ακαθάριστο

Κέρδος
€ € €

1η 52.759,04 47111,03 5.648,01
2η 56.976,44 54021,83 2.954,61
3η 50.271,2 51624,32 -1.353,12
4η 44.503,16 47016,5 -2.513,34
5η 51.367,08 49375,76 1.991,32
6η 57.798,62 52507,39 5.291,23

σύνολο 313.675,5 301.656,83 12.018,67

5.11 Δείκτης Βιωσιμότητας.
Στο τέλος κάθε παραγωγικής χρονιάς υπολογίζεται το επίπεδο βιωσιμότητας

της γεωργικής εκμετάλλευσης, το οποίο μας φανερώνει το οικονομικό επίτευγμα που

συνέβη  από  την  εκμετάλλευση  το  χρονικό  διάστημα  της  εσοδείας.  Ο  δείκτης

βιωσιμότητας προκύπτει από το λόγο της ακαθάριστης προσόδου προς τις δαπάνες

παραγωγής. Συγκεκριμένα: 

Δείκτης βιωσιμότητας = Ακαθάριστη πρόσοδος / Δαπάνες παραγωγή
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Δείκτης βιωσιμότητα της επιχείρησης είναι 1,039(βλ. πίνακα 5.4β),, τιμή μεγαλύτερη

της  μονάδας  που  υποδεικνύει  να  έχει  όφελος  η  συγκεκριμένη  εκμετάλλευση.  Εν

κατακλείδι,  συμπεραίνεται ότι όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης βιωσιμότητας τόσο

πιο βελτιωμένη η οικονομική θέση της εκμετάλλευση

5.12.Βαθμός Απασχόλησης.

Ο  βαθμός  απασχόλησης  είναι  προϊόν  σύγκρισης  της  χρησιμοποιούμενης  με  τη

διαθέσιμη οικογενειακή εργασία και δείχνει το ποσοστό αξιοποίησης της πράγματι

διαθέσιμης οικογενειακής εργασίας. (Κιτσοπανίδης, 2007).

Βαθμός απασχόλησης = (Χρησιμοποιούμενη εργασία /  Διαθέσιμη εργασία)* 100  =

92,62%

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς διαπιστώνεται ότι το ποσοστό της 
διαθέσιμης οικογενειακής εργασίας που αξιοποιήθηκε στο ήδη υπάρχον σχέδιο 
παραγωγής είναι υψηλό αν και δεν αξιοποιείται πλήρως το 100%, 

,

~ 77 ~



Καθαρό Κέρδος ή Ζημία €
Ακαθάριστη Πρόσοδος 313.675,5
Παραγωγικές Δαπάνες 131.950,4
Υπόλοιπο Κέρδος ή ζημία 181.725,1

1. Γεωργικό Εισόδημα €
Αμοιβή Εργασίας (Ιδίας και Ξένης) 18.480,23
Τόκοι Κεφαλαίου (Ιδίας) 10.200
Κέρδος  (+) ή Ζημία (-) 12.018,67
Σύνολο 40.698,9

2. Καθαρή Πρόσοδο και Αποτελεσματικότητα 
Κεφαλαίου

Ενοίκιο Εδάφους (Ιδίου) 297,5
Τόκοι Κεφαλαίου (Ιδίου) 10.200
Κέρδος (+) ή Ζημία (-) 12.018,67
Σύνολο : Καθαρή Πρόσοδος 25.453
Υπενδεδυμένο Κεφάλαιο 170.000
Αποδοτικότητα γεωργικής εκμετάλλευσης % 4,42

3. Εισόδημα από Εργασία 
Αμοιβή Ανθρ/νής Εργασίας (Ιδίας και Ξένης) € 18.480,23
Κέρδος (+) ή Ζημία (-) 12.018,67
Σύνολο 30.498,9

4. Βαθμός Απασχόλησης 

Χρησιμοποιούμενης Εργασία(216)
Χ 100

Διαθέσιμη Εργασία (2712) % 92,62

5.  Ακαθάριστο Κέρδος €
Ακαθάριστη Πρόσοδος 313.675,5
Μεταβλητό Κόστος 301.656,83
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Υπόλοιπο : Ακαθάριστο Κέρδος
12.018,67

Πίνακας 5.12 : Οικονομικά Αποτελέσματα

ΧΡΗΜΑΤΙΚΈΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ :  είναι  εκείνες  που  καταβάλλονται  από  την

εκμετάλλευση σε τρίτους, γι’ αυτό λέγονται και καταβαλλόμενες.

