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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ίδρυση και λειτουργία μιας 

ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής μοτοσυκλετών. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται 

όλα τα βήματα που ακολουθούνται για την παραγωγή των προϊόντων, παρουσιάζονται 

λεπτομερώς όλα τα κομμάτια της μοτοσυκλέτας και πως αυτά συναρμολογούνται για να 

οδηγηθούμε στο τελικό προϊόν. Επίσης, περιγράφονται οι εγκαταστάσεις και το 

εργατικό δυναμικό που απαρτίζουν την εταιρία. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η 

διαδικασία ελέγχου και αποθήκευσης του τελικού προϊόντος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται, μέσα από εκτεταμένη έρευνα της ελληνικής 

αγοράς, οι συνήθειες και οι προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών ως προς το 

προϊόν της εταιρίας. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά, όλα τα πάγια αλλά και τα 

μεταβλητά κόστη της εταιρίας, που αφορούν τόσο την ίδρυση όσο και τη λειτουργία της. 

Τέλος, αναλύονται τρία σενάρια για την ετήσια παραγωγή και πώληση του προϊόντος, 

με βάση τη ζήτηση των καταναλωτών. 

Η συγκεκριμένη εργασία, πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo της συμμετοχής της 

ομάδας Tyφoon MotoRacing UoWM του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο 

διεθνή διαγωνισμό Motostudent IV, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην ισπανική πίστα 

MotorLand Aragón, τη χρονιά 2015-2016. 
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Κεφάλαιο 1ο . Η Βιομηχανία & το Σύστημα Παραγωγής Προϊόντων 

1.1 .Τα χαρακτηριστικά της Εταιρίας  

Η Tyφoon, θα είναι μία Ανώνυμη Εταιρία παραγωγής μοτοσυκλετών αγωνιστικού 

χαρακτήρα, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Ο λόγος της μελέτης γύρω από την ίδρυση 

και λειτουργία αυτής της εταιρίας, επήλθε από τη συμμετοχή της ομάδας Tyφoon 

MotoRacing UoWM, στο παγκόσμιο διαγωνισμό Motostudent που διεξάγεται κάθε δύο 

χρόνια στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην πίστα Aragon της Αραγονίας.  

Η Tyφoon θα είναι η πρώτη βιομηχανία παραγωγής δίκυκλων οχημάτων στην 

Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία θα απαρτίζεται από 11 φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα επενδύσουν και το αρχικό κεφάλαιο 

των 220.000 ευρώ. Το προϊόν που η εταιρία θα παράγει και θα διανέμει ,είναι μία 

μοτοσυκλέτα 250 κυβικών αγωνιστικού τύπου. Για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, το 

προϊόν θα διανέμεται εντός των ελληνικών συνόρων και στη συνέχεια θα υπάρχει και το 

ενδεχόμενο εξαγωγών του προϊόντος και σε γειτονικές ξένες χώρες. 

Το γεγονός πως το προϊόν της εταιρίας θα είναι μία μοτοσυκλέτα χαμηλού κυβισμού 

είναι εξαιρετικά θετικό, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους κατασκευής του οχήματος, 

των χαμηλών ρύπων και του χαμηλού κόστους χρήσης αλλά και συντήρησης. 
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1.2. Η παραγωγή του προϊόντος 

1.2.1. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας 

Ο χώρος στον οποίο θα στεγάζεται και θα λειτουργεί η εταιρία, είναι στοιχείο ζωτικής 

σημασίας, για την ανάπτυξή της. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες θα την απαρτίζουν, θα 

πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένες και λειτουργικές, παρέχοντας ασφάλεια σε όλη τη 

διαδικασία παραγωγής.   

Ο χώρος στον οποίο θα χτιστεί το εργοστάσιο παραγωγής, θα είναι ένα οικόπεδο 

4500 τετραγωνικών μέτρων στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Στο οικόπεδο αυτό, εκτός του 

εργοστασίου παραγωγής 250 τετραγωνικών μέτρων, θα χτιστούν επίσης, η αποθήκη 

250, η πίστα δοκιμών αλλά και τα γραφεία των υπαλλήλων της εταιρίας. Ο τρόπος με 

τον οποίο θα είναι οργανωμένες και δομημένες οι προαναφερθέντες εγκαταστάσεις 

,φαίνονται στη παρακάτω κάτοψη. 

 

    Εικόνα 1.2.1 – Κάτοψη Εγκαταστάσεων 

Όπως φαίνεται παραπάνω, στο οικόπεδο της εταιρίας θα χτιστούν το εργοστάσιο 

παραγωγής, η αποθήκη, τα γραφεία των υπαλλήλων, η πίστα δοκιμών, καθώς επίσης 

και ο χώρος πάρκινγκ. 
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Αναλυτικότερα, στα παρακάτω σχέδια, παρουσιάζεται ο κάθε χώρος ξεχωριστά. 

 

         Εικόνα 1.2.2 – Γραφεία Προσωπικού 

Το κτίριο που θα στεγάζει τα γραφεία των υπαλλήλων, θα είναι ένας χώρος 125 

τετραγωνικών μέτρων. Τα γραφεία που θα υπάρχουν στο χώρο αυτό θα είναι του 

διευθυντή της εταιρίας και της γραμματέας του, το λογιστήριο, η αίθουσα 

συνεδριάσεων, η κουζίνα αλλά και το μπάνιο.   

 

    Εικόνα 1.2.3 – Εργοστάσιο Παραγωγής 
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Το εργοστάσιο παραγωγής θα είναι ένας χώρος 250 τετραγωνικών μέτρων, ο 

οποίος θα στεγάζει την παραγωγική διαδικασία, το γραφείο του υπαλλήλου ποιοτικού 

ελέγχου, το γραφείο των υπαλλήλων αλλά και το μπάνιο. Η παραγωγική διαδικασία θα 

πραγματοποιείται σε όλο το χώρο του εργοστασίου. 

              

                            Εικόνα 1.2.4 – Αποθήκη 

Η αποθήκη του εργοστασίου θα είναι μια εγκατάσταση 250 τετραγωνικών μέτρων. 

Εκεί θα αποθηκεύονται υλικά για την κατασκευή των προϊόντων αλλά και τα ίδια τα 

προϊόντα μόλις αυτά υποστούν την τελική του επεξεργασία και είναι έτοιμα να 

κυκλοφορήσουν στην αγορά. 
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Test Track

3011 sq. m.

 

    Εικόνα 1.2.5 – Πίστα Δοκιμών 

Η πίστα δοκιμών θα καταλαμβάνει μία έκταση 3000 τετραγωνικών μέτρων. Σε αυτή 

θα γίνει ασφαλτόστρωση, προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιηθούν σωστά όλοι 

οι έλεγχοι στα προϊόντα.  

 

1.2.2. Μελέτη των διαφόρων διεργασιών της παραγωγικής     

διαδικασίας. 

Το διάγραμμα ροής είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας σε κάθε επιχείρηση, 

δεδομένου ότι απεικονίζει οργανωμένα τη διαδικασία κατασκευής. Τα διαγράμματα 

ροής χρησιμοποιούνται στην ανάλυση, το σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση ή τη διαχείριση 

μιας διαδικασίας ή ενός προγράμματος διαφόρων τομέων. Ένα σωστά οργανωμένο 

διάγραμμα ροής μπορεί να παρέχει στις εταιρείες το πλεονέκτημα του ελέγχου και 

περιορισμού των εξόδων τους. Παρακάτω, παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της 

εταιρίας, καθώς επίσης και οι διεργασίες που πραγματοποιούνται σε κάθε βήμα της 

διαδικασίας παραγωγής. 
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           Εικόνα 1.2.6 – Διάγραμμα Ροής   

 

Διεργασία 1 Διεργασία 3γ 

i. Εκκίνηση Παραγωγής i. Στέγνωμα Βαφής 

ii. Κατασκευή Αεροδυναμικών καλυμμάτων  

Διεργασία 2 Διεργασία 4 

i. Συναρμολογημένη μηχανή χωρίς ηλεκτρικά i. Έλεγχος ηλεκτρικών εντός εργοστασίου 

ii. Εμπρόσθιο συναρμολογημένο τμήμα της 
μηχανής 

ii. Έλεγχος φρένων στην πίστα δοκιμών 

iii. Πίσω συναρμολογημένο τμήμα της μηχανής iii. Έλεγχος συστήματος τιμονιού στην πίστα 
δοκιμών 

iv. Συναρμολογημένη μηχανή χωρίς αεροδυναμικά 
καλύμματα και ηλεκτρικές απολήξεις 

iv. Έλεγχος αναρτήσεων στην πίστα δοκιμών 

Διεργασία 3α Διεργασία 5 

i. Στερεοποίηση ρυτίνης i. Ολοκλήρωση συναρμολόγησης προϊόντος 

 ii. Λίστα ελέγχου 

Διεργασία 3β iii. Τελικός έλεγχος προϊόντος 

i. Αεροδυναμικά καλύμματα  iv. Αποθήκευση 

ii. Βαφή αεροδυναμικών καλυμμάτων v. ΤΈΛΟΣ 

         Πίνακας 1.2.1. Διεργασίες Διαγράμματος Ροής 
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1.3. Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 

Η ετήσια παραγωγή της εταιρίας θα είναι 600 μοτοσυκλέτες, γεγονός που την 

καθιστά εταιρία μικρού μεγέθους. Ύστερα από μελέτες, αποφασίστηκε πως, για να 

μπορέσει η εταιρία να ανταπεξέλθει χρονικά στις απαιτήσεις της ετήσιας παραγωγής 

των 600 μοτοσυκλετών αλλά συνάμα και να παραμένει χαμηλό το κόστος παραγωγής 

αυτών των μηχανών, θα πρέπει κάποια από τα κομμάτια των μοτοσυκλετών να 

κατασκευάζονται σε κάποιο εξωτερικό μηχανουργείο. Με αυτόν τον τρόπο, δε θα 

δημιουργηθεί η ανάγκη για δαπάνες πάγιου εξοπλισμού, προκειμένου η κατασκευή των 

κομματιών αυτών να γίνεται εντός του εργοστασίου παραγωγής. Επιπλέον, 

αποφεύγονται και οι δαπάνες εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου κατασκευής των 

τμημάτων αυτών, καθώς το μηχανουργείο το οποίο θα κατασκευάζει τα κομμάτια, θα 

είναι υπεύθυνο και για τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους. 

Τα κομμάτια που θα κατασκευάζονται σε εξωτερικό μηχανουργείο είναι όλα τα 

τμήματα του σκελετού και του ψαλιδιού των μηχανών. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή των κομματιών αυτών είναι το αλουμίνιο και συγκεκριμένα η αλόη 

αλουμινίου 6082 t6, η οποία έχει όλες τις ιδιότητες που θα χρειαστούν για την 

κατασκευή του σκελετού των μηχανών. 

Με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής, κάποια από τα κομμάτια της 

μηχανής θα κατασκευάζονται σε cnc και κάποια θα κατασκευάζονται με τη μέθοδο της 

χύτευσης. Έτσι, δε θα παρατηρηθεί μεγάλη αλλαγή στις μηχανικές ιδιότητες της 

συγκεκριμένης αλόης, συγκριτικά με άλλες κατεργασίες, και το κόστος παραγωγής θα 

είναι μικρό, καθώς η ποσότητα υλικού που θα αχρηστευτεί από τις συγκεκριμένες 

διεργασίες είναι ελάχιστη. Επιπλέον, οι διεργασίες αυτές είναι ακριβείς και η πιθανότητα 
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σφάλματος σε αυτές μηδαμινή, γεγονός το οποίο εγγυάται μέγιστη ποιότητα 

κατασκευής και απόλυτη ασφάλεια του οχήματος. 

Αφού τα κομμάτια του σκελετού και του ψαλιδιού κατασκευαστούν, θα 

συγκολλούνται, προκειμένου το προϊόν να πάρει την τελική του μορφή. Τέλος, θα 

πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στην τελική κατασκευή των δύο 

τμημάτων του οχήματος, για να εντοπιστούν και να διορθωθούν τυχόν ατέλειες στην 

κατασκευή αλλά και για να επικυρωθεί η ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να σημειωθεί πως το εξωτερικό μηχανουργείο θα έχει όλα τα απαραίτητα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να είναι υπεύθυνο τόσο για την 

κατασκευή των κομματιών, όσο και για τους ελέγχους ποιότητας που θα 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής. 

Πέραν της κατασκευής του σκελετού και του ψαλιδιού των μηχανών, οι υπόλοιπες 

διεργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή των οχημάτων θα λαμβάνουν χώρα στο 

εργοστάσιο παραγωγής. Εκεί, δηλαδή, θα κατασκευάζονται τα αεροδυναμικά 

καλύμματα των μοτοσυκλετών, θα γίνονται οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι και θα 

δημιουργείται το τελικό προϊόν. Η σειρά όλων των διαφόρων διεργασιών που θα 

πραγματοποιούνται στην εταιρία αναφέρονται επιγραμματικά στο διάγραμμα ροής της 

εταιρίας. Παρακάτω, περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται για την 

κατασκευή των αεροδυναμικών καλυμμάτων των μηχανών αλλά και για την 

ολοκλήρωση του κάθε οχήματος. 
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1.3.1. Συναρμολόγηση Προϊόντος 

Πρώτο βήμα για τη φάση συναρμολόγησης είναι η προετοιμασία όλων των 

απαραίτητων εξαρτημάτων και εργαλείων, ώστε να συρρικνωθεί o εκτιμώμενος χρόνος 

παραγωγής. Όταν το σασί και τα αεροδυναμικά καλύμματα θα είναι έτοιμα, ο 

εργαζόμενος θα ξεκινά τη συναρμολόγηση με την τοποθέτηση του κινητήρα της 

μοτοσυκλέτας στην ειδικά σχεδιασμένη βάση η οποία θα είναι τυπωμένη στον 

τρισδιάστατο εκτυπωτή. Η βάση αυτή θα χρησιμοποιείται προκειμένου η μηχανή να 

παραμένει ακίνητη στη θέση της, ενώ πραγματοποιείται η διαδικασία συναρμολόγησης.  

Στη συνέχεια, όλα τα κύρια κομμάτια του ηλεκτρικού συστήματος καθώς επίσης και 

το γρανάζι του κινητήρα θα τοποθετούνται στον κινητήρα. Το κύριο ηλεκτρικό σύστημα 

αποτελείται από τη βασική ηλεκτρική καλωδίωση, την μπαταρία, τον ηλεκτρονικό 

εγκέφαλο και όλα τα ηλεκτρικά τερματικά που τοποθετούνται στην περιοχή του 

πλαισίου. 

Εφόσον το βήμα αυτό πραγματοποιηθεί, ο εργαζόμενος θα ξεκινήσει την κατασκευή 

όλων των απαραίτητων συναρμολογήσεων οι οποίες στη συνέχεια θα συνδεθούν με 

τον κινητήρα για να σχηματιστεί το συναρμολογημένο τμήμα χωρίς αεροδυναμικά 

καλύμματα και ηλεκτρικές απολήξεις. Το πρώτο συναρμολογημένο τμήμα ονομάζεται 

εμπρόσθιο συναρμολογημένο τμήμα της μηχανής και θα αποτελείται από την μπροστά 

ρόδα, την μπροστινή ανάρτηση με τους άξονες και τα παξιμάδια της, τις τιμονόπλακες, 

το τιμόνι αλλά και το μπροστινό σύστημα φρένων.  

Αρχικό βήμα για την ολοκλήρωση του εμπρόσθιου συναρμολογημένου τμήματος 

της μηχανής είναι να συνδεθεί το μπροστινό ελαστικό στην μπροστινή ζάντα και στη 
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συνέχεια το μπροστινό δισκόφρενο να βιδώσει σε αυτό, με έξι (6) βίδες και έξι (6) 

παξιμάδια. Έπειτα, η εμπρόσθια ανάρτηση θα συνδέεται στη ζάντα με τον απαραίτητο 

άξονα, δύο (2) αποστάτες και το παξιμάδι. Εφόσον το βήμα αυτό πραγματοποιηθεί, η 

εμπρόσθια δαγκάνα θα βιδώνεται στην ανάρτηση με δύο (2) βίδες και δύο (2) ροδέλες.  

Τέλος, η κάτω τιμονόπλακα, η οποία είναι χυτοπρεσσαριστή με το στέλεχος, θα 

συνδέεται στην εμπρόσθια ανάρτηση με τέσσερις (4) βίδες και τέσσερις (4) ροδέλες, 

ενώ το τιμόνι με τους δύο (2) σφιγκτήρες. 

 Για την κατασκευή του πίσω συναρμολογημένου τμήματος της μηχανής, αρχικά, το 

ελαστικό θα συνδέεται με τη ζάντα και στη συνέχεια η ζάντα θα συνδέεται με το πίσω 

δισκόφρενο, με τρεις (3) βίδες και τρεις (3) ροδέλες. Μόλις πραγματοποιηθεί αυτή η 

ενέργεια, το σύστημα υποστήριξης της πίσω δαγκάνας θα βιδώνεται με την πίσω 

δαγκάνα με δύο (2) βίδες και δύο (2) ροδέλες και αμέσως μετά, το σύστημα 

υποστήριξης αλλά και ο αποστάτης της πίσω γραναζιέρας, θα ενώνονται στο πίσω 

γρανάζι με τρεις (3) βίδες και τρεις (3) ροδέλες. 

Το τελικό βήμα για την ολοκλήρωση του πίσω συναρμολογημένου τμήματος της 

μηχανής είναι ότι οι ρυθμιστές θα συνδέονται στο ψαλίδι με δύο (2) βίδες και έπειτα, 

όλα τα μέρη που κατασκευάστηκαν πρότινος, θα βιδώνονται στο ψαλίδι με τους 

ειδικούς άξονές του, δύο (2) αποστάτες και το παξιμάδι. 

Μετά την ολοκλήρωση των τριών συναρμολογήσεων τα οποία περιγράφηκαν 

παραπάνω, το injection kit θα συνδέεται με τον κινητήρα και το καλώδιο του γκαζιού. 

