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Στην Ενότητα 6 καταπιανόμαστε με το στήσιμο και τη διαχείριση μιας εταιρείας 

μελισσοκομίας. Καλύπτουμε θέματα όπως επιχειρηματικές δομές, σχεδιασμός, 

προϋπολογισμός, διατήρηση αρχείου, τιμολόγηση και φορολογικά θέματα.

Διάρκεια ενότητας: 4 ώρες. 

Ενότητα 6

Εισαγωγή



Οι περισσότεροι εργαζόμαστε για άλλους επιχειρηματίες ή οργανισμούς. Είναι 

μεγάλη η καμπύλη εκμάθησης, αν αποφασίσουμε να ανοίξουμε δική μας 

επιχείρηση. Στην ενότητα αυτή θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να ανοίξετε τη 

δική σας επιχείρηση μελισσοκομίας, και θα σας δώσουμε πρακτικές 

συμβουλές για το πώς να τη διαχειρίζεστε ούτως ώστε να πληρούνται όλες οι 

νομικές προϋποθέσεις και να έχετε κερδοφορία.

Ενότητα 6

Περιγραφή



Αντικείμενο 1 Γενική επισκόπηση μελισσοκομίας και 

επιχειρηματικών μοντέλων

Αντικείμενο 2 Στήσιμο και διαχείριση επιχείρησης

Αντικείμενο 3 Επιχειρηματικός σχεδιασμός και καθορισμός 

στόχων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων)

α. Πού θέλετε να βρίσκεται η επιχείρησή σας σε τρία χρόνια;

β. Πού βρίσκεται τώρα η επιχείρησή σας;

γ. Πώς θα φτάσετε εκεί που θέλετε;

Ενότητα 6

Κατάλογος Αντικειμένων



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα γνωρίζετε τις διαφορές της μελισσοκομίας ως χόμπι και της

μελισσοκομίας ωςεπιχείρηση.

• Θα γνωρίζετε τις διαθέσιμες επιχειρηματικές δομές και τις νομικές

προϋποθέσεις, όσον αφορά στη διατήρηση αρχείου, Φ ΠΑ και θεμάτω ν

φορολογίας.

• Θα καταλαβαίνετεπώςλειτουργείο επιχειρηματικόςσχεδιασμός.

Ενότητα 6

Μ αθησιακά Αποτελέσματα - Γνώσεις



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη δομή για την εταιρεία σας,βάσει

των αναγκώνσας.

• Θα μπορείτενα διεξάγετεστρατηγική επισκόπηση τηςεπιχείρησήςσας.

• Θα μπορείτενα φτιάχνετεένα επιχειρηματικό σχέδιο.

• Θα μπορείτενα κοστολογείτετις δραστηριότητες του σχεδίου σας καινα μην

υπερβαίνετετον προϋπολογισμό.

• Θα μπορείτενα δουλεύετεμεστόχουςκαινα αξιολογείτετηναπόδοσή σας.

Ενότητα 6

Μ αθησιακά Αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



Ενότητα 6

Αντικείμενο 1 ‘Επισκόπηση της μελισσοκομίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα.’

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τη μελισσοκομία ως 

επιχείρηση και θα δούμε τα διάφορα επιχειρηματικά 

μοντέλα και τις διαθέσιμες ροές εσόδων.



• Η επαγγελματική μελισσοκομία 

είναι απλά μελισσοκομία σε 

μεγαλύτερη κλίμακα

– ΗΒ: 100 + κυψέλες

– ΕΕ: 150 + κυψέλες

– ΗΠΑ: 40.000 + κυψέλες

• Μ ελισσοκομία με στόχο την 

κερδοφορία, όχι για χόμπι

– Το κυρίως ή μερικό εισόδημα 

προέρχεται από τη μελισσοκομία

Τι είναι επαγγελματίας μελισσοκόμος;



• 40 με100 κυψέλες

• 101 με250 κυψέλες

• 251 με400 κυψέλες

• 401 με1,000 κυψέλες

• 1.001 και άνω κυψέλες

Έ να άτομο, ημιαπασχόληση

Έ να άτομο, πλήρης απασχόληση

Έ να άτομο με βοηθό

Προσωπικό 1-3 ατόμων

Πολυπληθές προσωπικό

Πόσες κυψέλες μπορείτε να διαχειρίζεστε;



Χειμωνιάτικα μελίσσια στη Σκωτία



Βαρύς εξοπλισμός!

Ένα φορτηγόunimog, αξίας60.000 ευρώ . Ξεπερνά τις ανάγκες των περισσότερων από εμάς, 
αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν, όπως και τους γερανούς στην καρότσα του.



Μ εγάλες ποσότητες μελιού χύμα
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Χρειάζονται πολλές κυψέλες!



• Πόσες κυψέλες μπορείτε να διαχειρίζεστε, σωματικά;

• Προσωπικό – θα χρειαστεί να προσλάβετε άτομα;

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας – πού θα κάνετε εξαγωγή; Σε 

κουζίνα; Σε ειδικές εγκαταστάσεις;

• Αποθήκευση – κάπου θα πρέπει να βάζετε τον εξοπλισμό σας.

• Υγεία & Ασφάλεια – θα πρέπει να κάνετε αξιολόγηση κινδύνου.

• Αυτοματισμός – όσο μεγαλώνει η επιχείρησή σας, ίσως θα 

προτιμούσατε να είχατε αυτόματο εξοπλισμό, ο οποίος, όμως, είναι 

ακριβός.

Αναλογισμός



• Είναι σημαντικό να είστε ήδη ικανοί μελισσοκόμοι, πριν 

αυξήσετε δραματικά τον αριθμό των κυψελών σας.

• Αν δεν μπορείτε να διαχειρίζεστε επιτυχώς 20 αποικίες, 

πιθανά δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε περισσότερες.