 Ενοίκια ξένων εδαφών

 Ξένη ανθρώπινη εργασία

 Ξένη μηχανική εργασία

 Αξία των αγοραζόμενων αναλωσίμων

 Δαπάνες συντήρησης που πληρώνονται

 Τα τοκοχρεολύσια των μέσο –μακροπρόθεσμων δανείων

 Τα αρδευτικά

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ : Οι μη χρηματικές δαπάνες υπολογίζονται μεν ως δαπάνες

αλλά  δεν  καταβάλλονται,  γι’  αυτό  λέγονται  και  μη  καταβαλλόμενες.  Άρα,  οι

δαπάνες  αυτές  παραμένουν  στο  γεωργό  για  την  απόσβεση  των  σταθερών

κεφαλαίων της εκμετάλλευσης και ως στοιχεία του εισοδήματός του. (Παυλούδη,

Α., 2013)

Χρηματικές δαπάνες:

 Ενοίκια ιδιόκτητων εδαφών

 Αμοιβή οικογενειακής εργασίας

 Τόκοι των ιδίων σταθερών και μεταβλητών κεφαλαίων

 Απόσβεση
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 Συντήρηση 

 Ασφάλιστρα

Πίνακας 5.13 : Διάκριση δαπανών γεωργικής εκμετάλλευσης σε Χρηματικές και Μη 
Χρηματικές. 

Α . ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  91.658,05€ 69,5%

1.  Ξένης ανθρώπινη και μηχανική εργασία : 10.344,23 11,2%

2. Λοιπές δαπάνες : 498,87 0,54%

3. Ασφάλιστρα:  220,3 0,24%

4. Αναλώσιμα : 

i. Τροφές, Αγορά νεοσσών: 59.089,71 64,5%

ii. Φάρμακα: 7.596,26 8,3%

iii. Μετ-  Φορτ.: 6.024,94 6,57%

iv. Καύσιμα: 1.902,19 2,07%

v. Γκάζ: 9.306,49 10,2%

5. Άχυρο : 2.700 2,95%

Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 34.247,41€ 25,9%

1) Ενοίκιο Ιδίου εδάφους : 297,5 1%

2) Αμοιβή οικογενειακής εργασίας : 8.136 24%

3) Απόσβεση Ιδίου σταθερού κεφ: 13.815,24 40%

4) Τόκος Ιδίου Μεταβλητού Κεφ.: 12.018,67 35%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Α+Β)     131.950,4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στα  πλαίσια  της  παρούσας  πτυχιακής  εργασίας  συντελέστηκε  η

τεχνικοοικονομική  ανάλυση  και  η  λογιστική  περιγραφή  μιας  ορνιθοτροφικής

κρεατοπαραγωγικής γεωργικής εκμετάλλευσης στην περιοχή του νομού Ιωαννίνων,

στο Πετσάλι Δ.Δ Ζίτσας. Η λογιστική παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε με βάση

τα οικονομικά στοιχεία της παρούσας γεωργικής εκμετάλλευσης,  περίοδο του έτους

2016.

Ο κύριος  στόχος  ήταν η περιγραφή της  υφιστάμενης  διάρθρωσης και  των

τεχνικοοικονομικών  δεδομένων  της  εκμετάλλευσης  αυτής.  Στη  συνέχεια,

πραγματοποιήθηκε  ο  υπολογισμός  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  για  την

τρέχουσα  περίοδο,  τα  οποία  αποτελούν  τη  βάση  της  οικονομικότητας,  της

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της παρούσας εκμετάλλευσης, με το

υπάρχον σχέδιο παραγωγής που διαθέτει.

Επισημαίνεται ότι η λογιστική παρακολούθηση έχει μεγάλη σημασία για τον

γεωργό  και  την  εκμετάλλευση,  γιατί  εξασφαλίζει  τη  λεπτομερή  και  ακριβή

παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, κρίνει το επίπεδο βιωσιμότητας αυτής,

εκτιμά  αν  είναι  ορθός  ο  τρόπος  διαχείρισης  των  συντελεστών  παραγωγής  και

διαπιστώνει  αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και  εξέλιξης.  Επίσης,  του δίνει  τη

δυνατότητα  να  συγκεκριμενοποιήσει  τις  αλλαγές  που  πρέπει  να  κάνει  για  να  τη

βελτιώσει. Με άλλα λόγια εντοπίζει τους βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν

και εστιάζει στο πρόβλημα που καλείται να λύσει.