Στη συνέχεια, το πλαίσιο και οι εμπρόσθιες βάσεις του κινητήρα, θα τοποθετούνται 

προσεκτικά στη μηχανή και θα σφίγγονται με τέσσερις (4) ειδικούς άξονες και δύο (2) 

αποστάτες, οι οποίοι θα τοποθετούνται στον άνω μπροστινό άξονα μεταξύ των βάσεων 

του κινητήρα και του πλαισίου. 
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Μετά από αυτό το βήμα, η μπαταρία θα συνδέεται στη θέση της και το κουτί του 

φίλτρου θα βιδώνεται στο πλαίσιο, με τη βίδα και το παξιμάδι του. Στη συνέχεια, ο 

κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι κυλινδρικός αποστάτης του ψαλιδιού, θα 

τοποθετείται στη θέση του και το πίσω συναρμολογημένο τμήμα της μηχανής θα 

συνδέεται με το πλαίσιο με τον άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι και το παξιμάδι του. 

Έπειτα από αυτό, το πίσω αμορτισέρ θα συνδέεται και στις δύο βάσεις του, με δύο 

βίδες, ροδέλες και δύο παξιμάδια. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του πίσω 

συναρμολογημένου τμήματος της μηχανής με το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας, αυτό θα 

τοποθετείται στο στήριγμα ψαλιδιού, για καλύτερο κράτημα και πιο εύκολο βίδωμα.  

Μετά τη σύνδεση του πίσω συναρμολογημένου τμήματος της μηχανής με το 

πλαίσιο, το εμπρόσθιο συναρμολογημένο τμήμα θα ενώνεται με την κεφαλή του 

τιμονιού. Αυτή η διαδικασία, περιλαμβάνει την τοποθέτηση δύο (2) κωνικών ρουλεμάν 

και την προσάρτηση του στελέχους στην κεφαλή του τιμονιού ,και μετά από αυτό, το 

βίδωμα των τριών (3) παξιμαδιών και της άνω τιμονόπλακας στο στέλεχος. Δύο (2) 

από τα τρία αυτά (3) παξιμάδια, θα βιδώνονται στο στέλεχος, πριν αυτό να ενωθεί με 

την άνω τιμονόπλακα. Τα δύο αυτά παξιμάδια, θα βιδώνονται σε αντίθετες 

κατευθύνσεις, προκειμένου να καταστεί το σύστημα διεύθυνσης σταθερό και έπειτα, η 

άνω τιμονόπλακα, θα ασφαλίζεται πάνω από αυτά τα δύο (2) παξιμάδια, με δύο (2) 

βίδες και δύο (2) ροδέλες. Τέλος, το εμπρόσθιο συναρμολογημένο τμήμα, θα 

συγκρατείται στη θέση του με το τελευταίο από τα τρία παξιμάδια. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας, το εμπρόσθιο συναρμολογημένο τμήμα θα στηρίζεται στο 

στήριγμα αναρτήσεων.  

Πριν από τη σύνδεση του εμπρόσθιου συναρμολογημένου τμήματος με το σκελετό 

της μηχανής, ο σωλήνας της εξάτμισης, το ψυγείο και ο σωλήνας εισαγωγής, θα 

τοποθετούνται στο πλαίσιο και θα βιδώνονται στις ειδικά σχεδιασμένα βάσεις τους. Ο 
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σωλήνας της εξάτμισης συγκρατείται στην ειδική βάση του με δύο παξιμάδια. Το 

ψυγείο, θα συνδέεται στο σκελετό, επάνω στην ειδικά διαμορφωμένη βάση του με δύο 

βίδες, δύο αποστάτες, δύο φλάντζες και δύο παξιμάδια. Επίσης, το βεντιλατέρ θα 

βιδώνεται στο ψυγείο με τρεις βίδες. Επόμενο βήμα είναι το βίδωμα της θέσης, με δύο 

βίδες και δύο παξιμάδια. Τέλος, στη μηχανή θα συνδέεται το ντεπόζιτο, το οποίο θα 

ασφαλίζεται με βίδες στις ειδικά διαμορφωμένες βάσεις, οι οποίες θα βρίσκονται πάνω 

στο σκελετό. 

Εφόσον το συναρμολογημένο τμήμα χωρίς αεροδυναμικά καλύμματα και ηλεκτρικές 

απολήξεις θα είναι έτοιμο, η μηχανή θα περνά από τους ελέγχους που περιγράφονται 

αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο, και μετά, θα ακολουθεί η ολοκλήρωση του 

προϊόντος, με πρώτο βήμα όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα και τα φώτα της 

μοτοσικλέτας να συνδεθούν με τα τερματικά τους. Μετά τη σύνδεση τους, θα 

πραγματοποιείται έλεγχος λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων της μηχανής. 

Εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, η κατασκευή θα βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, όπου 

τα αεροδυναμικά καλύμματα θα βιδώνονται όπως περιγράφεται παρακάτω, επάνω στη 

μηχανή. Τα κομμάτια από τα οποία θα αποτελούνται τα αεροδυναμικά καλύμματα αυτά, 

τα οποία θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο παραγωγής, είναι τα ακόλουθα: 

1. Καρίνα 

2. Πλαϊνά Πλαστικά 

3. Ουρά 

4. Μπροστινό τζάμι 

5. Καθρέπτες 

6. Λασπωτήρες 
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Αρχικά, οι λασπωτήρες θα βιδώνονται στην μπροστά και πίσω ανάρτηση, με 

τέσσερις (4) βίδες και τέσσερα (4) παξιμάδια ο μπροστά, και δύο (2) βίδες και δύο (2) 

παξιμάδια ο πίσω. Στη συνέχεια, τα πλαϊνά πλαστικά, θα συνδέονται με την καρίνα και 

με το μπροστινό τζάμι, με έντεκα (11) βίδες και έπειτα τα αεροδυναμικά καλύμματα θα 

συνδέονται στη μηχανή και συγκεκριμένα στις ειδικά διαμορφωμένες βάσεις που θα 

βρίσκονται πάνω στο πλαίσιο με τέσσερις (4) ειδικές βίδες μισής στροφής. Εφόσον, τα 

αεροδυναμικά καλύμματα ενωθούν με το σκελετό, θα βιδώνονται σε αυτά οι καθρέφτες 

στις βάσεις τους. 

Τελευταίο βήμα πριν την ολοκλήρωση του προϊόντος θα είναι ένας γενικός τελικός 

έλεγχος και αν το προϊόν περάσει τον έλεγχο αυτό, τότε θα του τοποθετείται ο αριθμός 

οχήματος και το προϊόν θα οδηγείται στην αποθήκη, μαζί με τα υπόλοιπα. 

 

1.3.2. Κατασκευή Αεροδυναμικών Καλυμμάτων 

Η μόνη κατασκευή που ουσιαστικά πραγματοποιείται στο εργοστάσιο παραγωγής 

είναι αυτή των αεροδυναμικών καλυμμάτων. Η κατασκευή τους είναι μία χρονοβόρα 

διαδικασία και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό με άριστες γνώσεις στο κομμάτι της 

κατασκευής αεροδυναμικών καλυμμάτων. Αυτό που πρώτα θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η κατασκευή του, είναι να 

υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός των καλυμμάτων αυτών. Εφόσον τα σχέδια για όλα τα 

κομμάτια της μηχανής που θα κατασκευαστούν θα υπάρχουν ήδη, το επόμενο βήμα 

είναι η κατασκευή των καλουπιών, με τα οποία θα υλοποιηθεί το έργο της κατασκευής. 

Τα καλούπια για τα αεροδυναμικά καλύμματα θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο διότι 

με τον τρόπο αυτό το καλούπι θα είναι πιο ανθεκτικό, πιο ακριβές και λεπτομερειακό. 

Επιπλέον, η κατασκευή των καλουπιών θα είναι δουλειά του εξωτερικού μηχανουργείου 
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που θα προμηθεύει την εταιρία με τους σκελετούς και τα ψαλίδια για όλες τις 

μοτοσυκλέτες. Επιπροσθέτως, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως τα καλούπια για την 

κατασκευή των αεροδυναμικών καλυμμάτων θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

περισσότερων από εξακοσίων μηχανών, δηλαδή ένα σετ καλουπιών θα 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή περισσότερων προϊόντων από αυτών της ετήσιας 

παραγωγής. 

 Πέραν των καλουπιών, στην παραγωγή των αεροδυναμικών καλυμμάτων κάθε 

μηχανής, θα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία και υλικά. Αυτά είναι το ειδικό 

ύφασμα fiberglass, το ειδικό εποξικό σύστημα καθώς και όλα τα απαραίτητα για την 

παραγωγή εργαλεία. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική 

διαδικασία των αεροδυναμικών καλυμμάτων, θα αναφερθούν στον πίνακα 2.5.2 – 

Κόστος εργαλείων παραγωγής. Εφόσον όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά 

βρίσκονται στο εργοστάσιο παραγωγής, θα είναι εφικτή η κατασκευή των 

αεροδυναμικών καλυμμάτων.  

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την παραγωγή των αεροδυναμικών 

καλυμμάτων αλλά και η διαδοχή αυτών κατά την παραγωγική διαδικασία, είναι 

συγκεκριμένα. Είναι μείζονος σημασίας η σωστή προετοιμασία των καλουπιών, η οποία 

εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για την ορθή τους προετοιμασία, θα πρέπει 

να εφαρμοστούν τα κατάλληλα αντικολλητικά κεριά. Μόλις αυτά εφαρμοστούν στα 

καλούπια, έως ότου να στεγνώσουν, κάποιες άλλες απαραίτητες ενέργειες 

προετοιμασίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Έτσι, τα υφάσματα fiberglass αλλά 

και το ειδικό flow fabric ύφασμα, θα πρέπει να κοπούν στις απαραίτητες διαστάσεις  και 

να τοποθετηθούν σωστά στα καλούπια. Η χρήση του flow fabric είναι απαραίτητη, διότι 

είναι αυτό που επιτρέπει τη διέλευση της ρητίνης προς το fiberglass fabric. Το flow 

fabric τοποθετείται πάνω από τις στρώσεις του υφάσματος fiberglass.  
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Εν συνεχεία, θα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά τα spiral tubes και να κλείσει 

σωστά το vacuum bag προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαρροές. Αφού γίνουν τα 

προαναφερθέντα, θα ενεργοποιηθεί το vacuum, το οποίο θα τροφοδοτήσει στα 

καλούπια την ειδική ρητίνη και στη συνέχεια θα επακολουθήσει η στερεοποίηση της 

ρητίνης στο καλούπι. Η αναμονή για τη σωστή και πλήρη στερεοποίηση της ρητίνης 

είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εάν η ρητίνη δεν έχει απορροφηθεί και δράσει πλήρως, δε θα 

υπάρξει το σωστό και επιθυμητό αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν των αεροδυναμικών 

καλυμμάτων.  

Κατόπιν της στερεοποίησης, θα ακολουθήσει η τελική επεξεργασία των 

αεροδυναμικών καλυμμάτων. Αυτή θα περιλαμβάνει την κατεργασία των 

αεροδυναμικών καλυμμάτων όπως αυτά βγαίνουν από τα καλούπια, αλλά και τη βαφή 

και το φινίρισμά τους προκειμένου να πάρουν την τελική τους μορφή. Κατά τη διάρκεια 

της επεξεργασίας, αρχικά θα κοπούν τα περιττά σημεία και θα λειανθούν οι ακμές των 

αεροδυναμικών καλυμμάτων και εν συνεχεία όλα τα καλύμματα θα λειανθούν με 

γυαλόχαρτο 2000 grid και πάνω προκειμένου να επιτευχθεί το απαραίτητο φινίρισμα 

για να είναι έτοιμα για βαφή. Αφού αυτό γίνει, θα πρέπει να ανοίξουν οι τρύπες στις 

ειδικές εσοχές των καλυμμάτων. Οι εσοχές αυτές αποτελούν τα σημεία στα οποία θα 

τοποθετηθούν οι βίδες μισής στροφής που θα συγκρατούν τα κομμάτια του τελικού 

προϊόντος τόσο ενωμένα μεταξύ τους όσο και ενωμένα με την υπόλοιπη μηχανή. 

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αεροδυναμικών καλυμμάτων, σειρά θα έχει 

το βάψιμο τους. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται εξωτερικά του εργοστασίου 

προκειμένου να αποφευχθούν οι αναθυμιάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

του βαψίματος. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται κάτω από υπόστεγο 

σε περιπτώσεις κακοκαιρίας έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα του τελικού 

προϊόντος. Το στέγνωμα της βαφής που θα ακολουθεί, θα πραγματοποιείται στο 
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εσωτερικό του εργοστασίου, για να διασφαλιστεί το ποιοτικό αποτέλεσμα των 

αεροδυναμικών καλυμμάτων.  

Στην παρακάτω λίστα, παρουσιάζονται επιγραμματικά οι διεργασίες που θα 

πραγματοποιούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αεροδυναμικού 

καλύμματος κάθε μοτοσυκλέτας, αλλά και οι χρόνοι που συνοδεύουν την κάθε μία από 

τις διεργασίες.   

 Προετοιμασία καλουπιών ( αποκολλητικά κεριά )( χρόνος εφαρμογής & 

χρόνος αναμονής 15 λεπτά ) 

 Κόψιμο υφασμάτων στις επιθυμητές διαστάσεις και τοποθέτησή τους στο 

καλούπι ( 4 φορές για κάθε κομμάτι )( 5 λεπτά ) 

 Κόψιμο και τοποθέτηση μίας στρώσης flow fabric πάνω από τα layers του 

υφάσματος 

 Τοποθέτηση των spiral tubes & κλείσιμο του vacuum bag (5 λεπτά) 

 Έλεγχος διαρροών(5 λεπτά) 

 Αναρρόφηση ρητίνης (15 λεπτά μέχρι να απλωθεί παντού) 

 Κλείνουμε την παροχή ρητίνης  

 Στερεοποίηση ρητίνης (2 ώρες & 30 λεπτά) 

 Αποκόλληση του fiberglass από το καλούπι (2-5 λεπτά) 

 Τριβείο χειρός, λείανση ακμών, κόψιμο περιττών σημείων (10 λεπτά) 

 Γυαλόχαρτο για να είναι έτοιμο για βαφή (φινίρισμα) (2000 grid) (10 

λεπτά) 

 Άνοιγμα τρυπών στις προϋπάρχουσες εσοχές (2-5 λεπτά) 

 Βάψιμο εξωτερικά του εργοστασίου (15 λεπτά) 

 Στέγνωμα βαφής (2 ώρες & 15 λεπτά) 
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Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφερθεί η χρήση της τεχνολογίας 

τρισδιάστατης εκτύπωσης στην παραγωγική διαδικασία των οχημάτων. Οι πελάτες, θα 

έχουν την επιλογή να προσαρμόσουν κάποιο κομμάτι της μηχανής, το οποίο θα 

κατασκευαστεί από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή προκειμένου να ταιριάζει με τις 

προτιμήσεις τους. Τα διαθέσιμα προς προσαρμογή κομμάτια της μηχανής αναφέρονται 

στον πίνακα 1.5.2 – Χειροποίητα κομμάτια τρισδιάστατου εκτυπωτή. Στην περίπτωση 

αυτή, αφού η ειδική παραγγελία φτάσει στο εργοστάσιο, το σχέδιο που επιθυμεί ο 

πελάτης θα εισέρχεται στο ειδικό πρόγραμμα του εκτυπωτή προκειμένου να εκτυπωθεί. 

Μόλις η διαδικασία εκτύπωσης ολοκληρωθεί, οι εργασίες θα συνεχίζουν με βάση το 

πρόγραμμα διεργασιών, με σκοπό την ολοκλήρωση του προϊόντος ειδικής 

παραγγελίας. Τα κόστη αλλά και τα επερχόμενα κέρδη από την κατασκευή 

τρισδιάστατων εκτυπωμένων κομματιών, θα αναφερθούν εκτενέστερα στην 

παράγραφο 2.4. Ανάλυση κόστους προϊόντος μαζικής παραγωγής. 

Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την παραγωγική διαδικασία 

οποιουδήποτε προϊόντος, είναι ο χρόνος παραγωγής του. Ο χρόνος αυτός χωρίζεται σε 

3 υποκατηγορίες. Το χρόνο αναμονής, το χρόνο παραγωγής και το χρόνο ελέγχου. Ο 

χρόνος αναμονής είναι ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου όλα τα απαραίτητα 

κομμάτια που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος να βρίσκονται στο 

εργοστάσιο. Ο χρόνος παραγωγής είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

της παραγωγής του προϊόντος από τη στιγμή που όλα τα κομμάτια που συντελούν 

στην κατασκευή του βρίσκονται στο εργοστάσιο παραγωγής. Ο χρόνος ελέγχου είναι ο 

χρόνος που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι 

που διασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος, πριν αυτό βγει στη αγορά. 
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Εφόσον η ετήσια παραγωγή μοτοσυκλετών στην εταιρία θα είναι 600 οχήματα, θα 

πρέπει να κατασκευάζονται 2 μοτοσυκλέτες την ημέρα, γεγονός που παρουσιάζεται 

παρακάτω στο αντίστοιχο διάγραμμα εργασιών.  

 

 

Εικόνα 1.3.1 – Διάγραμμα εργασιών 

Έτσι, η μηνιαία παραγωγή θα είναι 50 μηχανές. Επομένως, κάθε μήνα, τα υλικά για 

50 νέες μηχανές, θα βρίσκονται στο εργοστάσιο παραγωγής. Αυτό προϋποθέτει πως, 

κάθε μήνα, 50 νέοι σκελετοί ,50 νέα ψαλίδια καθώς επίσης και υλικά για την παραγωγή 

50 νέων μηχανών, θα καταφθάνουν στο εργοστάσιο παραγωγής, έτοιμα για χρήση. 

Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, οι εξωτερικοί προμηθευτές και κατασκευαστές, θα 

δέχονται μηνιαίες παραγγελίες, με την πρώτη αυτών να πραγματοποιείται ένα μήνα 

πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, προκειμένου η παραγγελία αυτή να 

καταφθάσει στο εργοστάσιο παραγωγής λίγες μέρες πριν την έναρξη της παραγωγικής 
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διαδικασίας. Οι χρόνοι παραγγελιών-αναμονής αναφέρονται επιγραμματικά στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Κομμάτια της μηχανής Ετήσιες παραγγελίες Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης 

Σκελετός & Ψαλίδι 12 30 Μέρες 

Υλικά για κατασκευή 
αεροδυναμικών καλυμμάτων 

12 30 Μέρες 

Υλικά ηλεκτρικού συστήματος 
μηχανής 

12 30 Μέρες 

Σύστημα φρένων μηχανής 12 30 Μέρες 

Κινητήρας & Σύστημα 
μετάδοσης κίνησης μηχανής 

12 30 Μέρες 

Ζαντολάστιχα & αναρτήσεις 
μηχανής 

12 30 Μέρες 

Πίνακας 1.3.1. Ετήσιες παραγγελίες τμημάτων της μηχανής 

Οι χρόνοι παραγωγής αλλά και οι χρόνοι ποιοτικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά 

στο διάγραμμα ροής και στο διάγραμμα εργασιών, των κεφαλαίων 1.2. Η παραγωγή 

του προϊόντος και 1.3. Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, αντίστοιχα. 

 

1.4. Σταθμοί Παραγωγής του προϊόντος 

1.4.1. Περιγραφή των σταθμών παραγωγής του προϊόντος, του 

απαραίτητου προσωπικού και των εργαλείων 

Η χρήση σταθμών στην παραγωγική διαδικασία είναι μία από τις κινήσεις-κλειδιά 

που επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα σε μία εταιρία. Σταθμοί παραγωγής σημαίνει 

οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας σε κομμάτια ή αλλιώς τμήματα, προκειμένου 
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το προϊόν να περνά ορισμένα στάδια παραγωγής και όχι απλώς μία μεγάλη και 

δύσκολα ελεγχόμενη παραγωγική διαδικασία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που 

προσφέρουν οι σταθμοί παραγωγής είναι οργάνωση και συντονισμό στην παραγωγή. 

Κάθε εργαζόμενος μαθαίνει και τελειοποιεί το δικό του πόστο στην παραγωγή. 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εύκολου ελέγχου ποιότητας κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής στο τέλος κάποιου σταθμού. 

Οι σταθμοί παραγωγής θα είναι οι παρακάτω, καθώς είναι οργανωμένοι ανά 

κατηγορία εργασίας που πρέπει να γίνει: 

Πίνακας 1.4.1. Περιγραφή σταθμών παραγωγής 

  

Το εργατικό δυναμικό που εργάζεται στους σταθμούς παραγωγής, αλλά και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται, παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα 2.5. 

Κεφάλαιο, επενδύσεις και χρηματοδότηση. 

Στον πρώτο σταθμό εργασίας, ένας εργάτης θα πρέπει να κατασκευάσει το πρώτο 

από τα 2 αεροδυναμικά καλύμματα. Η διαδικασία για την κατασκευή των καλυμμάτων 

περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 1.3. Έπειτα, αφού θα αφήσει το εποξικό σύστημα 

του αεροδυναμικού καλύμματος να στερεοποιηθεί, θα ετοιμάσει πρώτα τα 3 

συναρμολογημένα τμήματα της πρώτης μηχανής και μετά θα συναρμολογήσει όλα τα 

κομμάτια για να δημιουργηθεί το συναρμολογημένο τμήμα χωρίς αεροδυναμικά 

Σταθμός συναρμολόγησης Σταθμός ελέγχου 

1. Κατασκευή αεροδυναμικών καλυμμάτων 1. Έλεγχος ηλεκτρικών εντός εργοστασίου 

2. Συναρμολογημένο τμήμα μηχανής χωρίς 
αεροδυναμικά καλύμματα και ηλεκτρικές 
απολήξεις 

2. Εξωτερικοί έλεγχοι μηχανής 

3. Επεξεργασία & βαφή αεροδυναμικών 
καλυμμάτων 

3. Ολοκλήρωση συναρμολόγησης προϊόντος, 
τελικοί έλεγχοι και αποθήκευση 
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καλύμματα και ηλεκτρικές απολήξεις, που είναι ουσιαστικά το συναρμολογημένο τμήμα 

χωρίς τα καλύμματα και όλες τις ηλεκτρικές απολήξεις όπως φώτα, φλας, αλάρμ κλπ. 

Αφού ο πρώτος εργάτης θα τελειώσει με την κατασκευή του συναρμολογημένου 

τμήματος όπως περιγράφηκε προηγουμένως, θα ξεκινά την επεξεργασία και το βάψιμο 

του αεροδυναμικού καλύμματος. 

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων εργασιών, θα τελειώνει ο πρώτος 

σταθμός παραγωγής. Εφόσον το πρώτο στάδιο παραγωγής ολοκληρωθεί, ο πρώτος 

εργάτης ξανακάνει τη διαδικασία του πρώτου σταθμού και ο δεύτερος εργάτης αρχίζει 

τη δική του δουλειά στο δεύτερο σταθμό παραγωγής. 

 Η δουλειά του δεύτερου εργάτη θα ξεκινά με τον έλεγχο των ηλεκτρικών στην 

πρώτη μηχανή. Εφόσον ο έλεγχος δώσει θετικά αποτελέσματα, η μοτοσυκλέτα θα 

μεταφέρεται χωρίς τα καλύμματα και τις ηλεκτρικές απολήξεις που περιγράφηκε 

πρότινος στην εξωτερική πίστα, για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές. Οι 

δοκιμές-έλεγχοι που θα γίνονται, αφορούν το σύστημα φρένων, το σύστημα μετάδοσης 

κίνησης αλλά και το σύστημα διεύθυνσης-αναρτήσεων. Οι έλεγχοι δηλαδή θα 

πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα και θα εκτελούνται για να 

εξακριβωθεί η ασφάλεια του οχήματος και του αναβάτη και προκειμένου να γίνουν οι 

απαραίτητες ρυθμίσεις στα συστήματα φρένων και αναρτήσεων. 

Μόλις οι δοκιμές τελειώσουν, η μηχανή θα μεταφέρεται πίσω στο εργοστάσιο 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή της. Εκεί θα ολοκληρώνεται το προϊόν αφού 

θα προστίθενται σε αυτό τα καλύμματα και οι ηλεκτρικές απολήξεις. Έπειτα, θα 

ακολουθεί ο γενικός οπτικός έλεγχος στη μηχανή όπου θα τοποθετείται και ο αριθμός 

οχήματος. Τέλος η μηχανή θα μεταφέρεται με τις υπόλοιπες στην αποθήκη.  
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Η διαδικασία που περιγράφηκε, αφορά τους δύο σταθμούς για την παραγωγή μίας 

μηχανής. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται 2 φορές ημερησίως, όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα εργασιών. 

 

1.5. Οι Προμηθευτές 

1.5.1. Τιμές και Υλικά που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται όλα τα υλικά και εξαρτήματα των 

μοτοσυκλετών ανά κατηγορία, τα οποία η εταιρία θα αγοράζει από εξωτερικούς 

προμηθευτές, αλλά και οι τιμές αυτών (Dra. Falconí Mónica, Ing. Quiroz José, Espinosa 

Daysi, Molina Tania ,2013). 

 

Κομμάτια Σκελετού & Ψαλιδιού 

Ν Κομμάτια Σκελετού   

1 Μάνα 14 Βάσεις κινητήρα 

2 Υποστίρηξη μάνας δεξί 15 Στήριξη βάσεων ανάρτησης 

3 Υποστίρηξη μάνας αριστερό 16 Βάσεις ανάρτησης 

4 Διαδρομή δεξιά 17 Πατηράκια 

5 Διαδρομή αριστερά 18 Παγιοστάτης 

6 Υποπλαίσιο δεξια Ν Κομμάτια Ψαλιδιού 

7 Υποπλαίσο αριστερά 1 Εξωτερικός άξονας 

8 Μπανάνες 2 Εσωτερικός άξονας – Ρυθμιζόμενος 

9 Στήριξη ψυγείου 3 Εσωτερικός άξονας 

10 Στήριξη σασί 4 Βάσεις για τις διαδρομές του ψαλιδιού 

11 Στήριξη υποπλαισίου 5 Διαδρομές (μπράτσα) 

12 Πίσω πλαίσιο δεξιά 6 Κάτω βάσεις ανάρτησης 

13 Πίσω πλαίσιο αριστερά 7 Ρεγουλατόροι 

Σύστημα σκελετού-ψαλιδιού Τιμή (€) 

Συνολικό κόστος συστήματος σκελετού-
ψαλιδιού 

320 € 

Πίνακας 1.5.1α. Συνολικό κόστος συστήματος σκελετού-ψαλιδιού 
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Σύστημα φρένων 
Ν Κομμάτια Τιμή (€) Ν Κομμάτια Τιμή (€) 
1 Δαγκάνα μπρος 90 12 Βίδες πίσω ανλτίας 0.064 
2 Δαγκάνα πίσω 75 13 Παξιμάδια πίσω αντλίας 0.032 
3 Δισκόπλακα μπρος 86 14 Τάιρ απ δοχείων υγρού 0.064 
4 Δισκόπλακα πίσω 70 15 Βίδες πίσω δαγκάνας 0.016 
5 Τακάκια φρένων μπρος 24 16 Ροδέλες πίσω δαγκάνας 0.032 
6 Τακάκια φρένων πίσω 18 17 Βίδες μπρος δαγκάνας 0.064 
7 Μανέτα δεξία 19.58 18 Ροδέλες μπρος δαγκάνας 0.016 
8 Μανέτα αριστερά 9.2 19 Βίδες μπρος δισκόπλακα 0.096 
9 Σωληνάκια υψηλής 16 20 Παξιμάδια μπρος δισκόπλακα 0.168 
10 Υγρό φρένων 0.867 21 Βίδες πίσω δισκόπλακας 0.048 
11 Βίδες σωληνάκια 0.032 22 Παξιμάδια πίσω δισκόπλακας 0.084 
Συνολικό κόστος συστήματος φρένων 409.387 € 

Πίνακας 1.5.1β. Συνολικό κόστος συστήματος φρένων 

 

 

 

Σύστημα κινητήρα & μετάδοσης κίνησης 
Ν Κομμάτια Τιμή (€) Ν Κομμάτια Τιμή (€) 
1 Κινητήρας 950 15 Σωλήνας εισαγωγής 10.5 
2 Αντλία βενζίνης 105 16 Σωλήνας εξάτμισης 10.5 
3 Ψυγείο 44.1 17 Εξάτμιση 24.5 
4 Injection kit 72 18 Φίλτρο βενζίνης 0.7 
5 Φίλτρο αέρος 6.16 19 Δοχείο αναθυμιάσεων 12.6 
6 Κουτί φίλτρου 23.513 20 Βίδες εισαγωγής 0.036 
7 Εμπρόσθιο γρανάζι κινητήρα 6.125 21 Παξιμάδια εισαγωγής 0.024 
8 Πίσω γρανάζι κινητήρα 22.267 22 Βίδες εξάτμισης 0.024 
9 Αλυσίδα 45.5 23 Παξιμάδια εξάτμισης 0.024 
10 Ντίζα γκαζιού 1.4 24 Ασφάλεια εμπρόσθιου γραναζιού 0.024 
11 Ντίζα συμπλέκτη 1.4 25 Βίδες ψυγείου 0.024 
12 Σωλήνας βενζίνης 1.26 26 Παξιμάδια ψυγείου 0.036 
13 Βεντιλατέρ 49.8 27 Βίδες πίσω γραναζιού 0.072 
14 Σωλήνας ψυγείου 4.2 28 Παξιμάδια πίσω γραναζιού 0.024 
Συνολικό κόστος συστήματος κινητήρα & 
μετάδοσης κίνησης 

1393.195 

Πίνακας 1.5.1γ. Συνολικό κόστος συστήματος κινητήρα & μετάδοσης κίνησης 
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Ηλεκτρικό σύστημα 
Ν Κομμάτια Τιμή (€) Ν Κομμάτια Τιμή (€) 
1 Εγκέφαλος 110 14 Φώτα Φρένων 1.05 
2 Πλεξούδα 113.267 15 Μίζα (ρελέ) 4.9 
3 Ανορθωτής 9.1 16 Killer button 0.7 
4 Πολλαπλασιαστής 17.5 17 Φως Πινακίδας 1.33 
5 Μπαταρία 17.5 18 Βίδες ανορθωτή 0.024 
6 Αριστερό/Δεξί Φλας 10.92 19 Βίδες κοντέρ 0.036 
7 Μπροστά/Πίσω Φώτα 6.65 20 Τάιρ απ πλεξούδα 0.048 
8 Σένσορας Πτώσης 13.503 21 Βίδες φώτα μπρος 0.084 
9 Μπουτόν Μίζας (διακόπτης) 5.6 22 Παξιμάδια φώτα μπρος 0.032 
10 Μπουτόν Φώτων 7 23 Βίδες φώτα πίσω 0.072 
11 Κοντέρ 9.1 24 Βίδες φλας 0.056 
12 Μπουτόν Φλάς 4.41 25 Παξιμάδια φλας 0.048 
13 Κόρνα 3.5    
Συνολικό κόστος ηλεκτρικού συστήματος 336.43 

Πίνακας 1.5.1δ. Συνολικό κόστος ηλεκτρικού συστήματος 

 

 

N Ζαντολάστιχα και σύστημα αναρτήσεων Τιμή (€) 
1 Ανάρτηση εμπρός 165.5 
2 Ανάρτηση πίσω 102 
3 Λάστιχο εμπρός 60 
4 Λάστιχο πίσω 80 
5 Ζάντα εμπρος 78 
6 Ζάντα πίσω 85 
7 Σέλα 13 
Συνολικό κόστος Ζαντολάστιχων και 
συστήματος αναρτήσεων 

583.5 

        Πίνακας 1.5.1ε. Συνολικό κόστος Ζαντολάστιχων και συστήματος αναρτήσεων 

 

 

N Αεροδυναμικά καλύμματα & Υλικά βαφής Τιμή (€) 
1 Υλικά αεροδυναμικών καλυμμάτων 350 
2 Τζαμάκι 27 
3 Πλαϊνοί καθρέφτες 5 
4 Βίδες μισής στροφής 15.12 
5 Βαφή 13 
Συνολικό κόστος Αεροδυναμικών καλυμμάτων 410.12 

       Πίνακας 1.5.1στ. Συνολικό κόστος Αεροδυναμικών καλυμμάτων 
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1.5.2. Όροι παράδοσης 

Κάθε προμηθευτής που θα επιλέξει να συνεργαστεί με την εταιρία, θα πρέπει να 

υπογράψει συμβόλαιο, συμφωνώντας με όλους τους όρους που θα θέσει η εταιρία. Οι 

όροι αυτοί θα αφορούν κυρίως την πληρωμή των προμηθευτών από την εταιρία καθώς 

επίσης και τους όρους παράδοσης των εξαρτημάτων σε αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, 

παρακάτω παρατίθενται οι όροι του συμβολαίου της εταιρίας με τους προμηθευτές. 

 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί 

δειγματοληπτικός έλεγχος εντός του εργοστασίου, να αποσύρει την 

ελαττωματική παρτίδα και να την αντικαταστήσει άμεσα με μία καινούρια. Σε 

τέτοια περίπτωση, η εταιρία δε θα καταβάλει ποσό πληρωμής για την 

ελαττωματική αυτή παρτίδα. 

2. Η εταιρία θα παραλαμβάνει μαζί με την παραγγελία, από τον 

προμηθευτή-μηχανουργείο πιστοποίηση ποιότητας των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκελετού και του ψαλιδιού των 

οχημάτων. 

3. Ο προμηθευτής του σκελετού και ψαλιδιού των οχημάτων, θα λάβει, με 

την πρώτη παραγγελία από την εταιρία, κάποια ειδικά διαμορφωμένα καλούπια, 

τα οποία θα είναι εκτυπωμένα από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στους ποιοτικούς ελέγχους. 

4. Όλοι οι προμηθευτές υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν όλους τους 

απαραίτητους ελέγχους ποιότητας των προϊόντων τους και μαζί με την 

παράδοση των παρτίδων, να παραδίδουν και τα αποτελέσματα αυτών των 

ελέγχων στον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας. 
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5. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στις παραγγελίες ή στην 

ποιότητα των υλικών που θα της παραδίδονται. Σε περίπτωση λάθους, η εταιρία 

δε θα συμφωνεί στην έκδοση παραστατικού πληρωμής για τη συγκεκριμένη 

παραγγελία, έως ότου το λάθος να διορθωθεί. 

6. Οι προμηθευτές θα υποχρεούνται να παραδίδουν την παραγγελία στη 

συμβεβλημένη με το εργοστάσιο μεταφορική εταιρία, στις συμφωνημένες 

ημερομηνίες παράδοσης της κάθε παρτίδας. 

 

Τη μεταφορά των προϊόντων από τους προμηθευτές στο εργοστάσιο παραγωγής 

θα αναλάβει μεταφορική εταιρία. Η μεταφορική αυτή εταιρία θα πρέπει να υπογράψει το 

παρακάτω συμβόλαιο, συμφωνώντας με τους όρους που θα της θέσει η Tyφoon. 

1. Η μεταφορική εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την ασφαλή μεταφορά των 

παραγγελιών από τους προμηθευτές, κατευθείαν στο εργοστάσιο παραγωγής. 

2. Η Tyφoon δε θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα και φθορές 

κατά τη μεταφορά των προϊόντων στο εργοστάσιο παραγωγής. Σε περίπτωση 

υλικής φθοράς, καταστροφής ή απώλειας αντικειμένων από τη μεταφορική, τα 

οποία ανήκουν σε παραγγελία του εργοστασίου, η μεταφορική θα πρέπει να 

υποβάλει αποζημίωση για τις βλάβες και φθορές που προκάλεσε στα 

εξαρτήματα. 

3. Η μεταφορική εταιρία έχει την υποχρέωση να τηρεί τα συμφωνηθέντα, 

παραδίδοντας τις παραγγελίες εντός του χρονικού ορίου που θα τεθεί από την 

εταιρία. 
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1.5.3. Επιχειρηματολογία για την  ύπαρξη πολλαπλών προμηθευτών 

Η επιλογή των προμηθευτών της εταιρίας, έγινε κυρίως με γνώμονα τις τιμές στις 

οποίες αυτοί προσφέρουν τα κομμάτια που χρειάζεται για την ετήσια παραγωγή. Έτσι, 

η επιλογή διαφόρων προμηθευτών έναντι ενός, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η 

εταιρία θα καταλήξει στις καλύτερες και πιο οικονομικές συμφωνίες με προμηθευτές, 

προκειμένου να κρατήσει όσο πιο χαμηλό γίνεται το κόστος παραγωγής.  