• Είναι απαιτητική δουλειά σωματικά, οπότε πρέπει να 

αναλογιστείτε αν θα μπορείτε να διαχειρίζεστε 50, 100 ή 

300 κυψέλες.

Αναλογισμός



Επιχειρηματικά Μ οντέλα

• Το επιχειρηματικό μοντέλο απλά δείχνειπώς

μια επιχείρηση μπορεί να έχει κερδοφορία,

πουλώντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε μία

αγορά.

• Δείχνει αν (και πώς) μια επιχείρηση είναι

βιώσιμη και κερδοφόρα και, σε ορισμένες

περιπτώσεις,ανμπορείνα επεκταθεί.



• Μ έλι

• Μ έλισσες, βασίλισσες, 

πυρήνες

• Κεριά από κερί μέλισσας

• Καλλυντικά

• Κέντρο επισκεπτών

• Εκπαίδευση και μαθήματα

• Εξοπλισμός μελισσοκομίας

• Συμβόλαια επικονίασης

Ροές Εσόδων



• Μ πορείτε να το πουλάτε χύμα (κουβάδες/βαρέλια) ή 

σε βάζα.

• Χονδρική (σε καταστήματα λιανικής), κατευθείαν 

στον πελάτη ή και τα δύο.

• Είναι ρίσκο να βγάζετε τα προς το ζην αποκλειστικά 

από το μέλι. Τι θα κάνετε, αν σας τελειώσει ή αν 

έχετε δυο κακές χρονιές σερί;

Πώληση μελιού



• Τι είδους/μεγέθους βάζα θα 

χρησιμοποιήσετε;

• Θα πουλάτε χονδρική, λιανική ή και τα δύο;

• Η λιανική πώληση σε λαϊκές αγορές και 

πανηγύρια μπορεί να είναι επικερδής.

Μ έλι σε βάζα – Τι πρέπει να αναλογιστείτε



• Να πουλάτε σε πελάτες στην 

είσοδο του μελισσοκομείου –

βάλτε πινακίδα που να λέει 

«πωλείται μέλι».

• Διαδικτυακά, μέσω  ιστότοπου ή 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Μ πορείτε να ανοίξετε κατάστημα, 

αλλά αυτό έχει έξοδα.

Μ έλι σε βάζα



• Στήστε έναν όμορφο πάγκο και προσφέρετε δείγματα.

• Εκμεταλλευτείτε τα εποχιακά προϊόντα, π.χ. κοφίνια, 

κεριά τα Χριστούγεννα.

• Μ οιράζετε διαφημιστικά φυλλάδια για την επιχείρησή 

σας.

• Απολαύστε την κουβεντούλα – μην πάτε σε λαϊκές 

αγορές, αν δεν σας αρέσει να μιλάτε με κόσμο.

• Αν συμμετέχετε τακτικά, θα χτίσετε πελατειακή βάση.

• Θέλει σκληρή δουλειά η λαϊκή!

• Να στέκεστε όρθιοι για να μη σας προσπερνούν οι 

πελάτες (μη βάζετε καρέκλα).

Λαϊκές Αγορές/Πανηγύρια



Προσέξτε τα βαρίδια.

Πολύ σημαντικά, αν δεν θέλετε να σας πάρει την τέντα ο αέρας! 





• Τι μεγέθους κουβάδες θα 

χρησιμοποιήσετε; Οι μεγαλύτεροι είναι 

πολύ βαριοί! 

• Πρέπει να αποφασίσετε πόσο θα 

πουλάτε χονδρική και πόσο λιανική.

• Συνήθως, όσο πιο πολύ μέλι 

αγοράζουν, τόσο καλύτερη τιμή τούς 

κάνετε.

Πώληση μελιού χύμα



Ανθέω ν Λιανική Χονδρική
Βάζο του μισού κιλού €8 - €10 €5,30

Βάζο των 220γρ. €4,50 - €6,60 €4,00

Βάζο των 340γρ. €5,50 - €6,60 €4,45

Χύμα(κουβάδες/λίβρα) €4,50 με€5,50 €3,30 με€4,50

€7.000 ή €8.000 ο τόνος

(Οι εκτιμήσεις κόστους βασίζονται στην αγορά του ΗΒ τον Αύγουστο του 2020)

Τιμή μελιού



Ερείκη Λιανική Χονδρική
Βάζο του μισού κιλού € 9 - € 13 € 6,60

Βάζο των 220γρ. € 5,50 - € 6,60 € 5,00

Βάζο των 340γρ. € 6,60 - € 9,00 € 6,00

Χύμα (κουβάδες/λίβρα) € 6,60 to € 7,70 € 5,00

€ 10.000 ή € 11.200 ο τόνος

(Οι εκτιμήσεις κόστους βασίζονται στην αγορά του ΗΒ τον Αύγουστο του 2020)

Honey Price



• Πρέπει να μπορείτε να προμηθεύετε πελάτες χονδρικής όλον 

τον χρόνο, αλλιώς θα στραφούν αλλού. Συνεπώς, μην 

υπερεκτιμάτε την παραγωγή σας.

• Αν έχετε προϊόν καλής ποιότητας και καλή εξυπηρέτηση 

πελατών, θα αποκτήσετε καλή φήμη και τακτικούς πελάτες.

• Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο! Ακόμη κι όταν έχει άδικο!

• Αν προσέχετε τους πελάτες σας, θα παραμείνουν πιστοί σε 

εσάς και στα προϊόντα σας.

Βασικές αρχές



• Μ αρμελάδα μελιού

• Κεριά/γυαλιστικά από κερί μελισσών

• Σαπούνια

• Μ ελισσοβότανα

• Πρόπολη

• Γύρη

Άλλα μελισσοκομικά προϊόντα



• Στις μπίζνες, η φήμη είναι το παν. Να παρέχετε 

καλά προϊόντα και υπηρεσίες!