Ανάλυση οικονομικών δεδομένων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται η

παρουσίαση της  σχέσης  αυτών,  εκφραζόμενη  ανά μονάδα  εδάφους,  εργασίας  και

κάθε  μορφής  κεφαλαίου.  Πιο  συγκεκριμένα,  με  την  ανάλυση  των  συλλεγόμενων

οικονομικών  δεδομένων  μιας  γεωργικής  εκμετάλλευσης  επιζητείται  η  γνώση  της

απόδοσης κάθε  κλάδου παραγωγής σε σύγκριση με  το απαιτούμενο κεφάλαιο,  τη

κεφαλαιακή διάρθρωση αυτής  το  καταβαλλόμενο ιδίου ενοίκιου  σε σχέση με την
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απόδοση και την τιμή του παραγόμενου προϊόντος, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο

της  οικογενειακή  αλλά και  κατ’  είδος  εκτελούμενης  εργασίας  τη  διακύμανση της

τιμής του προϊόντος κτλ. Όλες οι σχέσεις αυτές είναι κρίσιμες για την εκτίμηση της

εκμετάλλευσης αυτής και την ερμηνεία του οικονομικού αποτελέσματος.

Ο συγκεκριμένος γεωργός έχει αναπτύξει μια συμβολαιακή σχέση παραγωγής

γεωργικού προϊόντος με τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΠΙΝΔΟΣ».Το

συγκεκριμένο  αγροτικό  προϊόν  εκτρέφεται  από  την  παραγωγό  και  διευθύνων  της

εκμετάλλευσης  μετά από συμβόλαια εκτροφής που υπογράφουν με την εκάστοτε

μεταποιητική  εταιρεία.  Ειδικότερα,  η  παραγωγός  δεσμεύεται  στην  ανάπτυξη  της

πρώτης ύλης (κοτόπουλο κρεατοπαραγωγής) και να τα παραδίνει στον συνεταιρισμό.

Ωστόσο, στη παραγωγή μιας  εκτροφή ο διευθύνων δεσμεύεται  από συμβόλαιο το

οποίο  περιλαμβάνει  παραμέτρους  όπως βάρος,  υγιεινή,  ποιότητα,  κ.ά.  Η τιμή του

κοτόπουλου κυμαίνεται γύρω στα 1,065€/kg χωρίς Φ.Π.Α και είναι  ανάλογο με το

μέσο  βάρος  απόδοσης  του  όπου  βασικό  στοιχείο  παίζει  η  μετατρεψιμότητα  του

κοτόπουλου μέσα στην εκτροφή σε συνάρτηση με την τροφή που καταναλώθηκε.,

αφού αποτελεί στο τέλος της εκτροφής και το πόσο επικερδής είναι η εκμετάλλευση.

Αναλύοντας  τα  οικονομικά  δεδομένα  της  παρούσας  γεωργικής  εκμετάλλευσης

προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

Το  σύνολο  των  παραγωγικών  δαπανών  ανέρχεται  σε  131.950,4€,  από  τις

οποίες οι δαπάνες εργασίας συμμετέχουν με ποσοστό 35,2%, οι δαπάνες εδάφους 1%.

οι δαπάνες κεφαλαίου 40%. Η επιχείρηση παρουσιάζει υψηλές χρηματικές ανάγκες

καθώς  το  69,5%  των  συνολικών  δαπανών  είναι  χρηματικές  δαπάνες  ύψους

91.658,05€ .

Την παρακολούθηση και καταγραφή των τεχνικοοικονομικών δεδομένων του

κλάδου παραγωγής της εκμετάλλευσης, εκτιμήθηκε πως το καθαρό κέρδος ανέρχεται

σε 181.725,1€,. ενώ το ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης, το οποίο είναι από τα

πιο  σημαντικά  αποτελέσματα  της  τεχνικοοικονομικής  ανάλυσης,  ανέρχεται  σε

12.018,67€.,  δείχνοντας  ότι  υπάρχει  επαρκής  κάλυψη  των  συνολικών  σταθερών

δαπανών παραγωγής. Επιπλέον υπολογίζεται το γεωργικό εισόδημα και το γεωργικό

οικογενειακό εισόδημα, τα οποία ανέρχονται σε 43.933,23€ και 33.589€ αντίστοιχα.

Το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα αποτελεί το 54,3% του γεωργικού εισοδήματος

επειδή χρησιμοποιούνται ελάχιστοι ξένοι συντελεστές παραγωγής. Παρατηρείται ότι
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το αποτέλεσμα είναι σχετικά υψηλό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει τους

στόχους ο αρχηγός της εκμετάλλευσης για περαιτέρω επενδύσεις.