Ένας άλλος λόγος για την επιλογή πολλών προμηθευτών, είναι και το αντικείμενο 

στο οποίο οι προμηθευτές εργάζονται. Έτσι, ο προμηθευτής των σκελετών και 

ψαλιδιών της εταιρίας, θα είναι διαφορετικός από αυτόν των φρένων και των 

ηλεκτρικών, καθώς ο πρώτος προμηθευτής θα είναι ένα μηχανουργείο, ενώ οι 

υπόλοιποι θα είναι καταστήματα ανταλλακτικών ειδών. 

Τελευταίος, αλλά μείζονος επίσης σημασίας λόγος επιλογής διαφορετικών 

προμηθευτών, είναι το καταναλωτικό κοινό που θα κερδίσει η εταιρία, συνάπτοντας 

συμφωνία με διάφορους προμηθευτές. Αναλυτικότερα, οι καταναλωτές που 

εμπιστεύονται όλους τους προμηθευτές με τους οποίους θα συνεργαστεί η εταιρία, 

αυτομάτως θα αρχίσουν να εμπιστεύονται και να προτιμούν τα προϊόντα της Tyφoon, 

έναντι των άλλων αντίστοιχων προϊόντων ξένων εταιριών. Με τον τρόπο αυτό, η 

επωνυμία της εταιρίας θα γίνει πιο εύκολα και γρήγορα αναγνωρίσιμη. 
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1.6. Τοποθεσία 

1.6.1. Περιγραφή των χαρακτηριστικών της τοποθεσίας των 

εγκαταστάσεων 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η τοποθεσία μίας εταιρείας κατέχει σημαντικό ρόλο 

στην επιτυχία και την ανάπτυξη της κάθε εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Tyφoon. 

Αυτή η υποθετική εταιρεία θα απαρτίζεται από το εργοστάσιο παραγωγής, την 

αποθήκη, τα γραφεία του εργατικού δυναμικού και την αντιπροσωπεία της μοτοσικλέτας 

και του τομέα των υπηρεσιών, η οποία θα μοιράζεται τις ίδιες εγκαταστάσεις με το 

εργοστάσιο παραγωγής. 

Καταρχάς, ένα εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται σε μια βιομηχανική περιοχή, η 

οποία συνήθως αποτελείται από κτίρια και μηχανήματα, όπου οι εργαζόμενοι 

κατασκευάζουν προϊόντα και χειρίζονται μηχανές επεξεργασίας ενός προϊόντος σε άλλο. 

Ο όρος αποθήκη αναφέρεται σε ένα κτίριο για αποθήκευση των προμηθειών, των 

προϊόντων και των αποθεμάτων. Πέραν  της χρήσης της από τους κατασκευαστές, η 

αποθήκη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς, 

δεδομένου ότι συνήθως επρόκειτο για μεγάλα   κτίρια σε βιομηχανικές περιοχές. 

 Μια αντιπροσωπεία είναι μια επιχείρηση που εμπορεύεται και πουλάει καινούργια ή 

μεταχειρισμένα οχήματα και το επίπεδο του λιανικού εμπορίου βασίζεται σε μια 

σύμβαση αντιπροσωπείας με μια αυτοκινητοβιομηχανία ή με μια θυγατρική των 

πωλήσεων της. Απασχολεί πωλητές οχημάτων, προκειμένου να  διαφημίζει και να 

πουλάει τα προϊόντα της. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται στα Οινόφυτα, 

εκτός από την αντιπροσωπεία που θα δημιουργηθεί στο νομό Αττικής, λόγω του 
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γεγονότος ότι περίπου το πενήντα τοις εκατό του πληθυσμού της  Ελλάδας εντοπίζεται 

εκεί. 

 Ένας από τους βασικούς λόγους επιλογής ενός μόνο εργοστασίου παραγωγής αντί 

για περισσότερα είναι η μικρή ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων ανά έτος. Μια 

ποσότητα παραγωγής 600 μοτοσικλετών ανά έτος είναι μια εφικτή ποσότητα για μια 

ενιαία εργοστασιακή μονάδα. Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στη Νότια Ευρώπη και 

γεωγραφικά καλύπτει περί τα 130.647 km2, δίνοντας έτσι στην εταιρία ένα μεγάλο 

γεωγραφικό πλεονέκτημα, καθώς γίνεται εφικτή η εύκολη και οικονομική διανομή των 

προϊόντων της ανά ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά στον πληθυσμό, η Αθήνα, ως 

πρωτεύουσα και  μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, είναι ευρέως διαδεδομένη ως μία από 

τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ευρώπης, με τον εκτιμώμενο πληθυσμό των 

τεσσάρων (4) εκατομμυρίων πολιτών. 

Η περιοχή στην οποία θα εγκατασταθεί το εργοστάσιο παραγωγής προσφέρει 

αρκετά πλεονεκτήματα για τη εύρυθμη ανάπτυξη και λειτουργία της. Καταρχάς, η 

μονάδα παραγωγής θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά, σε γεωγραφικό επίπεδο, σε 

σχεδόν κάθε εξωτερικό προμηθευτή, ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει και το κόστος της διανομής. Επιπλέον, η μεγαλύτερη εθνική βιομηχανική 

ζώνη είναι εγκαταστημένη στα Οινόφυτα, μία ιδανική περιφέρεια για την εγκατάσταση 

του εργοστασίου έως και υψηλής όχλησης. Μια οργανωμένη βιομηχανική ζώνη 

προσφέρει όλα τα είδη των αναγκών που απαιτούνται από μια εταιρεία, γεγονός που 

την καθιστά ιδανική για μαζική  παραγωγή. Επιπλέον, το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο 

είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στην Ελλάδα, 

είναι πολύ κοντά στο εργοστάσιο, σε απόσταση 60 χλμ, παρέχοντας τη ευκαιρία για 

μελλοντικές επεκτάσεις προς τις γειτονικές χώρες με χαμηλό κόστος διανομής. 
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Όπως είναι αναμενόμενο, η ύπαρξη και η λειτουργία μιας εταιρείας έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην κοινωνία της περιοχής. Υψίστης σημασίας είναι η οικονομική 

ανάπτυξη που προκύπτει από την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής, η 

οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την απασχόληση εργατικού δυναμικού σε κάθε 

θέση εργασίας. Όπως είναι φυσικό, θα δοθεί προτεραιότητα για όλες αυτές τις θέσεις 

εργασίας  στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βέβαια θα διαθέτουν τα κατάλληλα 

προσόντα. Επιπλέον, η εταιρεία θα υποστηρίξει τη συνεργασία με επιλεγμένα 

πανεπιστήμια οικονομικών και μηχανικών, σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα παρέχει 

ορισμένες θέσεις για πρακτική άσκηση στους αριστούχους μαθητές τους, 

διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο πως το δυνητικά μελλοντικό εργατικό δυναμικό 

της θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Μέσω αυτής 

της συνεργασίας, η εταιρεία θα αποκτήσει εθνικό αλλά και διεθνές κύρος και φήμη και  

με αυτό τον τρόπο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη και των δυνητικών πελατών της. 

Επιπλέον, σ' αυτά τα πανεπιστήμια θα δοθεί η ευκαιρία να επισκεφθούν τις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής και θα κερδίσουν  τη μοναδική εμπειρία 

της διαδικασίας κατασκευής μιας μοτοσικλέτας, κάτι το οποίο είναι, δυστυχώς, αδύνατο 

να συμβεί στη σημερινή Ελλάδα λόγω της απουσίας των σχετικών βιομηχανιών. 

 

1.7. Logistics & αποθήκευση 

Οι παραγγελίες θα δίνονται στους προμηθευτές μία φορά το μήνα, δηλαδή η 

εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το R,S σύστημα με R = 1 μήνα. Το R,S  σύστημα  ως ένα 

περιοδικό σύστημα αξιολόγησης προσφέρει την ευκαιρία του συντονισμού των 

παραγγελιών και των παραδόσεων, ενώ είναι πολύ πιο απλό στη χρήση σε σύγκριση 

με τα συστήματα συνεχούς επανεξέτασης, όπως το s,Q σύστημα.  Ο χρόνος 
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προετοιμασίας για σχεδόν όλους τους προμηθευτές δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, ως εκ 

τούτου, η ανάλυση που έχει γίνει για κάθε προμηθευόμενο προϊόν, θέτοντας  R + L ίση 

με 2 μήνες. Η μεταβλητότητα της ζήτησης για τις μοτοσικλέτες θεωρείται ότι είναι πολύ 

χαμηλή, αφού έχουμε υποθέσει ότι όλες οι μοτοσυκλέτες (600) θα πωλούνται εύκολα 

κάθε έτος. Με τον τρόπο αυτό, κάθε ένα κομμάτι, με βάση το πόσα χρειάζονται στην 

παραγωγική διαδικασία των μοτοσυκλετών, υπολογίζεται ότι έχει μια μέση ετήσια 

ζήτηση μέτους και μια σχετική ζήτηση σε R+L , μR+L , ίση με μέτους/6. Επίσης έχει 

υπολογιστεί, πως η τυπική απόκλιση της ετήσιας ζήτησης μοτοσυκλετών θα κυμαίνεται 

περίπου στο 10% της μέσης της τιμής, δηλαδή 60 μοτοσυκλέτες και έτσι  ετήσια τυπική 

απόκλιση της ζήτησης κάθε κομματιού θα είναι περίπου σέτους=μέτους/10. Με τον τρόπο 

αυτό, η τυπική απόκλιση του R+L κάθε κομματιού, θα υπολογίζεται από την παρακάτω 

σχέση: 

σ2
έτους = 6∙σ2

R+L  σ2
R+L = σ2

έτους /6  σR+L = σέτους/√6  σR+L = μέτους/(10√6)  σR+L  

μέτους/25 

 

Επομένως, το up-to-level (S) επιλέγεται για το κάθε κομμάτι, λαμβάνοντας υπ' όψιν 

ότι το επίπεδο του σέρβις θα αγγίζει το 99%, δηλαδή ο συντελεστής ασφάλειας k θα 

είναι ίσος με 2.33. Έτσι, η τιμή του S (up-to-level) για το κάθε κομμάτι, με δοθείσα τη 

μέση ετήσια ζήτηση του καθενός θα είναι: 

S = μR+L + k∙σR+L  S = μέτους/6 + 2.33∙μέτους/25  S  0.26∙μέτους. 
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1.8. Ανθρώπινο δυναμικό 

1.8.1. Οργανόγραμμα εταιρίας και περιγραφή πόστων 

1) Διευθυντής: Διευθύνει την εταιρία. Είναι υπεύθυνος προσωπικού και προσλήψεων, 

υπεύθυνος μάρκετινγκ και διαφήμισης. Επίσης, είναι αυτός που ασχολείται με την 

έρευνα αγοράς αλλά και με έρευνα ανταγωνισμού καθώς επίσης και με το 

στρατηγικό σχεδιασμό. 

2) Γραμματέας: Γράφει τα γράμματα και τις επιστολές, ασχολείται με την οργάνωση 

όλων των αρχείων και εγγράφων της εταιρίας, στέλνει και παραλαμβάνει αρχεία και 

αναφορές και διαχειρίζεται τις εισερχόμενες αλλά και εξερχόμενες κλήσεις από/προς 

πελάτες και συνεργάτες. 

3) Ποιοτικός έλεγχος: Υπεύθυνος ποιοτικών ελέγχων που γίνονται στο εργοστάσιο. 

Θα πραγματοποιεί τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα γίνονται σε υλικά και 

μηχανές και όλα τα αποτελέσματα που θα καταγράφονται θα είναι δική του 

αρμοδιότητα να ερμηνεύονται και να αξιολογούνται. 

4) Λογιστής: Υπεύθυνος για την οικονομική εικόνα της εταιρίας. Αρμοδιότητές του η 

οικονομική ανάλυση και η πρόταση κερδοφόρων λύσεων στα οικονομικά τέλματα 

που θα συναντώνται. Υπεύθυνος μισθών, πληρωμών και καταγραφής ροής εσόδων 

και εξόδων στην εταιρία.  

5) Εργατικό δυναμικό: 

a) Σταθμός συναρμολόγησης: Είναι ο εργάτης που πραγματοποιεί όλες τις 

απαραίτητες εργασίες στον πρώτο σταθμό παραγωγής. Αρμοδιότητές του είναι η 

παραγωγή των πλαστικών καλυμμάτων και η συναρμολόγηση της μηχανής.  

b) Σταθμός ελέγχου: Είναι ο εργάτης που πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες 

εργασίες στο δεύτερο σταθμό παραγωγής. Αρμοδιότητες του είναι οι έλεγχοι που 
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θα πρέπει να γίνονται σε κάθε μοτοσυκλέτα όπως αυτοί περιγράφονται στην 

ενότητα 1.9 καθώς και η ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος.  

6) Εργαζόμενοι αντιπροσωπείας: Δουλεύουν στο κατάστημα της εταιρίας στην 

Αθήνα. Αρμοδιότητά τους η σωστή διαχείριση της αντιπροσωπείας και η πλήρης 

ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα της εταιρίας. Επίσης καταγραφή 

πελατών στο πελατολόγιο και αποστολή στοιχείων πωλήσεων στο διευθυντή και 

στο λογιστή. 

 

 

 

Εικόνα 1.8.1. Οργανόγραμμα Εταιρίας 
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1.9. Ποιοτικός έλεγχος  

Πριν οποιοδήποτε προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά είναι αναγκαίο να περάσει από 

τους απαραίτητους ελέγχους για να διασφαλιστεί η ποιότητά του. Ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν , γίνονται και οι αντίστοιχοι ποιοτικοί έλεγχοι. 

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου το προϊόν συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του 

καταναλωτή, η αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων 

ποιοτικών ελέγχων είναι μεγάλη. Στις βιομηχανίες κατασκευής οχημάτων, είναι 

απαραίτητο όλα τα οχήματα πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά να έχουν πλήρως 

ελεγχθεί τόσο στα υλικά όσο και στην κατασκευή τους. Όλα τα συστήματά τους πρέπει 

να λειτουργούν στην εντέλεια και όλα τους τα εξαρτήματα να επιβεβαιώνουν πως το 

όχημα είναι απόλυτα ασφαλές για το καταναλωτικό κοινό. Έτσι πρέπει να γίνεται και σε 

μία μοτοσυκλέτα.  

Η ασφάλεια και ποιότητα των μοτοσυκλετών καθορίζεται κυρίως από την επιλογή 

των υλικών που την απαρτίζουν αλλά και από την επεξεργασία των υλικών και των 

πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί μία μηχανή. Επομένως 

είναι υψίστης σημασίας ο σωστός και αποτελεσματικός ποιοτικός έλεγχος σε αυτά τα 

στάδια της παραγωγής.  

Εφόσον η εταιρία θα παραγγέλνει τα εξαρτήματα που αναφέρθηκαν στην ενότητα 5 

από εξωτερικούς προμηθευτές, θα δέχεται τις παρτίδες μόνο όταν η ποιότητα των 

υλικών είναι απόλυτα διασφαλισμένη, γεγονός που ελέγχεται σύμφωνα με τα βήματα 

που περιγράφονται παρακάτω. Όσον αφορά το σκελετό και το ψαλίδι, επειδή θα 

κατασκευάζονται από εξωτερικό συνεργάτη, θα έρχονται στο εργοστάσιο με 

πιστοποίηση ασφάλειας, έχοντας περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και όλες 

τις υποχρεωτικές διαδικασίες προκειμένου να είναι έτοιμα για χρήση. Αφού τα 
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προαναφερθέντα εξαρτήματα αγοράζονται από προμηθευτές, ο μόνος έλεγχος που θα 

γίνεται στο εργοστάσιο, θα είναι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος για να διασφαλιστεί η 

εγκυρότητα των προμηθευτών. 

Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, στις εγκαταστάσεις της 

εταιρίας. Σκοπός του είναι να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των προμηθευτών, όσον 

αφορά την ποιότητα των υλικών και των εξαρτημάτων που θα προμηθεύουν στην 

εταιρία. Η διαδικασία που θα ακολουθείται κατά τον έλεγχο αυτό, περιγράφεται 

παρακάτω. 

Εφόσον η παρτίδα της παραγγελίας έχει φτάσει στο εργοστάσιο, ο υπάλληλος 

ποιοτικού ελέγχου θα διαλέγει το μέγεθος του δείγματος που θα περάσει από τον 

έλεγχο. Στις βίδες, τα παξιμάδια, τα ρουλεμάν αλλά και τις ροδέλες, εφόσον υπάρχει 

τυποποίηση ανάλογα με το μέγεθός τους, θα πραγματοποιείται μόνο έλεγχος με το 

ηλεκτρονικό παχύμετρο, για να εξακριβωθεί εάν η παρτίδα έχει τις διαστάσεις που 

απαιτούνται. Στο δείγμα της παρτίδας σκελετών, ψαλιδιών και αξόνων, τα οποία θα 

κατασκευάζονται από εξωτερικό μηχανουργείο, θα πραγματοποιείται έλεγχος στις 

κύριες διαστάσεις (ύψος, μήκος, πάχος), αλλά και έλεγχος για το εάν οι οπές στις 

οποίες θα μπαίνουν τα ρουλεμάν, οι άξονες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα της μηχανής, 

πληρούν τις επιθυμητές προδιαγραφές. 