• Μ πορείτε να εκτρέφετε βασίλισσες και να φτιάχνετε 

πυρήνες;

• Αν όχι, ίσως χρειάζεστε εκπαίδευση, για την οποία 

θα πρέπει να πληρώσετε.

• Θα βάζετε δικές σας βασίλισσες στους πυρήνες 

που θα πουλάτε ή θα αγοράζετε από αλλού; Άλλο 

ένα έξοδο.

• Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε εκτροφή βασιλισσών.

Πώληση μελισσών, πυρήνων και βασιλισσών



Η κακοκαιρία μπορεί να επηρεάσει την 

επιχείρησή σας, καθώς οι βασίλισσες δεν 

ζευγαρώνουν. Οπότε, μη βασίζεστε αποκλειστικά 

σε αυτό.

Πυρήνες και βασίλισσες



• Φ άρμα μελιού

• Κέντρο επισκεπτών

• Υδρόμελι, κερί, πρόπολη, γύρη

• Εκπαίδευση

• Προμήθεια ή/και κατασκευή εξοπλισμού

Διαφοροποίηση



Μ ελισσοκέρι, €11 το κιλό

Φωτογραφία: M. Mc Gregor



Φ άρμες Μ ελιού



• Ο Λουκ και η Σούζι– το πάθος 

τους για την επιχείρησή τους με 

το υδρόμελι.

Εταιρεία Northumberland Honey Co. Η.Β.



• Αγορά και πώληση μελισσοκομικού εξοπλισμού.

• Πώληση διαδικτυακά, από κατάστημα ή και τα δύο;

• Πώληση σε συνέδρια μελισσοκομίας.

Προμήθεια & Κατασκευή Εξοπλισμού



Εκπαίδευση μελισσοκόμων

• Οι μελισσοκόμοι πληρώνουν για να συμμετέχουν σε συνέδρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια.

• Αν έχετε διαπιστευτήρια ως μελισσοκόμοι, θα χαίρετε και μεγαλύτερης εκτίμησης



Η Ε.Ε. επιδοτεί τα σεμινάρια μελισσοκομίας

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια



• Στο Η.Β. τη διαχειρίζεται η Έ νωση 

Μ ελισσοκόμων (BFA)

• Ο ι μελισσοκόμοι αμείβονται με £70 ανά 

κυψέλη, κυρίως για την επικονίαση 

οπωρώνων.

Επικονίαση



Έ χουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη της BFA

▪ Η γραμματεία του NPS επικοινωνεί με τους 
γεωργούς του ΗΒ που επιθυμούν να αιτηθούν 

επικονίαση.

▪ Τα μέλη καλούνται να προμηθεύσουν αποικίες για 

να εκτελέσουν το έργο.

▪ Κλείνουν οι συμβάσεις.

▪ Η BFA διεκπεραιώνει τις πληρωμές.

Εθνικό Σχέδιο Επικονίασης, NPS (ΗΒ)



• Κεντ

• Σόμερσετ

• Κέιμπριτζσιρ

• Χέρντφορσιρ

• Γουόρστερσιρ

• Γκλόστερσιρ

Οπωρώνες στο Η.Β.



Μ πουράντζα



Καρποί δέντρων και θάμνων



Φ ασόλια



Αντικείμενο 1

Σύνοψη

• Η μελισσοκομία ω ς επιχείρηση είναιαπλά μελισσοκομία σε μεγάλη κλίμακα με

γνώμονα την κερδοφορία.

• Είναιαπαιτητικό επάγγελμα. Πρέπεινα αναλογιστείτεπόσες κυψέλες μπορείτενα

διαχειρίζεστε.

• Διαλέξετε επιχειρηματικό μοντέλο,δηλαδή ποιες θα είναιοιροές εσόδων σας.

Μ ηνεπενδύετεσεμόνο ένα προϊόν.

• Αποφασίστε αν θα πουλάτε μέλι κατευθείαν στον πελάτη, χονδρική ή σε

καταστήματα λιανικής πώλησης, και ορίστε διαφορετικές τιμές για κάθε

περίπτωση.



Spey Valley Bees

Τέλος του Αντικειμένου 1 της Ενότητας6



Αντικείμενο 2 ‘Στήσιμο και διαχείριση επιχείρησης’

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς 

μπορείτε να στήσετε τη μελισσοκομική 

σας επιχείρηση ως επάγγελμα και όχι ως 

απλό χόμπι.



Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα γνωρίζετε τις διαθέσιμες επιχειρηματικές δομές και θα

καταλαβαίνετε τις νομικές προϋποθέσεις σχετικά με τη

διατήρηση αρχείου, τον Φ ΠΑ και τις φορολογικές

υποχρεώσεις.

Αντικείμενο 2 ‘Στήσιμο και διαχείριση 
επιχείρησης’

Μ αθησιακά Αποτελέσματα - Γνώσεις



Θα μπορείτε:

• να προσδιορίσετε την κατάλληλη δομή της εταιρείας σας,με βάση τις ανάγκες

σας.

Αντικείμενο 2 ‘Στήσιμο και διαχείριση 
επιχείρησης’

Μ αθησιακά Αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



• Το άνοιγμα μιας εταιρείας διαφέρει ανάλογα με τη 

χώρα της Ε.Ε. στην οποία δραστηριοποιήστε. Πρέπει 

να κάνετε τη σχετική έρευνα και να τηρείτε τους 

κανόνες.

• Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το Η.Β., όπου 

μπορείτε να ιδρύσετε μονοπρόσωπη εταιρεία ή ΕΠΕ.

• Δεν διαφέρει πολύ από άλλες χώρες της Ε.Ε.

Δόμηση Επιχείρησης



• Είστε αυτοαπασχολούμενοι.

• Νομικά, εσείς και η εταιρεία σας είστε ένα και 

το αυτό.

• Πρέπει να γραφτείτε στην αρμόδια εφορία.

• Κάθε χρόνο πρέπει να υποβάλλετε 

φορολογική δήλωση, όπου θα καταγράφονται 

όλα σας τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων 

των κερδών.