Η  πρόσοδος  κεφαλαίου  αποτελεί  μέρος  της  ακαθάριστης  προσόδου  και

συμβάλλει  θετικά  στη  διαμόρφωση  του  οικονομικού  αποτελέσματος,  καθώς  το

επενδυόμενο  κεφάλαιο  αξιοποιείται  κατά  τον  ορθότερο  τρόπο.  Η  πρόσοδος  του

κεφαλαίου ανέρχεται σε.25.453 € 

Στη  συνέχεια  γίνεται  έλεγχος  της  αποδοτικότητας  της  εκμετάλλευση  που

ανέρχεται στο 4,42%. Για το λόγο αυτό συνεχίζεται η διαχείριση της, θέτοντας νέους

στόχους για βελτιστοποίηση της παραγωγής συνολικά.  Το αποτέλεσμα του δείκτη

βιωσιμότητας  ισούται  με  1,039,  τιμή  μεγαλύτερη  της  μονάδας  που  προσδιορίζει

όφελος  στη  συγκεκριμένη  εκμετάλλευση.  Συνεπώς,  συμπεραίνεται  ότι  όσο

υψηλότερος είναι ο δείκτης βιωσιμότητας τόσο πιο μεγάλη είναι η ωφέλεια. 

Κλείνοντας, από την τεχνικοοικονομική μελέτη και ανάλυση της γεωργικής

εκμετάλλευσης  προέκυψε  ότι  γίνεται  αποτελεσματική  διαχείριση  του  συστήματος

παραγωγής,  εξασφαλίζοντας  έτσι  ένα  ικανοποιητικό  γεωργικό  οικογενειακό

εισόδημα.  Παρόλο  που  η  επιχείρηση  έχει  αποδειχθεί  αρκετά  κερδοφόρα,  υπάρχει

περιθώριο βελτίωσης αυτής, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη

βελτιώνοντας  το  επίπεδο  της  οικονομικότητάς  της  και  κατ’  επέκταση  της

ανταγωνιστικότητάς της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, συντελέστηκε η οργάνωση και παρουσίαση

και  ερμηνεία  λογιστικών  αποτελεσμάτων  μιας  ορνιθοπαραγωγικής

κρεατοπαραγωγικής εκμετάλλευσης στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ιωαννίνων.

Με βάση το βαθμό βιωσιμότητας διατυπώθηκε ότι η παρούσα εκμετάλλευση είναι

κερδοφόρα.

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για το

μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα του παραγωγού, μια και θα μπορούσε να

αποτελέσει  χρήσιμο  εργαλείο  για  την  παροχή  συμβουλών,  καθοδήγησης  και

προτάσεων βελτίωσης της διαχείρισης της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης. Μέσω της

εντατικοποίησης  της  εκμετάλλευσης  τόσο  με  όρους  κεφαλαίου  όσο  και  με  ώρες

εργασίας θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά η διαχείρισή της.

Πέραν όμως από τεχνοοικονομικής φύσεως διαφώτιση, πρέπει να τονιστούν

και  κάποιες  εξελίξεις  –  προοπτικές  του κλάδου της  πτηνοτροφίας,  ούτω σώστε  ο

αναγνώστης να ενημερωθεί πέραν του λογιστικού περιεχομένου και για τα γεγονότα

του κλάδου. 

Πιο  αναλυτικά,  σύμφωνα  με  έκθεση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  2007-2014

(European Union,2007),  oι  προοπτικές  του  κλάδου  της  πτηνοτροφίας  κρίνονται

αβέβαιες λόγω της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής τους κρίσης, αλλά και λόγω των

αποτελεσμάτων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, για το διαθέσιμο εισόδημα και τις

τιμές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό έρχονται σαν βασικές συνιστώσες και προστίθενται

οι πολιτικές ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής. 

Σύμφωνα με την μελέτη που έγιναν από το USDA United States Department

of Agriculture Agricultural Protections to 2016 (February 2017), αλλά και μέσα από

το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής ( Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2015),

παράπεμπαν  χαρακτηριστικά για την αυξανόμενη στήριξη και  πορεία στον τομέα

του βιοκαυσίμου, όπου έχει την δυνατότητα να οδηγήσει σε περεταίρω αύξηση των

τιμών  πρώτης  ύλης  με  άμεσα  αποτέλεσμα  την  αύξηση  των  πτηνοτροφικών

προϊόντων.  (κρέας-αυγά),  με  στόχο  το  δυνατότερο  οικονομικό  αποτέλεσμα  της

εκμετάλλευσης – επιχείρησης. 
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