Ένας ακόμη δειγματοληπτικός έλεγχος, που θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο, 

έχει ως στόχο να δείξει εάν, πακέτα παραγγελιών, όπως η αλυσίδα και τα γρανάζια 

κίνησης, είναι όντως ολόκληρα και δε λείπει κάποιο εξάρτημα από αυτά. Ο έλεγχος 

αυτός θα είναι οπτικός, τα δείγματα θα επιλέγονται ανάλογα με το μέγεθος της 

παρτίδας και τα αποτελέσματα θα καταγράφονται για να αποφευχθούν τυχόν λάθη. 
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Όσον αφορά τις εργασίες που θα πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο, οι έλεγχοι 

περιορίζονται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα της μηχανής. Η διαδικασία κατασκευής 

των αεροδυναμικών καλυμμάτων που περιλαμβάνει τη δημιουργία αλλά και κατεργασία 

τους, είναι μία διαδικασία αρκετά ακριβής. Η κατασκευή τους, που πραγματοποιείται 

στο αλουμινένιο καλούπι δεν αφήνει περιθώρια λάθους στο τελικό αποτέλεσμα. Επίσης 

η κατεργασία στην οποία θα υπόκεινται είναι απλή και εύκολη για έναν εξειδικευμένο 

εργάτη. 

Τα συστήματα τα οποία θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο είναι αυτά που είναι 

υπεύθυνα για τη συνολική λειτουργία της μηχανής. Τα συστήματα αυτά είναι το 

ηλεκτρικό σύστημα, το σύστημα φρένων, τα συστήματα αναρτήσεων καθώς και το 

σύστημα πλοήγησης. Όλα αυτά τα συστήματα θα ελέγχονται στην ειδικά διαμορφωμένη 

πίστα που θα υπάρχει δίπλα στο εργοστάσιο παραγωγής. Εκεί τα τεστ που θα 

πραγματοποιούνται θα είναι τα εξής: 

 

 

1. Ηλεκτρικό σύστημα. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

Η/Υ. Ο ελεγκτής μέσω ειδικού προγράμματος στον υπολογιστή, διαπιστώνει εάν 

όλες οι ηλεκτρικές απολήξεις λειτουργούν σωστά και αποτυπώνει τα 

αποτελέσματα στην οθόνη για άμεση καταγραφή και αποθήκευση. 

2. Αλλαγή ταχυτήτων και επιτάχυνση. Εδώ ο αναβάτης της μηχανής 

αφού ‘βάλει μπρος’ τη μηχανή, θα εξετάζει την αλλαγή όλων των ταχυτήτων 

αλλά και την ικανότητα πορείας και στροφής της. 

3. Σύστημα Διεύθυνσης. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά την 

ικανότητα της μηχανής να ανταπεξέλθει σε στροφές. 
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4. Εμπρόσθιο και πίσω φρενάρισμα. Σε αυτό τον έλεγχο, ο αναβάτης 

αφού αναπτύξει μία σταθερή ταχύτητα, θα φρενάρει με το εμπρόσθιο και πίσω 

φρένο, τεστάροντας έτσι την ανταπόκριση των δύο συστημάτων φρένων. 

5. Ρύθμιση αναρτήσεων. Ο αναβάτης προσαρμόζει, έπειτα από διαδοχικές 

δοκιμές της μηχανής στην πίστα, τα δύο συστήματα αναρτήσεων με στόχο να 

είναι αποτελεσματικές και λειτουργικές. 

6. Έλεγχος τελικού προϊόντος. Ελέγχεται εάν έχουν μπει όλα τα 

εξαρτήματα στη μηχανή και έχουν βιδωθεί με τις σωστές βίδες. Εάν όλα είναι στη 

σωστή θέση, τότε τοποθετείται ο αριθμός οχήματος. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, θα σημειώνονται βάσει σταθμού παραγωγής, 

σε ειδική λίστα ελέγχου, εάν όλα τα βήματα που αναγράφονται σε αυτήν έγιναν με 

επιτυχία. Εφόσον η παραγωγή θα είναι μικρή και θα πραγματοποιείται από μικρό 

αριθμό εργαζομένων, θα είναι πολύ εύκολο να σημειώνονται σε μία ηλεκτρονική λίστα, 

εάν όλες οι εργασίες που θα αναφέρονται σε αυτή έγιναν με τη σειρά και επιτυχημένα. 

Αυτή η λίστα θα περιέχει όλες τις διαφορετικές εργασίες που θα πρέπει να γίνονται σε 

κάθε μηχανή και θα αναγράφονται με τη σειρά εκτέλεσής τους. 
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Κεφάλαιο 2ο. Ανάλυση κόστους παραγωγής 

2.1. Εισαγωγή 

Η ανάλυση κόστους για την παραγωγική διαδικασία, είναι ένα από τα σημαντικότερα 

θεωρητικά κομμάτια που πλαισιώνουν την λειτουργία μίας εταιρίας. Η ανάλυση αυτή, 

προσφέρει λύσεις στα παρακάτω προβλήματα μίας εταιρίας: 

 Αναλυτικά κόστη παραγωγής, πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού. 

Έχοντας καθορίσει τα λειτουργικά κόστη αλλά και τα κόστη προμηθευτών, η 

εταιρία μπορεί να λειτουργήσει πιο σίγουρη για το ακριβές ποσό που θα 

πληρώνει για την παραγωγή του προϊόντος της. 

 Ανάλυση της αγοράς στην οποία απευθύνεται η εταιρία προκειμένου να 

φανεί εάν η εταιρία μπορεί να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει κερδοφόρα σε μία 

συγκεκριμένη αγορά. 

 Σύγκριση της εταιρίας με τις αντίστοιχες ανταγωνίστριες. Η σύγκριση αυτή 

μπορεί να βοηθήσει την εταιρία να διορθώσει λάθη τα οποία είναι βασικά για τη 

λειτουργία της. 

 Ανάλυση αρχικού κεφαλαίου. Η εταιρία με τη βοήθεια της ανάλυσης θα 

αποφασίσει πόσο πρέπει να είναι το αρχικό κεφάλαιο που θα πρέπει να 

επενδυθεί προκειμένου να ιδρυθεί και να ξεκινήσει η λειτουργία της καθώς 

επίσης και ποιο κομμάτι του ποσού αυτού θα διατεθεί για πάγιες εγκαταστάσεις 

αλλά και για εξοπλισμό της εταιρίας. 

 Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων για κάθε χρόνο λειτουργίας της εταιρίας. Με 

τον τρόπο αυτό φαίνεται το κατά πόσον η εταιρία είναι βιώσιμη, λαμβάνοντας 
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υπόψιν τα συνολικά έξοδα αλλά και έσοδά της στο τέλος κάθε έτους λειτουργίας 

της. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η ανάλυση κόστους δείχνει ουσιαστικά τα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία εταιρία, προκειμένου να καταφέρει να είναι 

κερδοφόρα αλλά και να χτίσει σε βάθος χρόνου μια δυνατή και αναγνωρίσιμη 

επωνυμία. Τα βήματα που θα ακολουθήσει η Tyφoon για την παραγωγή και 

πώληση του προϊόντος της, παρουσιάζονται παρακάτω. 
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2.2. Έρευνα αγοράς 

2.2.1. Ανάλυση Swot 

(Dra. Falconí Mónica, Ing. Quiroz José, Espinosa Daysi, Molina Tania ,2013) 

 

     Εικόνα 2.2.1. Ανάλυση Swot 

 

 

 

Δυνάμεις

•Μοναδική βιομηχανία στην Ελλάδα

•Νέες θέσεις εργασίας

•Κομμάτια μηχανής κατά παραγγελία

•Χρήση της τρισδιάστατης εκτύοωσης στην 
παραγωγική διαδικασία

•Υψηλή ποιότητα

Αδυναμίες

•Τραπεζικό δάνειο

•Έλλειψη εμπειρίας και γνώσης για τυχόν 
μελλοντικά προβλήματα

•Πιθανή δυσπιστία των καταναλωτών

Ευκαιρίες

•Επιθυμία καταναλωτών για προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και χαμηλής τιμής

•Ανάγκη του Έλληνα καταναλωτή για 
κατανάλωση ελληνικων προϊότνων

•Υψηλό επίπεδο αποδοχής και δημοτικότητας 
στη χώρα

Απειλές

•Γνωστές μάρκες των ανταγωνιστών

•Ελληνική οικονομική κρίση

•Υψηλή κρατική φορολόγηση

•Αστάθεια στις τιμές των προμηθευτών

Ανάλυση Swot
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2.2.2. Έρευνα αγοράς & ανταγωνισμού 

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω, δείχνουν πως η τάση των 

καταναλωτών οδηγεί σε αύξηση του ετήσιου αριθμού κυκλοφορίας μοτοσυκλετών στην 

Ελλάδα ενώ παράλληλα οδηγεί σε μείωση του ετήσιου αριθμού κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων στη Ελλάδα (Μενεξές Κωνσταντίνος, 2014).  

Χρονιά Αριθμός επιβατικών μηχανών ανά χρονιά 

2009 60221 

2010 50282 

2011 35773 

2012 21538 

2013 12168 

2014 24344 

2015 29358 

     Πίνακας 2.2.1. Αριθμός επιβατικών μηχανών ανά χρονιά 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.2.1. Αριθμός επιβατικών μηχανών ανά χρονιά 
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Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό μηχανών που κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα κάθε χρόνο, μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για τη ζήτηση του προϊόντος. 

Μέσα από το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρείται πως, κατά την περίοδο 2012-2015, 

η ζήτηση των μοτοσυκλετών στην Ελλάδα αυξάνεται με γραμμικό τρόπο.  

Αναλυτικότερα, παρατηρούμε πως η συνεχής αύξηση του ετήσιου αριθμού 

μηχανών, η οποία υπάρχει από τη χρονιά 2013 έως και σήμερα, είναι ένας πολύ 

ευνοϊκός παράγοντας για την ίδρυση μίας βιομηχανίας μοτοσυκλετών. Είναι σημαντικό 

να αναφερθεί το γεγονός ότι, οι ετήσιες πωλήσεις μηχανών συνέχισαν να αυξάνονται, 

ακόμα και κατά την αρχή της περιόδου κρίσης στην Ελλάδα το 2012, σε αντίθεση με 

τον ετήσιο αριθμό αυτοκινήτων που κυκλοφορούν, ο οποίος μειώθηκε ραγδαία. Η τάση 

των καταναλωτών προς την αγορά μοτοσυκλετών έναντι αυτοκινήτων, επηρεάστηκε 

άμεσα από την οικονομική κρίση της χώρας. Οι καταναλωτές πλέον ψάχνουν κάτι που 

να είναι άμεσα οικονομικό. Η προσιτή τιμή αγοράς, αλλά και η χαμηλή κατανάλωση σε 

καύσιμο, μίας μοτοσυκλέτας χαμηλού και μεσαίου κυβισμού, είναι οι κύριοι λόγοι της 

στροφής του κοινού προς αυτό το επιβατικό όχημα μεταφοράς.  

Το πιο σημαντικό στοιχείο που παρέχει ο παραπάνω πίνακας είναι το γεγονός ότι 

ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο αριθμός ζήτησης μηχανών 

συνέχισε και συνεχίζει να αυξάνεται. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2010/2011, όταν 

δηλαδή στην Ελλάδα ξεκίνησε η οικονομική κρίση,  η ζήτηση των μηχανών συνέχισε να 

αυξάνεται, με φθίνοντα βέβαια ρυθμό. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως, στην ανάγκη 

του καταναλωτή, για ένα φθηνό μεταφορικό μέσο, με χαμηλή τιμή πώλησης και χαμηλά 

έξοδα συντήρησης και λειτουργίας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε κυρίως στα 

αστικά κέντρα, λόγω της έντονης κίνησης στις μεγάλες κεντρικές οδούς. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει τον αριθμό μοτοσυκλετών που κυκλοφορούν στα αστικά κέντρα της 

Ελλάδας (Μενεξές Κωνσταντίνος, 2014). 
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Περιφέρεια Επιβατικές μηχανές Σχετική συχνότητα 

Στερεά Ελλάδα 773940 48.90 

Αττική 708820 44.78 

Μακεδονία 227868 14.40 

Πελοπόννησος 131538 8.31 

Ήπειρος 30628 1.94 

Θεσσαλία 79843 5.04 

Θράκη 41833 2.64 

Κρήτη 131603 8.31 

Σύνολο Ελλάδας 1582818  

     Πίνακας 2.2.2α – Επιβατικές μηχανές στα μεγάλα αστικά κέντρα (Χρονιά 2014) 

 

 

Περιφέρεια Επιβατικές μηχανές Σχετική συχνότητα 

Στερεά Ελλάδα 837687 51.96 

Αττική 789966 48.99 

Μακεδονία 292126 18.12 

Πελοπόννησος 141710 8.79 

Ήπειρος 35145 2.18 

Θεσσαλία 87219 5.41 

Θράκη 44174 2.74 

Κρήτη 145418 9.02 

Σύνολο Ελλάδας 1612176  

     Πίνακας 2.2.2β. – Επιβατικές μηχανές στα μεγάλα αστικά κέντρα (Χρονιά 2015) 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, το έτος 2014, στην Αττική κυκλοφορούσε 

το 44,78% των μοτοσυκλετών, που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά. Το 

14,4% των μοτοσυκλετών, κυκλοφορούσε στη Μακεδονία και το 8,31%, κυκλοφορούσε 

στη Κρήτη αλλά και στην Πελοπόννησο. 

Στον πίνακα 2.2.2β. – Επιβατικές μηχανές στα μεγάλα αστικά κέντρα (Χρονιά 2015), 

το 48.99% των μοτοσυκλετών, κυκλοφόρησαν στην Αττική, το 18.12 % στη Μακεδονία, 

ενώ το 9.02% στη Κρήτη και το 8.79% στην Πελοπόννησο.  

Συνολικά, παρατηρείται αύξηση στον αριθμό κυκλοφορίας μοτοσυκλετών σε όλα τα 

αστικά κέντρα της Ελλάδας, γεγονός το οποίο φανερώνει την αυξητική τάση ζήτησης 

του προϊόντος από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. 

 Η τάση των καταναλωτών στο συγκεκριμένο τομέα δεν επηρεάζεται όμως μόνο 

από τα χαμηλά λειτουργικά έξοδα. Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από 

ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και από ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν σε δείγμα 

του target group της εταιρίας, οι προτιμήσεις των καταναλωτών πλέον εξαρτώνται από 

3 παράγοντες με σειρά προτεραιότητας. Τιμή, ποιότητα και χώρα προέλευσης του 

προϊόντος. Όπως αναφέρθηκε και στη εφημερίδα Η Ημερησία : Το ελληνικό κοινό 

προτιμά προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς, εφόσον αυτά πωλούνται σε προσιτή 

τιμή, και θέτει ως προτεραιότητα το κοινωνικό καλό. (Εφημερίδα Ημερησία. Έρευνες 

των Boston Consulting & Focus Bari). Φαίνεται έτσι, η ριζική αλλαγή που έχει επιφέρει 

η τρέχουσα οικονομική κρίση στην καταναλωτική συμπεριφορά.  

Το προϊόν της εταιρίας είναι μία μοτοσυκλέτα 250 κυβικών. Τα πλεονεκτήματα του 

μοντέλου της εταιρίας σε σχέση με παρόμοια προϊόντα ποικίλουν. 

 Όσον αφορά την τιμή πώλησης του προϊόντος, σύμφωνα με τον κατάλογο τιμών 

πώλησης των υπόλοιπων παρόμοιων προϊόντων στην ελληνική αγορά, η τιμή 
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πώλησης που έχει θέσει ως στόχο η εταιρία, είναι μία από τις χαμηλότερες στο 

συγκεκριμένο είδος προϊόντων. 

 Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο εργονομικός σχεδιασμός δίνει τη 

δυνατότητα εύκολου χειρισμού παρά τα κυβικά του οχήματος, γεγονός που δίνει ένα 

μεγάλο πλεονέκτημα στο προϊόν αφού στα μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχει πρόβλημα 

στην κυκλοφορία-μποτιλιάρισμα. Έτσι το προϊόν έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά μίας 

αγωνιστικής μηχανής 250 κυβικών αλλά και την ευελιξία στην κίνηση που διαθέτουν οι 

μηχανές χαμηλότερου κυβισμού.  

Ένα ακόμη πλεονέκτημα που διαφοροποιεί το προϊόν από τα υπόλοιπα της 

κατηγορίας του, είναι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία επιτρέπει σε 

κάθε ένα από τα προϊόντα να είναι μοναδικό ανάλογα με τις προτιμήσεις των πελατών. 

Η χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης σε βιομηχανία μαζικής παραγωγής, 

είναι κάτι καινοτόμο, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα παγκόσμια δεδομένα.  

Με την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα 

να προσαρμόσει σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις, κάποια από τα 

κομμάτια της μηχανής που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Επιπλέον, ο 

πελάτης θα μπορεί να διαλέξει σε περίπτωση επισκευής, εάν θέλει το ανταλλακτικό που 

θα του παρέχεται, να είναι εκτυπωμένο στον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Τα κομμάτια κάθε 

μοτοσυκλέτας, τα οποία θα μπορούν να κατασκευαστούν και με τη χρήση της 3D 

εκτύπωσης, καθώς επίσης και τα κόστη και οι τιμές πώλησης αυτών, παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 
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N Κομμάτια Όγκος (mm^3) Κόστος (€) Τιμή πώλησης (€) 

1 Σωλήνας εισαγωγής 148777.58 74 115 

2 Κουτί φίλτρου 756286.16 378 480 

3 Οπίσθιος λασπωτήρας 281001.17 140 185 

4 Εμπρόσθιος λασπωτήρας 430987.1 215 290 

5 Θήκη μπαταρίας 70640 35 50 

6 Βάση ταχυμέτρου 75466.26 37 55 

7 Γλίστρα αλυσίδας 11912.33 6 9 

8 Καπάκι εμπρόσθιου 

γραναζιού κινητήρα 

780000 90 120 

 Πίνακας 2.2.2γ. – Κομμάτια τρισδιάστατης εκτύπωσης 

 

Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα του προϊόντος αλλά και της εταιρίας είναι το 

γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη ελληνική βιομηχανία παραγωγής δίκυκλων 

οχημάτων. Κάποια από τα αποτελέσματα στατιστικής έρευνας για τις προτιμήσεις των 

Ελλήνων καταναλωτών, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2013/2014, σε δείγμα 368 

ερωτηθέντων καταναλωτών, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες (Αναστασοπούλου 

Ελένη, 2013). 

Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός προϊόντος, 

όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τη γνώμη των καταναλωτών. 