Τι είναι η ατομική επιχείρηση;



• Πρέπει να συμπληρώνετε τη φορολογική σας 

δήλωση, σε όποια χώρα κι αν 

δραστηριοποιήστε.

• Επιλέξτε φορολογικό έτος και ημερομηνία

• Συμπεριλάβετε τα έσοδά σας και τα τρέχοντα 

έξοδά σας.

• Αν θέλετε να τη συμπληρώσετε μόνοι σας, 

υπάρχουν εφαρμογές λογιστικής στο διαδίκτυο.

• Αλλιώς, απευθυνθείτε σε λογιστή.

Φ ορολογική Δήλωση



• Είναι πιο επίσημη μορφή.

• Η εταιρεία αποτελεί ξεχωριστή νομική 

οντότητα από εσάς.

• Πιθανά θα είστε διαχειριστές και μέτοχοι.

• Σας ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.

Τι είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;



• Φ ορολογικές εκπτώσεις (ΗΒ)

– 20% φόρος επιχείρησης (αν τα κέρδη είναι κάτω  από

£300.000)

– Μ ονοπρόσωπη – Φ .Ε. 20, 40 ή 45%

• Δεν πληρώνετε ασφαλιστικές εισφορές στο δημόσιο.

• Μ πορείτε να καρπώνεστε μερίσματα.

• Πιο ελκυστική για εσωτερική επένδυση. Εν ολίγοις, 

μπορείτε να πουλάτε μετοχές.

Πλεονεκτήματα των ΕΠΕ



• Η εταιρεία μπορεί να έχει στο όνομά της 

εξοπλισμό, χρέη και να πληρώνει 

λογαριασμούς.

• Άρα τα προσωπικά σας περιουσιακά στοιχεία, 

σπίτι, αυτοκίνητο, είναι ασφαλή σε περίπτωση 

αγωγής.

• Ατομική – προβλέπεται η κατάσχεση 

προσωπικών περιουσιακών στοιχείων για την 

εξόφληση επιχειρηματικού χρέους.

Περιορισμένη Ευθύνη



• Προβλέπονται φοροαπαλλαγές για ορισμένες 

δαπάνες, π.χ. σίτιση υπαλλήλων.

• Ατομική – εκπίπτουν μόνο έξοδα σίτισηςσε 

επαγγελματικά ταξίδια, αν κάνετε διανυκτέρευση, 

είναι εκτός του πλάνου εργασιών σας ή αν είστε 

πλανόδιοι επαγγελματίες, π.χ. 

καπνοδοχοκαθαριστές.

Πλεονεκτήματα



• Δεν μπορείτε να κάνετε αναλήψεις από 

τραπεζικούς λογαριασμούς κατά το 

δοκούν.

• Ατομική – όσες αναλήψεις θέλετε, χωρίς 

να επηρεάζεται ο φόρος.

Μ ειονεκτήματα των ΕΠΕ



• Μ ια εταιρεία μπορεί να σας πληρώσει 

μόνο με τρεις τρόπους:

– Μ ε τη μορφή μισθού

– Μ ε μερίσματα για μετοχές που έχετε

– Μ ε έξοδα που κάνετε εκ μέρους της

– Οποιεσδήποτε άλλες αναλήψεις μπορεί να 

οδηγήσουν σε αυξημένο φόρο.

ΕΠΕ



• Περισσότερη γραφειοκρατία – πρέπει να 

υποβάλλετε τα χαρτιά σας εμπρόθεσμα

– Μ ητρώο Επιχειρήσεων

– Καταστατικό

– Φ ορολογική Δήλωση

– Αν απασχολεί υπάλληλο, η εταιρεία πρέπει να 

δηλωθεί ω ς εργοδότης και να διαχειρίζεται 

μισθοδοσία.

• Ατομική – αρκεί μόνο η φορολογική δήλωση

Μ ειονεκτήματα των ΕΠΕ



• Έ λλειψη απορρήτου

– Οι λογαριασμοί της εταιρείας, το καταστατικό της, 

η διεύθυνσή της, όλα φαίνονται δημόσια.

• Ατομική – τα προσωπικά δεδομένα δεν 

δημοσιεύονται

Μ ειονεκτήματα των ΕΠΕ



• Δεν υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή

• Πρέπει να ζυγίσετε τα υπέρ και τα κατά

• Συζητήστε το με τον λογιστή σας

• Η πιο απλή μορφή είναι αυτή της ατομικής 

επιχείρησης

Ατομική ή ΕΠΕ;



• Διαλέξτε ένα μοναδικό όνομα

• Κάντε έναρξη στην εφορία

• Μ πορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομά 

σας ή διακριτική ονομασία

• Αν χρησιμοποιήσετε διακριτική ονομασία, 

στα επιστολόχαρτά σας θα πρέπει να 

αναγράφεται και το κανονικό σας όνομα

Ατομική Επιχείρηση



• Χρειάζεται να μάθετε κάτι, π.χ. πώς 

διατηρούμε λογιστικά βιβλία;

• Ανοίξτε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό

• Αρχίστε να καταγράφετε τα έσοδα και τα 

έξοδά σας

• Σχεδιάστε

– Κεφαλίδα

– Τιμολόγια

– Δελτία αποστολής

– Αναλογιστείτε μήπως χρειάζεστε λογιστή

Ατομική Επιχείρηση



• Ατομικές επιχειρήσεις:

• Πληρώνουν φόρο επί των εσόδων τους

• Υποβάλλουν ετησίως φορολογική δήλωση, 

στην οποία καταγράφονται όλα τους τα έσοδα 

και έξοδα

• Οι ιδιοκτήτες πρέπει να εγγράφονται ως 

αυτοαπασχολούμενοι στην αρμόδια εφορία 

εντός 3 μηνών

• Τυχόν καθυστερήσεις επισύρουν πρόστιμα

Φ ορολογικά ζητήματα και Φ ΠΑ



• Αν ο τζίρος σας είναι μεγαλύτερος των £85,000 ή

€ 94,292, πρέπει:

• Να βγάλετε αριθμό μητρώου Φ ΠΑ

• Να χρεώνετε Φ ΠΑ στους πελάτες σας

• Να δηλώνετε τον Φ ΠΑ

• Να γραφτείτε στην ψηφιακή υπηρεσία

Πώς ανοίγω ατομική επιχείρηση;



• Το μέλι και οι μέλισσες δεν έχουν Φ ΠΑ (ΗΒ)

• Οπότε δεν χρεώνετε Φ ΠΑ!