 

 

 

 



54 
 

 

 

Ν 

 

Κριτήρια Σχετική συχνότητα (ΝΑΙ) Σχετική συχνότητα (ΟΧΙ) 

1 Τιμή 77.2 22.8 

2 Χώρα προέλευσης 52.4 47.6 

3 Ποιότητα 67.9 32.1 

4 Επωνυμία 21.5 78.5 

   Πίνακας 2.2.4. Κριτήρια επιλογής προϊόντων  

 

 

      Διάγραμμα 2.2.4. Κριτήρια επιλογής προϊόντων 

 

Παρατηρείται λοιπόν πως το 77,2% των ερωτηθέντων θεωρεί βασικό κριτήριο για 

την αγορά ενός προϊόντος την τιμή πώλησής του. Το δεύτερο σημαντικότερο κριτήριο 

για την επιλογή προϊόντων, με ποσοστό 69,7%, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ποιότητα των προϊόντων. Επιπλέον, το λιγότερο σημαντικό κριτήριο, με μόλις 21,5% 

θετικές απαντήσεις, είναι η επωνυμία του προϊόντος αυτού.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, εξάγεται το συμπέρασμα πως, το 

καταναλωτικό κοινό, επιλεγεί ένα προϊόν κυρίως λόγο της τιμής του και λιγότερο λόγο 

της επωνυμίας του. 

Ο πίνακας 2.2.5. Λόγοι προτίμησης ελληνικών προϊόντων, παρουσιάζει τους 

βασικούς λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές επιλέγουν ελληνικά προϊόντα έναντι 

των εισαγόμενων. 

 

N Λόγοι Σχετική συχνότητα 
(ΝΑΙ) 

Σχετική συχνότητα 
(ΟΧΙ) 

1 Ενίσχυση ελληνικής οικονομίας 76.4 23.6 

2 Ενδυνάμωση ελληνικών επιχειρήσεων 77.4 22.6 

3 Ενίσχυση ελληνικής παραγωγικότητας 66.8 33.2 

4 Διατήρηση θέσεων εργασίας 64.1 35.9 

5 Υψηλή ποιότητα ελληνικών προϊόντων 50.8 49.2 

   Πίνακας 2.2.5. Λόγοι προτίμησης ελληνικών προϊόντων 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι καταναλωτές κλήθηκαν να δηλώσουν το λόγο για τον 

οποίο προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα. Αναλυτικότερα, το 77,4% προτιμά τα ελληνικά 

προϊόντα προκειμένου να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις και το 76,4% για να 

ενισχύσει την ελληνική οικονομία. Επιπλέον, το 66.8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι με 

τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ελληνική παραγωγικότητα ενώ το 64,1% προτιμά τα 

ελληνικά προϊόντα για να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Τέλος, το 50.8% των 
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ερωτηθέντων, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς, προτιμούν ελληνικά προϊόντα 

διότι θεωρούν πως αυτά υπερτερούν σε ποιότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας στην 

ερώτηση αυτή, παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

Διάγραμμα 2.2.5. Λόγοι προτίμησης ελληνικών προϊόντων  

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στην επίδραση της ελληνικής οικονομικής κρίσης 

όσον αφορά την προτίμηση από τους καταναλωτές, για ελληνικά προϊόντα. 
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Ν Επίδραση Σχετική συχνότητα 

1 Πολύ αρνητική 2.7 

2 Αρνητική 4.1 

3 Ουδέτερη 18.8 

4 Θετική 28.8 

5 Πολύ θετική 45.7 

 

Πίνακας 2.2.6. Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην προτίμηση των 

καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα 

 

 

 

Διάγραμμα 2.2.6. Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην προτίμηση των 

καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα 

 

Στην ερώτηση ‘Πώς κατά τη γνώμη σας έχει επηρεάσει η οικονομική συγκυρία την 

προτίμηση σας σε ελληνικά προϊόντα;’, το 45,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει 

επηρεάσει πολύ θετικά καθώς έχει αυξήσει κατά πολύ την αγορά ελληνικών προϊόντων. 

2.7 4.1

18.8

28.8

45.7

Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 
προτίμηση των καταναλωτών για τα 
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Το 28,8% απάντησε ότι έχει επηρεάσει θετικά καθώς έχει αυξήσει την αγορά ελληνικών 

προϊόντων. Το 18,8% δήλωσε πως δεν έχει αλλάξει καθόλου τις προτιμήσεις του σε 

ελληνικά προϊόντα. Αντίθετα, το 4.1% απάντησε αρνητικά καθώς έχει μειώσει την 

αγορά ελληνικών προϊόντων και το 2.7% των ερωτηθέντων απάντησε πως έχει 

επηρεάσει πολύ αρνητικά καθώς έχει μειώσει κατά πολύ την αγορά ελληνικών 

προϊόντων.  

Η άποψη των καταναλωτών στο ερώτημα ‘Η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων, 

μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από την οικονομική κρίση’, παρουσιάζεται παρακάτω 

στον αντίστοιχο πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Πίνακας 2.2.7. Η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε 

έξοδο από την κρίση 

 

N Γνώμες Σχετική συχνότητα 

1 Διαφωνώ απόλυτα 2.40% 

2 Διαφωνώ 7.90% 

3 Ουδέτερη 24.50% 

4 Συμφωνώ 34% 

5 Συμφωνώ απόλυτα 31.30% 
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    Διάγραμμα 2.2.7. Η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε 

έξοδο από την κρίση 

 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, το 34% των ερωτηθέντων συμφωνεί πως η 

στροφή των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από 

την οικονομική κρίση της χώρας. Απόλυτη συμφωνία στην άποψη αυτή εκφράζει το 

31.3% των ερωτηθέντων. Ουδέτερη στάση απέναντι σε αυτή την άποψη κρατά το 

24,5% ενώ αντίθετα, το 7.9% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη αυτή, και το 

2,4%, διαφωνεί απόλυτα. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την άποψη των καταναλωτών στο ερώτημα ‘τα 

ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ποιότητα από τα προϊόντα εισαγωγής;’. 

 

 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ουδέτερη

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

2.40%

7.90%

24.50%

34%

31.30%

Η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων 
μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από την 

κρίση



60 
 

 

Πίνακας 2.2.8. Τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ποιότητα 

 

                                 

Διάγραμμα 2.2.8. Τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ποιότητα 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα, προκύπτει πως το 42,9% των ερωτηθέντων, 

συμφωνεί με την άποψη ότι ‘Τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ποιότητα’ και το 

17.9% συμφωνεί απόλυτα. Ουδέτερη στάση κρατά το 35,1% των ερωτηθέντων, ενώ, το 

3% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη αυτή, και το 1,1% διαφωνεί απόλυτα. 
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Τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη 
ποιότητα

N Γνώμες Σχετική συχνότητα 

1 Διαφωνώ απόλυτα 1.10% 

2 Διαφωνώ 3.00% 

3 Ουδέτερη 35.10% 

4 Συμφωνώ 43% 

5 Συμφωνώ απόλυτα 17.90% 
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Ν Γνώμες Σχετική συχνότητα 

1 Διαφωνώ απόλυτα 59.50% 

2 Διαφωνώ 27.70% 

3 Ουδέτερη 10.60% 

4 Συμφωνώ 1% 

5 Συμφωνώ απόλυτα 0.80% 

      Πίνακας 2.2.9. Τα ξένα προϊόντα προσφέρουν μεγαλύτερο κύρος στην 

προσωπικότητα του καταναλωτή 

 

Διάγραμμα 2.2.9. Τα ξένα προϊόντα προσφέρουν μεγαλύτερο κύρος στην 

προσωπικότητα του καταναλωτή 

 

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει πως μόλις το 1,4% των ερωτηθέντων συμφωνεί 

με την άποψη ‘Τα ξένα προϊόντα προσφέρουν μεγαλύτερο κύρος στην προσωπικότητα 

του καταναλωτή’ και το 0.8% συμφωνεί απόλυτα. Το 10.6% των καταναλωτών κρατά 

ουδέτερη στάση καθώς ούτε συμφωνεί, αλλά ούτε και διαφωνεί με την άποψη. 

Αντιθέτως, το 87,2% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Ουδέτερη

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα

59.50%

27.70%

10.60%

1.4%

0.80%

Τα ξένα προϊόντα προσφέρουν μεγαλύτερο κύρος στην 
προσωπικότητα του καταναλωτή



62 
 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης δύο 

μεταβλητών. Σκοπός της ανάλυσης συσχέτισης είναι η εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

δύο ή και περισσότερων μεταβλητών. Με άλλα λόγια, η ανάλυση συσχέτισης μετρά το 

βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης 

συσχέτισης παρέχει πληροφορίες για την κατεύθυνση και την ένταση της σχέσης 

μεταξύ των μεταβλητών, μέσω της βοήθειας δεικτών που ονομάζονται συντελεστές 

συσχέτισης.  

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που έχουν έντονο ενδιαφέρον στην ανάλυση συσχέτισης 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Κατεύθυνση συσχέτισης: Εάν δηλαδή υπάρχει θετική ή αρνητική 

συσχέτιση. Αυτό υποδεικνύεται από το πρόσημο του συντελεστή. 

2. Ένταση συσχέτισης: Δείχνει πόσο σχετίζονται οι μεταβλητές. Ο 

συντελεστής παίρνει τιμές από -1 μέχρι +1. 

3. Στατιστική σημαντικότητα συντελεστή. Δείχνει εάν το εύρημα είναι 

στατιστικά σημαντικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο και δεν οφείλεται στην 

τύχη. Εάν ο συντελεστής έχει τιμή μικρότερη του 0.01 τότε στατιστικά το εύρημα 

θεωρείται σημαντικό. 
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N Μεταβλητές Συσχέτιση 
Spearman 

P-value. 

1 Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην προτίμηση των 
καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα 0.347 0.00 

2 Προτιμώ να καταναλώνω ελληνικά προϊόντα ακόμη και αν 
αυτά είναι πιο ακριβά 

  

Πίνακας 2.2.10. Συσχέτιση μεταξύ της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην 

προτίμηση των καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα & της προτίμησης για 

κατανάλωση ελληνικών προϊόντων ακόμη και αν αυτά είναι πιο ακριβά 

Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman υπολογίστηκε 0.347. Υπάρχει θετική 

συσχέτιση αφού ο συντελεστής είναι θετικός. Αυτό υποδεικνύει ότι η μία μεταβλητή θα 

αλλάξει όπως και η άλλη. Τέλος, παρατηρείται υψηλή στατιστική σημαντικότητα διότι P-

value είναι ίσο με 0. Έτσι, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ανάλυση συσχέτισης είναι 

επιστημονικά τεκμηριωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα συμπεράσματα της 

έρευνας. 

Αναλυτικότερα, η συσχέτιση διαμορφώνεται στην τιμή 0,347. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται ‘Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην προτίμηση των ελληνικών 

προϊόντων από τους καταναλωτές‘, τόσο αυξάνεται και η προτίμηση των καταναλωτών 

να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα ακόμα και αν αυτά είναι ακριβότερα. 
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N Μεταβλητές Συσχέτιση Spearman P-value. 

1 Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην προτίμηση των 
καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα 

0.233 0.00 

2 Η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων μπορεί να 
οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση 

  

Πίνακας 2.2.11. Συσχέτιση μεταξύ της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην 

προτίμηση των καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα & της άποψης πως η 

κατανάλωση ελληνικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση 

 Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman υπολογίστηκε 0.233. Υπάρχει θετική 

συσχέτιση αφού ο συντελεστής είναι θετικός. Αυτό υποδεικνύει ότι η μία μεταβλητή θα 

αλλάξει όπως και η άλλη. Τέλος, παρατηρείται υψηλή στατιστική σημαντικότητα διότι ο 

συντελεστής P-value είναι ίσος με το 0. Έτσι, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ανάλυση 

συσχέτισης είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα 

συμπεράσματα της έρευνας. 

Αναλυτικότερα, η συσχέτιση διαμορφώνεται στην τιμή 0,233. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται ‘Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην προτίμηση των ελληνικών 

προϊόντων από τους καταναλωτές‘, τόσο αυξάνεται και η άποψη ‘Η στροφή στα 

ελληνικά προϊόντα μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από την οικονομική κρίση’. 
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N Μεταβλητές Συσχέτιση 
Spearman 

P-value. 

1 Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην προτίμηση των 

καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα 

-0.234 0.00 

2 Τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβά σε σχέση με το διαθέσιμο 

εισόδημα των καταναλωτών 

  

Πίνακας 2.2.12. Συσχέτιση μεταξύ της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην 

προτίμηση των καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα & της άποψης πως τα 

ελληνικά προϊόντα είναι ακριβά σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των 

καταναλωτών 

Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman υπολογίστηκε -0.234. Υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση αφού ο συντελεστής είναι αρνητικός. Αυτό υποδεικνύει ότι η μία μεταβλητή 

θα αλλάξει αντίθετα από την άλλη. Τέλος, παρατηρείται υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα διότι ο συντελεστής P-value είναι ίσος με το 0. Έτσι, προκύπτει ότι η 

συγκεκριμένη ανάλυση συσχέτισης είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τα συμπεράσματα της έρευνας. 

Αναλυτικότερα, η συσχέτιση διαμορφώνεται στην τιμή -0,234. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται ‘ Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην προτίμηση των ελληνικών 

προϊόντων από τους καταναλωτές ‘, τόσο μειώνεται και η άποψη ‘Τα ελληνικά προϊόντα 

είναι ακριβά σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών’. 
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N Μεταβλητές Συσχέτιση Spearman P-value. 

1 Προτίμηση ελληνικών προϊόντων για ενίσχυση 
ελληνικής οικονομίας 

0.411 0.00 

2 Προτίμηση ελληνικών προϊόντων για διατήρηση 
θέσεων εργασίας 

  

Πίνακας 2.2.13. Συσχέτιση μεταξύ της προτίμησης ελληνικών προϊόντων για 

ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας & της προτίμησης ελληνικών προϊόντων για τη 

διατήρηση θέσεων εργασίας 

Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman υπολογίστηκε 0.411. Υπάρχει θετική 

συσχέτιση αφού ο συντελεστής είναι θετικός. Αυτό υποδεικνύει ότι η μία μεταβλητή θα 

αλλάξει όπως και η άλλη. Τέλος, παρατηρείται υψηλή στατιστική σημαντικότητα διότι ο 

συντελεστής P-value είναι ίσος με το 0. Έτσι, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ανάλυση 

συσχέτισης είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα 

συμπεράσματα της έρευνας. 

Αναλυτικότερα, η συσχέτιση διαμορφώνεται στην τιμή 0,411. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται η άποψη ‘Προτίμηση ελληνικών προϊόντων για ενίσχυση ελληνικής 

οικονομίας’, τόσο αυξάνεται και η άποψη ‘Προτίμηση ελληνικών προϊόντων για 

διατήρηση θέσεων εργασίας’. 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, είναι μέρος έρευνας - διπλωματικής εργασίας, 

που πραγματοποιήθηκε από φοιτητή του πανεπιστημίου Πατρών και έχει τίτλο ‘Η 

Άποψη και η Προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών για τα προϊόντα ελληνικής 

προέλευσης. Υπάρχει στροφή προς τα ελληνικά προϊόντα;’ 

Στο πλαίσιο της μελέτης της ελληνικής αγοράς και του καταναλωτικού της κοινού, 

μοιράστηκε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο.  
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ΕΡΩΤΗMATOΛΟΓΙΟ ΤYΦΟΟΝ MOTORACING UOWM 

Η Τyφοοn ΜotoRacing UoWM είναι μία φοιτητική ομάδα με έδρα το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. Σκοπός της ομάδας είναι η μελέτη και κατασκευή μίας μοτοσυκλέτας 250 

κυβικών. Με τη μηχανή αυτή, θα συμμετάσχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό Motostudent που 

πραγματοποιείται στην Ισπανία κάθε δύο χρόνια. Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου 

είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών στο πλαίσιο της αγοράς 

μοτοσυκλετών ,τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

1)Φύλο 

Άνδρας☐   Γυναίκα☐ 

2)Ηλικία 

18-25 ☐   26-30 ☐   31-40 ☐   

3) Ποια είναι η γνώμη σας για την ίδρυση ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής 

μοτοσυκλετών; 

Πολύ Θετική ☐   Θετική ☐  Ουδέτερη ☐   Αρνητική ☐ Πολύ Αρνητική ☐ 

4) Θα στηρίζατε μια νέα ελληνική βιομηχανία μοτοσυκλετών, προτιμώντας το προϊόν 

της από τα αντίστοιχα ξένα; 

ΝΑΙ ☐  ΟΧΙ ☐ Δ.Γ./Δ.Α.☐ 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. 
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Σύμφωνα με μελέτη, οι έρευνες αγοράς που πραγματοποιούνται στην Αττική, 

βασίζονται σε ένα δείγμα της τάξεως των 750 ερωτηθέντων. Εφόσον η εταιρία θα 

ιδρυθεί στα Οινόφυτα, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο να διανεμηθεί σε 750 ενήλικες 

κατοίκους της Αττικής, οι οποίοι είναι μέλη μοτοσυκλετικών ομάδων. Σκοπός του 

ερωτηματολογίου, είναι η μελέτη και ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς 

αναφορικά με το προϊόν που σκοπεύει να παράγει η εταιρία. Τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου αυτού, παρατίθενται παρακάτω. 

 

 

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 

 

 

N Φύλο Σχετική συχνότητα  

1 Άνδρας 61.60% 

2 Γυναίκα 38.40% 

Πίνακας 2.2.14. Φύλο  
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     Διάγραμμα 2.2.14. Φύλο  

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω πίτα, το 61,6% των ερωτηθέντων είναι άνδρες, ενώ 

το 38,4% γυναίκες. 

N Ηλικία Σχετική συχνότητα  

1 18-25 32.80% 

2 26-30 41.20% 

3 31-39 26.00% 

 Πίνακας 2.2.15. Ηλικία 

 

61.60%

38.40%

Φύλο

Άνδρας Γυναίκα
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  Διάγραμμα 2.2.15. Ηλικία 

Οι ηλικίες των ερωτηθέντων κυμαίνονται, καθώς το 32,8% είναι ηλικίας από 18 έως 

και 25 ετών. Το 41.2% είναι ηλικίας 26 με 30 ετών και το 26% αποτελείται από ηλικίες 

31 έως και 39 ετών. Αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες αποτελούν και το target group της 

εταιρίας. Για το λόγο αυτό, η έρευνα έγινε με γνώμονα αυτούς τους καταναλωτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2.16. Ποια είναι η γνώμη σας για την ίδρυση ελληνικής 

βιομηχανίας παραγωγής μοτοσυκλετών;  

 

32.80%

41.20%

26.00%

Ηλικία

18-25 26-30 31-39

N Γνώμες Σχετική συχνότητα  

1 Πολύ θετική 26.00% 

2 Θετική 42.80% 

3 Ουδέτερη 25.60% 

4 Αρνητική 4.40% 

5 Πολύ αρνητική 1.20% 
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      Διάγραμμα 2.2.16. Ποια είναι η γνώμη σας για την ίδρυση ελληνικής 

βιομηχανίας παραγωγής μοτοσυκλετών; 

 

Στην ερώτηση ‘ποια είναι η γνώμη σας για την ίδρυση μίας ελληνικής βιομηχανίας 

παραγωγής μηχανών;’ το 26% των ερωτηθέντων βλέπει πολύ θετική την ίδρυση 

Ελληνικής βιομηχανίας. Το 42,8% βλέπει την ενέργεια αυτή θετικά, ενώ το 25,6% των 

ερωτηθέντων δε φέρει άποψη επί του θέματος. Αντίθετα, το 4,4% των ερωτηθέντων 

είναι αντίθετο στην ίδρυση ελληνικής βιομηχανίας και το 1.2% πολύ αντίθετο. 

N Απάντηση Σχετική συχνότητα  

1 ΝΑΙ 72.20% 

2 ΟΧΙ 12.20% 

3 Δ.Γ./Δ.Α. 15.60% 

Πίνακας 2.2.17. Θα στηρίζατε μια νέα ελληνική βιομηχανία μοτοσυκλετών, 

προτιμώντας το προϊόν της από τα αντίστοιχα ξένα; 

 

 

26.00%

42.80%

25.60%

4.40% 1.20%

Ποιά είναι η γνώμη σας για την ίδρυση 
ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής 

μοτοσυκλετών;

Πολύ θετική Θετική Ουδέτερη Αρνητική Πολύ αρνητική
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 Διάγραμμα 2.2.17. Θα στηρίζατε μια νέα ελληνική βιομηχανία μοτοσυκλετών, 

προτιμώντας το προϊόν της από τα αντίστοιχα ξένα; 

 

Στο ερώτημα ‘Θα στηρίζατε μια νέα ελληνική βιομηχανία μοτοσυκλετών, 

προτιμώντας το προϊόν της από τα αντίστοιχα ξένα;’ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 

με ποσοστό 72.2%, απάντησε θετικά και θα στήριζε την προσπάθεια αυτή. Το 15.6% 

δεν εκφέρει άποψη επί του θέματος ενώ το 12.2% των ερωτηθέντων, απάντησε 

αρνητικά στο ερώτημα που τέθηκε. 

Προκειμένου η εταιρία να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει να μελετηθούν τα όρια 

εισόδου και όρια εξόδου από τη βιομηχανία μοτοσυκλετών. Ένα όριο εισόδου στην 

αγορά είναι κάτι που εμποδίζει την ικανότητα μιας εταιρείας - ανταγωνιστή να εισέλθει 

σε μια βιομηχανία. Ένα όριο εξόδου είναι κάτι που εμποδίζει την ικανότητα μιας 

εταιρείας - ανταγωνιστή να αφήσει μια βιομηχανία. 

 

 

 

72.20%

12.20% 15.60%

Θα στηρίζατε μια νέα ελληνική βιομηχανία 
μοτοσυκλετών, προτιμόντας το προϊόν της 

από τα αντίστοιχα ξένα;

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ.Γ./Δ.Α.
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2.2.3. Όρια εισόδου και εξόδου  

1) Όρια εισόδου (Don Hofstrand ,2007): 

i) Οι οικονομίες μεγέθους. Η ανάγκη για ένα μεγάλο όγκο 

παραγόμενων και πωληθέντων προϊόντων προκειμένου το κόστος ανά 

μονάδα προϊόντος να φτάσει σε επίπεδο ικανό να προσφέρει κερδοφορία 

στην εταιρία είναι ένα εμπόδιο στην είσοδο.  

ii) Ελληνικό προϊόν έναντι ξένων. Βιομηχανίες που κυριαρχούνται 

από επώνυμα προϊόντα είναι αφιλόξενες για νέες επιχειρήσεις καθώς 

χρειάζονται πολλά χρήματα και χρόνο προκειμένου οι νέες αυτές 

επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και αυτές ένα επώνυμο και ανταγωνιστικό 

προϊόν. 

iii) Τιμή πώλησης. Εφόσον η επιλογή προϊόντος της Tyφoon θα είναι 

μία από τις πλέον οικονομικές για τον καταναλωτή, η εταιρία θα έχει ένα 

ισχυρό πλεονέκτημα για να μπορέσει να λειτουργήσει στο συγκεκριμένο είδος 

βιομηχανίας. 

2) Όρια εξόδου (Don Hofstrand ,2007): 

i) Δαπάνες μεγάλου κεφαλαίου σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 

μόνο σε αυτό το είδος της παραγωγής.  

ii) Άλλα κόστη κλεισίματος. Αθέτηση ή πρόωρη ακύρωση συμβολαίων 

με προμηθευτές μπορεί να επιφέρει σημαντικά κόστη στην εταιρία κατά την 

έξοδό της από την αγορά.  

 

 



74 
 

2.3. Πραγματικό κόστος πρωτοτύπου 

Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται επιγραμματικά τα κόστη των υλικών αλλά και 

της επεξεργασίας που αυτά δέχθηκαν, για την κατασκευή του πρωτοτύπου tyφ-one. 

  

N Τμήματα μοτοσυκλέτας Τιμή (€) 

1 Σύστημα φρένων 174 

2 Σύστημα κινητήρα & μετάδοσης κίνησης 2704 

3 Ηλεκτρικό σύστημα 1676 

4 Σκελετός & Ψαλίδι 5500 

5 Ζαντολάστιχα και σύστημα αναρτήσεων 3530 

6 Αεροδυναμικά καλύμματα 2000 

 Συνολικό κόστος τμημάτων της μηχανής ( υλικά, κατεργασίες, 
επισκευές) 

15584 

 Συνολικό κόστος εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν 2500 

Πίνακας 2.3.1. Ανάλυση κόστους πρωτοτύπου 
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2.4. Ανάλυση κόστους προϊόντος μαζικής παραγωγής 

2.4.1. Υπολογισμός κόστους ανά προϊόν μαζικής παραγωγής, 

απαραίτητοι πόροι, εργατικό δυναμικό, έμμεσα κόστη εγκατάστασης 

και εξοπλισμού 

Το κόστος παραγωγής κάθε μηχανής από το εργοστάσιο περιλαμβάνει τα κόστη 

των υλικών, τα κόστη κατασκευής αλλά και τα κόστη ενέργειας που δαπανήθηκαν για 

την παραγωγή της μηχανής. Όλα τα κόστη των υλικών αναφέρονται ανά κατηγορία, 

στην ενότητα 2.5. Προμηθευτές πρώτων υλών. Τα κόστη τόσο των υπαλλήλων και της 

ενέργειας που δαπανήθηκαν, όσο και το κόστος παραγωγής κάθε μίας από τις 

μοτοσυκλέτες, αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, εκφρασμένα σε ετήσια βάση 

(Dra. Falconí Mónica, Ing. Quiroz José, Espinosa Daysi, Molina Tania ,2013). 

Κόστος παραγωγής ανά μοτοσυκλέτα Κόστος (€) 

Ετήσιο κόστος λογαριασμών  18000 

Κόστος λογαριασμών εκφρασμένο ανά μοτοσυκλέτα 30 

Ετήσιο κόστος εργατικού δυναμικού 268800 

Κόστος εργατικού δυναμικού εκφρασμένο ανά προϊόν 448 

Συνολικό κόστος υλικών και κομματιών μοτοσυκλέτας 3451.49 

Συνολικό κόστος προϊόντος (μοτοσυκλέτας) 3929.49 

    Πίνακας 2.4.1. Κόστος παραγωγής ανά μοτοσυκλέτα 
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N Βασικά έξοδα - Λογαριασμοί 

1 Ρεύμα 

2 Νερό 

3 Αέριο θέρμανσης 

4 Τηλέφωνο - Ίντερνετ 

5 Καθάρισμα 

6 Απορρίμματα  

           Πίνακας 2.4.2. Βασικά έξοδα - Λογαριασμοί  

 

2.5. Κεφάλαιο, επενδύσεις και χρηματοδότηση 

2.5.1. Ανάλυση εξόδων, επενδύσεων και κέρδους 

Προκειμένου η εταιρία να αποκτήσει τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για να ξεκινήσει την παραγωγική διαδικασία, θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο 

από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Μετά από μελέτη, τα πάγια κόστη για τον εξοπλισμό 

αλλά και τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα στεγάζεται η παραγωγή και πώληση των 

προϊόντων, περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. 

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, η εταιρία θα κινηθεί στην απόκτηση-αγορά 

οικοπέδου, στην περιοχή που θα χτιστεί το εργοστάσιο παραγωγής αλλά και οι 

αποθήκες. Η τιμή του οικοπέδου όπως και οι τιμές ανέγερσης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα . 
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N Πάγιες 
εγκαταστάσεις 

Ποσότητα Μονάδα Κόστος/Μονάδα Συνολικό κόστος (€) 

1 Οικόπεδο 4900 Τετ.μέτρα(m²) 15 73500 

2 Προκατασκευασμένο 
εργοστάσιο 

350 Τετ.μέτρα(m²) 250 93750 

3 Αποθήκη 312 Τετ.μέτρα(m²) 250 78000 

4 Γραφεία εταιρίας 125 Τετ.μέτρα(m²) 250 31250 

5 Πίστα δοκιμών 3000 Τετ.μέτρα(m²) 10 30000 

6 Προκαταβολή για 
αντιπροσωπεία 

100 Τετ.μέτρα(m²) 35 3500 

 Συνολικό κόστος 
πάγιων 
εγκαταστάσεων 

   310000 

Πίνακας 2.5.1. Πάγιες εγκαταστάσεις και Οικόπεδο 

Το εργοστάσιο, τα γραφεία αλλά και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, θα είναι 

προκατασκευασμένα κτίρια. Έτσι, το κόστος κατασκευής θα είναι μικρότερο και ο 

χρόνος κατασκευής θα μειωθεί αισθητά. Όσον αφορά την πίστα δοκιμών του 

προϊόντος, θα βρίσκεται εντός του οικοπέδου, δίπλα στο εργοστάσιο παραγωγής, 

όπως φαίνεται και στο σχέδιο του εργοστασίου. Η τιμή των 10 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο, 

αναφέρεται στη στρώση ασφάλτου προκειμένου η πίστα να είναι σωστά 

κατασκευασμένη για να παρέχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Εκτός από τις πάγιες εγκαταστάσεις, για να μπορέσει να λειτουργήσει το 

εργοστάσιο παραγωγής αλλά και η ίδια η εταιρία, θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος 

εξοπλισμός στις εγκαταστάσεις της. Ο εξοπλισμός του εργοστασίου θα πρέπει να είναι 

επαρκής αλλά και άριστης ποιότητας, προκειμένου να δίνει λύσεις σε όλα τα ζητήματα 

της παραγωγής. Ο εξοπλισμός της υπόλοιπης εταιρίας είναι ζωτικής σημασίας για την 

εύρυθμη λειτουργία της. 
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Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες που περιέχουν αναλυτικά τόσο τα εργαλεία τα 

οποία θα εξοπλίσουν καταλλήλως το εργοστάσιο παραγωγής, όσο και ο εξοπλισμός 

των γραφείων για την υπόλοιπη εταιρία. 

Εξοπλισμός παραγωγικής διαδικασίας 
N Εργαλεία Τιμή (€) N Εργαλεία Τιμή (€) 
1 Καλούπια αεροδυναμικών 

καλυμμάτων 
4000 33 Σετ καλό κολαούζο 250 

2 Κnipex πένσα 75 34 Γάντια μιας χρήσης 40 
3 Ηλεκτρικό Δράπανο & 

Τρυπάνια(τρυπάνι κοβαλτίου) 
400 35 Συρταριέρα εργαλείων  1000 

4 Κάβουρας 80 36 Λαδικό 30 
5 Καστάνιες 75 37 Σφιγκτήρες 10 
6 Δυναμόκλειδο 200 38 Βαριοπούλα 30 
7 Ηλεκτρικό κατσαβίδι 200 39 Γωνιά 15 
8 Σετ μίτες (μέταλλο) 50 40 Αλφάδι 30 
9 Τροχός λείανσης 120 41 Σταθερό τρυπάνι 1000 
10 Spray 32 42 Σιδεροπρίονο 35 
11 Mονωτική ταινία 1 43 Ξύστρα 15 
12 Σετ άλλεν με χειρολαβή 50 44 Μέγγενη 350 
13 Σετ γυαλόχαρτα 30 45 Στάντ ψαλιδιού 120 
14 Υφασμάτινη μονωτική ταινία (tesa) 3 46 Στάντ εμπρόσθιο 120 
15 Δίδυμο τροχό 400 47 Σταντ κεντρικό(Ψαλιδωτό) 250 
16 Απογυμνωτής καλωδίων  30 48 Ράμπα ηλεκτρο-

υδραυλική(ρεύματος 
τριφασικού) 

3000 

17 Θερμοσυστελλόμενα σωληνάκια σετ 30 49 Κασετίνα καρυδάκια 160 
18 Μικρός κόφτης καλωδίων 20 50 Εύκαμπτος μαγνήτης 30 
19 Ηλεκτρονικό παχύμετρο 50 51 Σετ γερμανικά χειρός 100 
20 Κουβαδάκι για λάδια 20 52 Σετ πολύγωνα χειρός 100 
21 Μεταλλικό χωνί 10 53 Σετ γερμανοπολύγωνα 

χειρός 
100 

22 Σετ γερμανοπολύγωνα καστάνιες 130 54 Μιτοτσίμπιδα (ίσιο-κυρτό) 60 
23 Φακός 100 55 Πιστόλι βαφής 150 
24 Μπαλαντέζα καρούλι 40 56 Τρόμπα βαφής 1000 
25 Δύο πολύπριζα 30 57 Μάσκα βαφής 5 
26 Ίσιες και στρόγγυλες λίμες 30 58 Σφυρί μπίλιας 500 γρ 25 
27 Κουτιά αποθήκευσης 66 59 Σφυρί τετράγωνο 500 γρ 25 
28 6 μεγάλες πλαστικές κούτες 

μεταφοράς και αποθήκευσης 
36 60 Πιστόλι αέρος 6 

29 Σχοινιά 3m 10 61 Αερόκλειδο(1 sec) 180 
30 Γυαλιά και ακουστικά προστασίας 3-

4 σετ 
20 62 Λεβιέδες (400-600) 70 

31 Λάμπα χειρός 30 63 Μέτρο 3 
32 Συρματόβουρτσα 5 64 Τροχάκι για fiberglass 200 
   65 Τρισδιάστατος εκτυπωτής 4000 

Συνολικό κόστος εξοπλισμού εργοστασίου 18882 

Πίνακας 2.5.2. Κόστος εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας 
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Εξοπλισμός γραφείων 
N Εξοπλισμός Ποσότητα Κόστος (€) N Εξοπλισμός Ποσότητα Κόστος 

(€) 
1 Φαξ 2 80 8 Τηλεόραση 2 600 
2 Υπολογιστές 5 1500 9 Ηχοσύστημα 2 300 
3 Καρέκλες 10 350 10 Καναπέδες 3 450 
4 Γραφεία 5 750 11 Ψυγεία 1 250 
5 Τηλέφωνα 6 119.4 12 Καφετιέρες 1 200 
6 Εκτυπωτές 1 418.69 13 Καρέκλες 

επισκεπτών 
10 169.2 

7 Πίνακες 
μαρκαδόρος 

2 232 14 Βιβλιοθήκες 2 200 

Συνολικό κόστος εξοπλισμού γραφείων 5619.29 

    Πίνακας 2.5.3. Συνολικό κόστος εξοπλισμού γραφείων 

Από τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται πως τα συνολικά έξοδα της εταιρίας για 

πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ανέρχονται στα 337,596.30 €. Προκειμένου να 

καλυφθούν αυτά τα έξοδα, η εταιρία θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο από την Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας, το επιτόκιο για το 

συγκριμένο δάνειο θα ανέρχεται σε 5,85%, και η αποπληρωμή του δανείου θα 

πραγματοποιείται με ετήσια δόση που θα πληρώνεται στην τράπεζα κάθε 1 Ιανουαρίου, 

ξεκινώντας από το έτος 2018 όπου και ξεκινά η παραγωγή της εταιρίας. Έτσι, όπως 

παρουσιάζεται στο επόμενο πίνακα, το δάνειο θα έχει αποπληρωθεί στα πρώτα 

δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της εταιρίας (Dra. Falconí Mónica, Ing. Quiroz José, 

Espinosa Daysi, Molina Tania ,2013). 
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Δάνειο πάγιων εγκαταστάσεων & εξοπλισμού 
T Τοκισμένο 

υπόλοιπο 
Ετήσια Δόση Υπόλοιπο 

Δανείου 
T Τοκισμένο 

υπόλοιπο 
Ετήσια Δόση Υπόλοιπο 

Δανείου 
0   337596.3 8 227593.8 34420 193173.8 
1 357345.7 34420 322925.7 9 204474.5 34420 170054.5 
2 341816.8 34420 307396.8 10 180002.7 34420 145582.7 
3 325379.5 34420 290959.5 11 154099.3 34420 119679.3 
4 307980.7 34420 273560.7 12 126680.5 34420 92260.5 
5 289564.0 34420 255144.0 13 97657.7 34420 63237.7 
6 270069.9 34420 235649.9 14 66937.1 34420 32517.1 
7 249435.4 34420 215015.4 15 34420 34420 0 

Πίνακας 2.5.4. Τραπεζικό δάνειο 

Πέραν του δανείου, το οποίο αφορά το κεφάλαιο για τις πάγιες εγκαταστάσεις και 

τον εξοπλισμό, η εταιρία θα διαθέτει και ένα αρχικό κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να 

μπορέσει να ξεκινήσει την παραγωγή των πρώτων μοτοσυκλετών της. Το κεφάλαιο 

αυτό θα ανέρχεται στο ποσό των 220.000 €. Έτσι, κάθε ένας από τους μετόχους της 

εταιρίας θα επενδύσει αρχικά το ποσό των 20.000 €. 