• Μ πορείτε να γραφτείτε οικειοθελώς στο 

μητρώο Φ ΠΑ

• Ο  Φ ΠΑ σάς επιστρέφεται

Φ ΠΑ και Μ ελισσοκομία



• Μ πορείτε να αιτηθείτε επιστροφή Φ ΠΑ για:

Έ ξοδα εμπορικών οχημάτων

Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αγοράς του 

οχήματος, καυσίμων, συντήρησης και 

επισκευών

Μ ελισσοκομικό εξοπλισμό

Αμοιβή λογιστή

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΣΚΕΨ Η !

Επιστροφή Φ ΠΑ



Στο τιμολόγιό σας πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω :

• Τίτλος και διεύθυνση επιχείρησης

• Το ονοματεπώνυμό σας

• ΑΦ Μ

Σας συμβουλεύουμε να:

• Αριθμείτε διαδοχικά τα τιμολόγια

• Συμπεριλαμβάνετε τον αριθμό του τραπεζικού σας 

λογαριασμού

• Συμπεριλαμβάνετε όρους και προϋποθέσεις πληρωμής

• Συμπεριλαμβάνετε δυνατότητα πληρωμής πριν την 

προθεσμία

• Διατηρείτε αρχείο όλων των τιμολογίων στη σειρά

Τιμολόγια



Φ ΠΑ – Το μέλι δεν υπόκειται σε Φ ΠΑ.

Μ ΕΤΑΦ Ο ΡΙΚΑ – Δω ρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω  τω ν £400 σεMoray, Aberdeenshire και

Inverness-shire. Για μικρότερες παραγγελίες, προβλέπεται μικρή επιβάρυνση για μεταφορά και συσκευασία.

Ο ΡΟ Ι ΠΛΗΡΩ Μ ΗΣ – Αυστηρά καθαρή αξία, εμπρόθεσμη πληρω μή 30 ημέρες μετά την ημερομηνία 

τιμολόγησης. Τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία του προμηθευτή μέχρι την καταβολή του όλου ποσού.

Speyside Honey & Bees
ΚοςTony Harris

Cowiemuir, Fochabers,

Moray, IV32 7PS

Tel. 01343 821282 (H), 07884496246 (M)

E Mail: tonyharris316@btinternet.com

ΑΦ Μ : 234199304

ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΤΙΜ ΟΛΟΓΙΟΥ : 0031/18

Ημερομηνία: 16 Αυγούστου 2018

Προς: Allarburn Farm Shop

Edgar Road, Elgin

IV30 6XQ

Αριθμός Παραγγελίας: 00022456

12  x12oz βάζα Μ έλι Ανθέων (ρευστό) @ £4,45 έκαστο £53,40

4  x12oz βάζα Μ έλι Ανθέων (παχύρρευστο) @ £4,45 έκαστο £17,80

6  x12oz βάζα Μ έλι Ερείκης (παχύρρευστο) @ £5,45 έκαστο £32,70

4  x  8oz βάζα Μ έλι Ανθέων (παχύρρευστο) @ £3,85 έκαστο £15,40

£119,30

Παρακαλούμε πληρώστε μέσω  εμβάσματος στον λογαριασμό:

‘Speyside Honey and Bees’,

Αριθμός λογαριασμού. 13461160

Κωδικός: 30-25-87

Ευχαριστούμε



Speyside Honey & Bees
ΚοςTony Harris

Cowiemuir, Fochabers,

Moray, IV32 7PS

Tel. 01343 821282 (H), 07884496246 (M)

E Mail: tonyharris316@btinternet.com

ΑΦ Μ : 234199304

ΔΕΛΤΙΟ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ Μ Ο Σ ΤΙΜ Ο ΛΟ ΓΙΟΥ: 0044/18

Ημερομηνία: 22 Ο κτω βρίου 2018

Αριθμός Παραγγελίας: 0020001463

Προς: Highland Village,

Baxters Food Group,

Fochabers,

Moray, IV32 7LD

12 x 12oz βάζα μέλι ανθέων (ρευστό) 

9 x 8oz βάζα μέλι ανθέω ν (ρευστό) 

10 x 12oz βάζα μέλι ανθέω ν (παχύρρευστο) 

1 x 8oz βάζα μέλι ανθέω ν (παχύρρευστο) 

8 x 12oz βάζα μέλι ερείκης

4 x 8oz βάζα μέλι ερείκης

Σύνολο: 44 τμχ

Παραλήπτης _______________________________

Ευχαριστούμε για την προτίμηση



• Έ χετε κάνει έναρξη ως αυτοαπασχολούμενος 

επαγγελματίας στην εφορία;

• Έ χετε ανοίξει εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό;

• Έ χετε κάνει την απαραίτητη ασφάλιση;

• Έ χετε επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία για να 

εγγραφείτε στα μητρώα Φ ΠΑ, αν είναι απαραίτητο;

Σύνοψη ατομικής επιχείρησης



• Έ χετε σύστημα καταγραφής οικονομικών στοιχείων;

• Έ χετε φροντίσει να αναγράφεται το όνομά σας σε όλη 

σας την επαγγελματική γραφική ύλη, 

συμπεριλαμβανομένων επιστολόχαρτων, τιμολογίων, 

αποδείξεων και επιταγών;

• Έ χετε ορίσει όρους και προϋποθέσεις για τους πελάτες 

σας; Όπως προθεσμία εξόφλησης τιμολογίων;

Σύνοψη ατομικής επιχείρησης



Αν μπορείτε να απαντήσετε «ναι» σε όλες αυτές τις ερωτήσεις

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

μπορείτε να ανοίξετε την ατομική σας επιχείρηση



Αντικείμενο 2

Σύνοψη

• Μ πορείτε να ανοίξετε ατομική επιχείρηση ή ΕΠΕ. Και οι δύο έχουν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

• Ό,τι και να επιλέξετε, πρέπει να εγγραφείτε στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

• Αρχίστε να καταγράφετε τα έσοδα και τα έξοδα, και φτιάξτε επαγγελματικά 

τιμολόγια.