 

Αρχική επένδυση Ευρώ (€) 

Τραπεζικό δάνειο 337596.3 

Ίδια κεφάλαια 220000 

Πίνακας 2.5.5. Συνολική χρηματοδότηση  

Μεταξύ των δαπανών που θα πραγματοποιούνται από την εταιρία, θα είναι τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν την ετήσια αποπληρωμή του 

δανείου από την εταιρία, τα διοικητικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται οι απολαβές 

των εργαζομένων καθώς επίσης και τα έξοδα διαφήμισης του προϊόντος. Όλα αυτά τα 

έξοδα, περιγράφονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες εξόδων (Dra. Falconí 

Mónica, Ing. Quiroz José, Espinosa Daysi, Molina Tania ,2013). 
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N Μισθοδοσία Ποσότητα Eυρώ/ώρα Ετήσιες απολαβές 

1 Γενική διεύθυνση 1 28 67200 

2 Διεύθυνση ποιοτικού ελέγχου 1 15 36000 

3 Εργάτες κατασκευής και βαφής 2 18 86400 

4 Υπάλληλοι αντιπροσωπείας Αθήνας 
 

1 11 26400 

5 Λογιστήριο 1 11 26400 

6 Γραμματέας 1 11 26400 

 Ετήσια μισθοδοσία εργατικού 
δυναμικού 

  268800 

Πίνακας 2.5.6. Ετήσια μισθοδοσία εργατικού δυναμικού 

 

Έξοδα/χρονιά 2018 2019 2020 2021 2022 

Έξοδα διαφήμισης 100000 100000 100000 100000 100000 

Ετήσιο ενοίκιο αντιπροσωπείας 42000 42000 42000 42000 42000 

Δόση δανείου 34420 34420 34420 34420 34420 

Πίνακας 2.5.7. Ετήσια έξοδα 

 

N Συνολικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος 

1 Υλικά και κομμάτια της μηχανής 

2 Εργατικό δυναμικό 

3 Βασικά έξοδα - Λογαριασμοί εταιρίας 

                 Πίνακας 2.5.8. Ανάλυση συνολικών εξόδων ανά μοτοσυκλέτα  
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Πέραν των ετήσιων δαπανών, η πώληση του προϊόντος θα αποφέρει έσοδα στην 

εταιρία. Με βάση την προσφορά του προϊόντος, την τιμή πώλησης αλλά και τις 

εκτιμώμενες ετήσιες πωλήσεις, στον παρακάτω πίνακα προβλέπονται τα έσοδα της 

εταιρίας για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Αξίζει να σημειωθεί πως, οι 

προβλέψεις που έγιναν και παρουσιάζονται, αφορούν και το πιο απαισιόδοξο αλλά και 

ένα αισιόδοξο σενάριο προκειμένου, το πρόβλημα κόστους-κέρδους να μελετηθεί 

διεξοδικά. 

 

Πίνακας 2.5.9. Συνολικά έσοδα των τριών μελετημένων σεναρίων ζήτησης 

 

 

 

Χρονιά 2018 2019 2020 2021 2022 

Τιμή πώλησης 4500 4500 4500 4500 4500 

Ετήσια ποσότητα πωλήσεων 
(απλό σενάριο) 

600 600 600 600 600 

Έσοδα πωλήσεων 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 

Ετήσια ποσότητα πωλήσεων 
(απαισιόδοξο σενάριο) 

400 400 400 400 400 

Έσοδα πωλήσεων 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 

Ετήσια ποσότητα πωλήσεων 
(αισιόδοξο σενάριο) 

600 800 1000 1200 1400 

Έσοδα πωλήσεων 2700000 3600000 4500000 5400000 6300000 
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2.5.2. Υπολογισμός και τάση εσόδων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ζήτησης μηχανών στην Ελλάδα, τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων του ερωτηματολογίου της Tyφoon, τα στοιχεία των ερευνών για την 

καταναλωτική τάση ελληνικών προϊόντων, αλλά και την τιμή πώλησης του προϊόντος, 

το προϊόν της εταιρίας προβλέπεται να έχει αρκετά μεγάλη απήχηση στο target group 

των καταναλωτών. Η ανταγωνιστική του τιμή αλλά και η προτίμηση των καταναλωτών 

στα ελληνικά προϊόντα, δίνει ένα δυνατό πλεονέκτημα στην εδραίωση και επικράτηση 

της εταιρίας στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό. 

 

Οι επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν την ανάλυση εσόδων-εξόδων-κέρδους της 

εταιρίας, για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Ο καθένας από τους πίνακες αυτούς 

αναφέρεται σε ένα από τα τρία σενάρια, το κανονικό, το αισιόδοξο αλλά και το 

απαισιόδοξο σενάριο για την ετήσια παραγωγή και πώληση του προϊόντος (Dra. 

Falconí Mónica, Ing. Quiroz José, Espinosa Daysi, Molina Tania ,2013). 
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Ανάλυση Εσόδων-Εξόδων απλό σενάριο 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Τιμή πώλησης 4500 4500 4500 4500 4500 
Συνολικό κόστος ανά 
μονάδα προϊόντος 

3929.49 3929.49 3929.49 3929.49 3929.49 

Έσοδα πωλήσεων 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 
Έξοδα πωλήσεων 2357694 2357694 2357694 2357694 2357694 
(=) Μεικτά κέρδη 
πωλήσεων 

342306 342306 342306 342306 342306 

(-) Έξοδα διαφήμισης 100000 100000 100000 100000 100000 
(=) Λειτουργικά έσοδα 242306 242306 242306 242306 242306 
(-) Ετήσιο ενοίκιο 
αντιπροσωπείας 

42000 42000 42000 42000 42000 

(-) Ετήσιο κόστος δανείου 34420 34420 34420 34420 34420 
(-) Άλλα έξοδα 0 0 0 0 0 
(=) Κέρδη προ φόρου 196763 196763 196763 196763 196763 
(-) Αποσβέσεις 29514.45 29514.45 29514.45 29514.45 29514.45 
(-) Επανεπένδυση 0 0 0 0 0 
(=) Κέρδη μετά 
αποσβέσεων & 
Επανεπενδύσεων 

167248.55 167248.55 167248.55 167248.55 167248.55 

(-) Φόρος κερδών (40%) 66899.42 66899.42 66899.42 66899.42 66899.42 
(+) Αποσβέσεις 29514.45 29514.45 29514.45 29514.45 29514.45 
(=) Καθαρά Κέρδη 
Επιχείρησης 

109484.76 109484.76 109484.76 109484.76 109484.76 

Πίνακας 2.5.10α.  Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων στο απλό σενάριο 

 

Ανάλυση Εσόδων-Εξόδων απαισιόδοξο σενάριο 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Τιμή πώλησης 4500 4500 4500 4500 4500 
Συνολικό κόστος ανά 
μονάδα προϊόντος 

3929.49 3929.49 3929.49 3929.49 3929.49 

Έσοδα πωλήσεων 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 
Έξοδα πωλήσεων 1571796 1571796 1571796 1571796 1571796 
(=) Μεικτά κέρδη πωλήσεων 228204 228204 228204 228204 228204 
(-) Έξοδα διαφήμισης 100000 100000 100000 100000 100000 
(=) Λειτουργικά έσοδα 128204 128204 128204 128204 128204 
(-) Ετήσιο ενοίκιο 
αντιπροσωπείας 

42000 42000 42000 42000 42000 

(-) Ετήσιο κόστος δανείου 34420 34420 34420 34420 34420 
(-) Άλλα έξοδα 0 0 0 0 0 
(=) Κέρδη προ φόρου 82661 82661 82661 82661 82661 
(-) Αποσβέσεις 12399.15 12399.15 12399.15 12399.15 12399.15 
(-) Επανεπένδυση 0 0 0 0 0 
(=) Κέρδη μετά αποσβέσεων 
& Επανεπενδύσεων 

70261.85 70261.85 70261.85 70261.85 70261.85 

(-) Φόρος κερδών (40%) 28104.74 28104.74 28104.74 28104.74 28104.74 
(+) Αποσβέσεις 12399.15 12399.15 12399.15 12399.15 12399.15 
(=) Καθαρά Κέρδη 
Επιχείρησης 

34177.44 34177.44 34177.44 34177.44 34177.44 

Πίνακας 2.5.10β. Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων στο απαισιόδοξο σενάριο 
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Ανάλυση Εσόδων-Εξόδων αισιόδοξο σενάριο 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Τιμή πώλησης 4500 4500 4500 4500 4500 
Συνολικό κόστος ανά 
μονάδα προϊόντος 

3929.49 3929.49 3929.49 3929.49 3929.49 

Έσοδα πωλήσεων 2700000 3600000 4500000 5400000 6300000 
Έξοδα πωλήσεων 2357694 3143592 3929490 4715388 5501286 
(=) Μεικτά κέρδη 
πωλήσεων 

342306 456408 570510 684612 798714 

(-) Έξοδα διαφήμισης 100000 100000 100000 100000 100000 
(=) Λειτουργικά έσοδα 242306 356408 470510 584612 698714 
(-) Ετήσιο ενοίκιο 
αντιπροσωπείας 

42000 42000 42000 42000 42000 

(-) Ετήσιο κόστος δανείου 34420 34420 34420 34420 34420 
(-) Άλλα έξοδα 0 0 0 0 0 
(=) Κέρδη προ φόρου 196763 310865 424967 539069 653171 
(-) Αποσβέσεις 29514.45 46629.75 63745.05 80860.35 97975.65 
(-) Επανεπένδυση 0 52641 105282 86400 157923 
(=) Κέρδη μετά 
αποσβέσεων & 
Επανεπενδύσεων 

167248.55 211594.25 255939.95 371808.65 397272.35 

(-) Φόρος κερδών (40%) 66899.42 84637.7 102375.98 148723.46 158908.94 
(+) Αποσβέσεις 29514.45 46629.75 63745.05 80860.35 97975.65 
(=) Καθαρά Κέρδη 
Επιχείρησης 

109484.76 153207.48 196930.2 283566.72 315960.24 

     Πίνακας 2.5.10γ. Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων στο αισιόδοξο σενάριο 

 

Στους παραπάνω πίνακες, περιλαμβάνονται έξοδα όπως το κόστος παραγωγής του 

προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των εργατοωρών, του κόστους ενέργειας που 

δαπανήθηκε, της ετήσιας αποπληρωμής του δανείου αλλά και των εξόδων διαφήμισης 

του προϊόντος και του ποσού που θα πρέπει να πληρώνεται ως φόρος στο κράτος. Στο 

αισιόδοξο σενάριο, η εταιρία θα δίνει κάθε χρόνο ένα κεφάλαιο από τα καθαρά της 

κέρδη για την αύξηση του όγκου της παραγωγής, όπως φαίνεται παραπάνω. 

Αναλυτικότερα, στον πρώτο από τους τρεις πίνακες ανάλυσης Εσόδων – Εξόδων, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανάλυσης, για την πώληση 600 μοτοσυκλετών. Τα 

καθαρά κέρδη από την πώληση αυτού του μεγέθους παραγωγής ανέρχονται στο ποσό 

των 109484.76 ευρώ. 
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Στο δεύτερο πίνακα ανάλυσης Εσόδων – Εξόδων, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα ανάλυσης για την πώληση 400 μοτοσυκλετών. Το σενάριο το οποίο 

αναλύθηκε σε αυτήν την περίπτωση, είναι το απαισιόδοξο σε σχέση με τη ζήτηση 

μοτοσυκλετών στην Ελλάδα σενάριο. Τα καθαρά κέρδη από την πώληση αυτού του 

μεγέθους παραγωγής ανέρχονται στο ποσό των 34177.44 ευρώ. 

Στον τρίτο και τελευταίο πίνακα ανάλυσης Εσόδων – Εξόδων, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα ανάλυσης, για την πώληση 600 μοτοσυκλετών κατά τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας της εταιρίας, και αύξηση της ζήτησης και προσφοράς του προϊόντος κατά 

200 μοτοσυκλέτες από το δεύτερο έτος λειτουργίας και μετά. Το σενάριο το οποίο 

αναλύθηκε σε αυτήν περίπτωση, είναι το αισιόδοξο σενάριο, καθώς η ζήτηση του 

προϊόντος αυξάνεται συνεχώς με τα χρόνια λειτουργίας. Τα καθαρά κέρδη από την 

πώληση αυτού του μεγέθους παραγωγής ανέρχονται στο ποσό των 109484.76 ευρώ 

το πρώτο έτος και σε αυτό το ποσό προστίθενται οι επιπλέον πωλήσεις του κάθε 

επόμενου έτους όπως διαμορφώνονται στον πίνακα 2.5.10γ. Ανάλυση Εσόδων – 

Εξόδων στο αισιόδοξο σενάριο. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως, για την αύξηση της παραγωγής στο 

αισιόδοξο σενάριο, είναι αναγκαία και η αύξηση κάποιων παραμέτρων που συντελούν 

στην κατασκευή του προϊόντος. Έτσι, καθώς η παραγωγή θα αυξάνεται ανά έτος 

λειτουργίας, θα αυξάνεται ανάλογα και το προσωπικό που εργάζεται για την παραγωγή 

του προϊόντος, αλλά και ο πάγιος εξοπλισμός του εργοστασίου, προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες της παραγωγής. Αυτή η προσαύξηση του προσωπικού και του 

εξοπλισμού, μπορεί να παρατηρηθεί στη σειρά του πίνακα 2.5.10γ. Ανάλυση Εσόδων – 

Εξόδων στο αισιόδοξο σενάριο.  

Αξίζει να σημειωθεί πως η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ), είναι πολύ πάνω από το 

μηδέν για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας για το απλό και το αισιόδοξο 
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σενάριο λειτουργίας, ακόμη και αν υποθέσουμε ετήσιο συντελεστή στο 10%. 

Ειδικότερα, η Καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με 195033 € για το κανονικό σενάριο και 

543972 € για το αισιόδοξο σενάριο. Το Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης (IRR) θα είναι 

ίσο με 40.8% για το απλό και 68.1% για το αισιόδοξο σενάριο για τα πρώτα 5 χρόνια 

λειτουργίας της εταιρίας. Ακόμη και για το απαισιόδοξο σενάριο, η Καθαρή Παρούσα 

Αξία γίνεται θετική στον ενδέκατο χρόνο λειτουργίας της εταιρίας, ενώ το Εσωτερικό 

Επιτόκιο Απόδοσης (IRR) ισούται με 13.1%, αλλά για τα πρώτα 15 χρόνια λειτουργίας 

της εταιρίας, έως ότου το δάνειο να αποπληρωθεί τελείως. 

Όπως φαίνεται από τις αναλύσεις για την πρώτη πενταετία λειτουργίας, η εταιρία 

εξακολουθεί να παραμένει κερδοφόρα ακόμα και κατά το απαισιόδοξο της σενάριο. Σε 

αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθούν ορισμένα πράγματα: 

1. Ακόμη και στο απαισιόδοξο σενάριο λειτουργίας, η εταιρία θα μπορεί να 

ξοφλήσει την ετήσια δόση του τοκοχρεολυσίου της και παράλληλα να έχει 

κέρδος της τάξης των 34177.44 ευρώ, ετησίως.  

2. Σε κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις, το αρχικό κεφάλαιο που θα 

επενδυθεί από τους συνιδρυτές της εταιρίας, θα έχει αποσβεστεί εντός των 

πρώτων 5 ετών λειτουργίας. 

3. Το κέρδος από την πώληση μοτοσυκλετών, οι οποίες φέρουν εξαρτήματα 

τυπωμένα στον τρισδιάστατο εκτυπωτή, επιφέρουν μεγαλύτερο κέρδος στην 

εταιρία από την πώλησή τους. Το κόστος αλλά και η τιμή πώλησης κάθε τέτοιου 

εξαρτήματος, αναγράφονται στον πίνακα τρισδιάστατης εκτύπωσης. 
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2.6. Συμπεράσματα  

Η οικονομική ανάλυση μίας εταιρίας, όπως αυτή παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 2.2 

με 2.5, είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη της εταιρίας. Τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν από την έρευνα αυτή, είναι τα ακόλουθα: 

 Η τάση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού, τείνει προς προϊόντα τα οποία 

έχουν ελληνική προέλευση, αλλά και χαμηλή τιμή πώλησης. Έτσι, ευνοείται η 

ανάπτυξη της εταιρίας στα Ελληνικά σύνορα, λόγω του μειωμένου κόστους 

παραγωγής, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε χαμηλή τιμή πώλησης του 

προϊόντος. 

 Η σωστή οργάνωση των διεργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο 

εργοστάσιο προκειμένου να παραχθεί το προϊόν, επιφέρει μείωση στα 

λειτουργικά έξοδα της εταιρίας. 

 Η ανάλυση Εσόδων – Εξόδων, που πραγματοποιήθηκε για τρία σενάρια, έδειξε 

πως η εταιρία θα είναι βιώσιμη ακόμη και στο απαισιόδοξο σενάριο λειτουργίας 

της. 

 Χάρη στην επιθυμία των καταναλωτών για ένα φθηνό, ελληνικό αλλά παράλληλα 

ποιοτικό προϊόν, στην προσιτή τιμή πώλησης του προϊόντος αλλά και στο 

γεγονός ότι η Tyφoon πρόκειται για την πρώτη ελληνική βιομηχανία παραγωγής 

δίκυκλων οχημάτων, η εταιρία θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια 

αναγνωρίσιμη επωνυμία εντός των ελληνικών συνόρων.  
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