• Αν έχετε ατομική επιχείρηση, πρέπει να κάνετε ετήσια δήλωση στην εφορία.

• Αν έχετε ΕΠΕ, η γραφειοκρατία είναι πιο περίπλοκη.

• Αν ο τζίρος σας ξεπερνά κάποιο όριο, πρέπει να εγγραφείτε στα μητρώα Φ ΠΑ.

• Αν πουλάτε μέλι και μέλισσες, ίσως σας συμφέρει να εγγραφείτε οικειοθελώς στα 

μητρώα Φ ΠΑ.



Spey Valley Bees

Τέλος του Αντικειμένου 2 της Ενότητας6



Αντικείμενο 3 ‘Επιχειρηματικό Σχέδιο και Στόχοι’

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς μπορείτε να κάνετε ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο, να μένετε εντός των ορίων του 

προϋπολογισμού σας και να ορίζετε πιο μακροπρόθεσμους 

στόχους, καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται.



Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα γνωρίζετεπώςλειτουργείένα επιχειρηματικό σχέδιο

Αντικείμενο 3 ‘Επιχειρηματικό Σχέδιο και 
Στόχοι’

Μ αθησιακά Αποτελέσματα - Γνώσεις



Επιπλέον:

• Θα μπορείτενα διεξάγετεστρατηγική επισκόπηση τηςεπιχείρησήςσας.

• Θα μπορείτενα φτιάξετεένα επιχειρηματικό σχέδιο.

• Θα μπορείτε να κοστολογείτε δραστηριότητες εντός του σχεδίου σας και να

ορίζετεπροϋπολογισμό.

• Θα μπορείτενα θέτετεστόχουςκαινα αξιολογείτετιςεπιδόσειςσας.

Αντικείμενο 3 ‘Επιχειρηματικό Σχέδιο και 
Στόχοι’

Μ αθησιακά Αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



Όταν κάνετε στρατηγική επισκόπηση της επιχείρησής 

σας, είναι σημαντικό να απαντάτε στις τρεις ακόλουθες 

ερωτήσεις:

• Πού βρίσκετεαυτή τη στιγμή;

• Πού θέλετενα βρεθείτε;

• Πώςθα καταφέρετενα φτάσετεεκεί;

Διεξαγωγή στρατηγικής επισκόπησης



Η στρατηγική επισκόπηση προηγείται του επιχειρηματικού 

σχεδίου και αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Συνεπώς, το 

καλό επιχειρηματικό σχέδιο επιδέχεται τροποποιήσεων.

Επιχειρηματικό Σχέδιο



Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναρωτηθείτε τι είδους θέλετε 

να είναι η μελισσοκομική σας επιχείρηση.

Ακόμη κι αν οι φιλοδοξίες σας θυμίζουν όνειρα θερινής 

νυκτός, είναι σημαντικό να καταγράψετε όλες σας τις 

ιδέες, παράγοντας έτσι το Όραμά σας, τη Δήλωση 

Προθέσεων ή Δήλωση Αποστολής.

Ας δούμε κάποιες διάσημες δηλώσεις οράματος.

Πού θέλετε να βρεθείτε;



«Βοηθάμε τον κόσμο να εξοικονομεί 

λεφτά, ώστε να ζουν καλύτερα».

«Βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων 

μέσω  ουσιαστικών καινοτομιών».

Διάσημες Δηλώσεις Οράματος



1970: Θα καταστρέψουμε τη Yamaha.

Παρόν: Να είμαστε η εταιρεία που θέλουν οι 

μέτοχοί μας, οι πελάτες μας και η κοινωνία.

Δεκαετία του 1960: Να συντρίψουμε την Adidas.

Παρόν: Να είμαστε η νούμερο ένα εταιρεία 

αθλητικών ειδών στον κόσμο.

Διάσημες Δηλώσεις Οράματος



Ακολουθεί η δήλωση του οράματος τηςSpey Valley Bees για το 2012

‘Η SVB είναι μια αναγνωρισμένη, επικερδής μελισσοκομική επιχείρηση

Διαχειρίζεται 150 κυψέλες για παραγωγή μελιού και εκτρέφει και πουλά 

ντόπιες βασίλισσες και πυρήνες

Προμηθεύει με ντόπιο μέλι από το Morayshire τουλάχιστον 36 τακτικούς 

πελάτες χονδρικήςστο Moray & Aberdeenshire’

Κατέχει διαπιστευτήριο NDB και παραδίδει σεμινάρια μελισσοκομίας στη 

Σκωτία και το Η.Β. επί πληρωμή.’

Δήλωση Οράματος της Spey Valley Bees Ltd το
2012



Στην άσκηση αυτή θα απαντήσουν στο ερώτημα «πού θέλετε να φτάσετε;»

Τι είδους μελισσοκομική επιχείρηση θέλετε και πού φαντάζεστε να βρίσκεται αυτή σε 3 χρόνια;

Είναι σημαντικό να γράψετε όλες σας τις ιδέες, ακόμη κι αν αυτή τη στιγμή φαντάζουν άπιαστα όνειρα.

Μ ετά πρέπει να γράφετε τη δήλωση του οράματος της επιχείρησής σας.

Μ ην ξεχνάτε ότι η δήλωση οράματος είναι το μελλοντικό ιδανικό στο οποίο θα στοχεύει αδιάκοπα η επιχείρησή 

σας. Θ α μπορούσατε να πείτε ότι είναι «το όνειρό σας»!

Έ χετε 20 λεπτά για να τελειώσετε την άσκηση.

Άσκηση 1 ‘Συγγραφή Δήλωσης Οράματος’



Αφού αποκτήσετε ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον, είναι σημαντικό να δείτε πού 

βρίσκεστε στο παρόν. Έ τσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε τα κενά ανάμεσα στο πού 

βρίσκεστε και στο πού θέλετε να φτάσετε. Για αυτό, θα διεξαγάγετε μια ανάλυση SWOT.

•Ανάλυση SWOT

Δυνατά σημεία (Strengths) – Αναγνωρίστε τα δυνατά σας σημεία που πρέπει να 

αναπτύξετε.

Αδύναμα σημεία (Weaknesses) – Αναγνωρίστε ποια αδύναμα σημεία πρέπει να 

ενισχύσετε.

Ευκαιρίες (Opportunities)– Εσωτερικές και εξωτερικές ευκαιρίες που μπορούν να 

στηρίξουν την αλλαγή.

Κίνδυνοι(Threats) – Που μπορεί να αποτρέψουν ή να δυσκολέψουν την αλλαγή.

Πού βρίσκεστε τώρα;



Τα παρακάτω  στοιχεία της SVB από το 2012 θα σας δείξουν πόσο 

φιλόδοξη ήταν η δήλωση του οράματός της.

▪ 40 κυψέλες με μέλισσες

▪ 20 εφεδρικές κυψέλες

▪ Εξοπλισμός εξαγωγής– χειροκίνητος

▪ 12 τακτικοί πελάτες χονδρικής

▪ Λαϊκές αγορές

▪ Πωλήσεις στην είσοδο του μελισσοκομείου

▪ Δίπλωμα Scottish Expert Beemaster

▪ Παραδίδουν μαθήματα μελισσοκομίας δωρεάν

Η Spey Valley Bees το 2012



Δυνατά σημεία

Ενθουσιασμός (μανία με τις μέλισσες!)

Πρακτικές Γνώσεις / Προσόντα

Απόθεμα/εξοπλισμός
Αδύναμα σημεία

Έ λλειψη:  

Επιχειρηματικής οξυδέρκειας

χρηματοδότησης

εξοπλισμού

εγκαταστάσεων

δεξιοτήτων

Ανάλυση SWOT της Spey Valley Bees το 2012



Ευκαιρίες

Το ντόπιο μέλι είναι προϊόν υψηλής 

ποιότητας με μεγάλη ζήτηση

Διαπίστευση National Diploma in 

Beekeeping

Εμπειρία και ευκαιρίες χρηματοδότησης
Κίνδυνοι

Κούραση

Ρευστότητα

Καιρός/ασθένειες/έλλειμα 

μελισσών

Ανταγωνισμός

Ανάλυση SWOT της Spey Valley Bees το 2012



Αφού αποκτήσετε ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον, είναι σημαντικό να δείτε πού βρίσκεστε στο παρόν. Έ τσι 

θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε τα κενά ανάμεσα στο πού βρίσκεστε και στο πού θέλετε να φτάσετε.

Also known as a Present Positioning Audit – it is important to be honest! 

S.W.O.T. – Δυνατά σημεία, Αδύναμα σημεία, Ευκαιρίες, Κίνδυνοι

Δυνατά σημεία (Strengths) – Αναγνωρίστε τα δυνατά σας σημεία που πρέπει να αναπτύξετε.

Αδύναμα σημεία (Weaknesses) – Αναγνωρίστε ποια αδύναμα σημεία πρέπει να ενισχύσετε.

Ευκαιρίες (Opportunities)– Εσωτερικές και εξωτερικές ευκαιρίες που μπορούν να στηρίξουν την επιχείρηση.

Κίνδυνοι(Threats) – Που μπορεί να αποτρέψουν ή να δυσκολέψουν την εταιρεία σας από το να 

πραγματοποιήσει το όραμά της.

Είναι σημαντικό να εξετάζουμε τόσο ενδογενείς, όσο κι εξωγενείς παράγοντες.

Χρόνος ολοκλήρωσης άσκησης: 20 λεπτά.

Άσκηση 2 ‘Ανάλυση SWOT’



Δυνατά Σημεία Αδύναμα Σημεία

Ευκαιρίες Κίνδυνοι

Εκτυπώστε το και 

συμπληρώστε τα 

πεδία



Γνωρίζετε πού θέλετε να βρίσκεται η επιχείρησή σας σε 3 

χρόνια.

Γνωρίζετε πού βρίσκεται η επιχείρησή σας τώρα.

Τώρα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα φτάσετε εκεί που 

θέλετε να βρεθεί;

Πλέον έχετε έτοιμο τον σκελετό του σχεδίου



Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να φτάσετε εκεί που θέλετε; 

Πόσο χρόνο θα σας πάρει;

Πώ ς θα καταλάβατε ότι φτάσατε, δηλαδή ότι έχετε εκπληρώ σει 

το όραμά σας;

Πρέπει να θέσετε στόχους.

Βραχυπρόθεσμοι: 6 – 12 μήνες

Μ ακροπρόθεσμοι: 1 – 3 χρόνια

Πρέπει να τους γράψετε!

Πώ ς θα βρεθείτε εκεί που θέλετε;



S Specific (Συγκεκριμένοι) - ο στόχος πρέπει να είναι σαφής 

και να μην επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών.

M Measurable (Μ ετρήσιμοι) – αν δεν είναι μετρήσιμοι, πώς θα 

καταλάβετε αν πλησιάζετε τους στόχους σας;

A Achievable (Επιτεύξιμοι) – όχι πολύ εύκολοι, αλλά όχι και 

άπιαστοι.

R Realistic (Ρεαλιστικοί) – εντός των πλαισίων των πόρων, των 

γνώσεων και του χρόνου σας, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι είναι εύκολοι

T Timely (Έ γκαιροι) - δηλαδή με ορισμένο χρονικό ορίζοντα. 

Οι προθεσμίες σάς βοηθούν να επικεντρώνεστε 

περισσότερο στην επίτευξη των στόχων.

Θέτοντας στόχους ‘SMART’



Απόκτηση Εθνικού Διπλώματος Μ ελισσοκομίας

Ενίσχυση προσωπικού κι επαγγελματικού προφίλ

Σχεδιασμός μοναδικής ετικέτας

Αύξηση αποθέματος σε 80 κυψέλες

Πώληση 24 πυρήνων, εκτροφή 100 βασιλισσών

Συγκομιδή ενός τόνου μελιού ανθέων

Συγκομιδή μισού τόνου μελιού ερείκης

Προσέλκυση 12 ακόμη πελατών χονδρικής

Οι στόχοι της SVB (Έ τος 1)



Αύξηση αποθέματος σε120 κυψέλες

Δημιουργία ξεχωριστών εγκαταστάσεων εξαγωγής

Πώληση 36 πυρήνων

Συγκομιδή 2 τόνων μελιού ανθέων

Συγκομιδή 1 τόνου μελιού ερείκης

Προσέλκυση 12 ακόμη πελατών χονδρικής 

(σύνολο 36)

Οι στόχοι της SVB (Έ τος 2)



Εξασφάλιση χρηματοδότησης για σεμινάρια 

μελισσοκομίας

Αύξηση αποθέματος σε 150 κυψέλες

Πώληση 50 πυρήνων

Συγκομιδή 2 τόνων μελιού ανθέων

Συγκομιδή 1 τόνου μελιού ερείκης

Συγχώνευση επιχείρησης

Οι στόχοι της SVB (Έ τος 3)



Στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου σας, πρέπει να σκεφτείτε πώς θα οδηγήσετε την 

επιχείρησή σας από το σημείο που βρίσκεται, στο σημείο που θα θέλατε να είναι στο μέλλον!

Μ ε άλλα λόγια, τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να φτάσετε εκεί που θέλετε και πόσο χρόνο θα σας πάρει. Πώς 

θα καταλάβετε ότι τα καταφέρατε, δηλαδή ότι εκπληρώσατε το όραμά σας;

Ποιοι είναι η βραχυπρόθεσμοι στόχοι σας, με ορίζοντα 6 – 12 μηνών, και οι μακροπρόθεσμοι, με ορίζοντα 1 – 3 

χρόνων;

Θέστε όρουςSMART! Συγκεκριμένους, Μ ετρήσιμους, Εφικτούς, Ρεαλιστικούς και Έ γκαιρους

Στην άσκηση αυτή, πρέπει να γράψετε στόχους SMART για τα έτη 1, 2 και 3 της επιχείρησής σας, 

κοστολογώντας συγκεκριμένους στόχους, όπου χρειάζεται.

Έ χετε 45 λεπτά για να ολοκληρώσετε την άσκηση.

Άσκηση 3 ‘Ορισμός Επιχειρηματικών Στόχων’



Επιχειρηματική δραστηριότητα:

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ (αν υπάρχουν)

Εκτυπώστε αυτή τη 

σελίδα και συμπληρώστε 

τα πεδία



ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ (αν υπάρχουν)

Εκτυπώστε αυτή τη 

σελίδα και συμπληρώστε 

τα πεδία



ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΙΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ (αν υπάρχουν)

Εκτυπώστε αυτή τη 

σελίδα και συμπληρώστε 

τα πεδία



Θ α δουλεύετε σε καθεστώς ημιαπασχόλησης ή 

πλήρους απασχόλησης;

Θ α ορίσετε μισθό για τον εαυτό σας;

Χρειάζεται να παρακολουθήσετε κάποια 

μαθήματα;

Πώς θα εξασφαλίσετε τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησής σας;

Πόσο θα σας κοστίσει;

Μ πορείτε να βρείτε χρηματοδότηση; (κεφάλαια)

Άλλα πράγματα που πρέπει να αναλογιστείτε



Πρέπει να είστε πολύ εργατικοί!

Δομήστε την επιχείρησή σας!

Να εκτιμάτε τον ελεύθερο χρόνο σας (ναι, καλά☺)

Βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα επαγγελματικά/ 

προσωπικά/ οικογενειακά σας.

Αν δεν το κάνετε εσείς, ποιος θα το κάνει;

Βασικά στοιχεία



Ρωτήσαμε 100 μελισσοκόμους 

τι κάνουν στον 

ελεύθερο χρόνο τους

Οι 95 δεν κατάλαβαν την ερώτηση 

και οι άλλοι 5 δεν ήξεραν καν 

τι μέρα ήταν



Αν το γραφείο σας είναι αυτό, αξίζει κάθε κόπο



Αντικείμενο 3

Σύνοψη

Πλέον:

• Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί ο επιχειρηματικός σχεδιασμός.

• Μ πορείτε να διεξάγετε τη στρατηγική επισκόπηση της επιχείρησής σας.

• Μ πορείτε να φτιάξετε επιχειρηματικό σχέδιο, καταλαβαίνετε τους στόχους “SMART” και 

εργάζεστε για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων.



Τέλος Αντικειμένου 3 τηςΕνότητας6



Spey Valley Bees

Συγχαρητήρια!
Ολοκληρώσατε την Ενότητα 6

Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν 

έγγραφο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα. Η  Επιτροπή αποποιείται κάθε 

ευθύνη για την οιαδήποτε χρήση των περιεχομένων πληροφοριών.


