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Περίληψη 
 

     Το ελληνικό ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται από την ανώτερη ποιότητά του, ενώ 

ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι η 3η παραγωγική δύναμη ελαιολάδου παγκοσμίως. 

Δυστυχώς, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού ελαιολάδου εξάγεται σε μορφή 

χύμα, χάνοντας έτσι την δύναμή του στον τομέα του τυποποιημένου ελαιολάδου. 

Καθώς η μεσογειακή διατροφή, η οποία βασίζεται στο ελαιόλαδο, γίνεται όλο και 

περισσότερο γνωστή ανά τον κόσμο, δίνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις η 

δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών τους. 

Με την συγκεκριμένη μελέτη, προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν στο χώρο παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, ενθαρρύνοντας έτσι 

τους εν δυνάμει επιχειρηματίες να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Έτσι, συντάξαμε 

ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μια μικρομεσαία μονάδα παραγωγής και τυποποίησης 

ελαιολάδου, παρουσιάζοντας τα προσδοκώμενα οφέλη, τη στρατηγική της 

επιχείρησης και το σχέδιο μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει για να εισέλθει στην 

αγορά του ελαιολάδου.  

     Στο τελευταίο μέρος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μας για 

την παρούσα μελέτη, ενώ τονίζονται και ορισμένα εμπόδια και δυσκολίες που 

ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει στην εκκίνηση της μια νέα επιχείρηση. 
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Abstract  
 

     Greek olive oil characterized by superior quality, while at same time, Greece is the 

3rd force in world's olive oil productivity. Unfortunately, the majority of Greek olive 

oil is exporting as unpacked, as a result of losing strength standard olive oil sector. 

Due to the reason that Mediterranean diet, that based on olive oil, it becomes 

increasingly known in all over the world, given to Greek businesses the possibility of 

increasing their exports.   

With subject case study, we are trying to highlight all opportunities that existing in 

olive oil's production and standardization area, encouraging potential entrepreneurs to 

deal with it. Based on the above, we drew up a business plan, which created for a 

middle-class olive oil production and standardization business, showing expected 

benefits, business strategy & marketing plan should be following in order entering in 

olive oil market.       

     In last part, presents our conclusions and our proposals regarding subject study and 

also highlighted some obstacles and difficulties that will be faced in the beginning  a 

new business. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Εισαγωγή 
1.1 Εισαγωγή 

 
     Αν και στην Ελλάδα παράγεται αρκετά μεγάλη ποσότητα έξτρα παρθένου 

ελαιολάδου και ελιών, παρόλα αυτά, μόνο ένα μικρό μέρος αυτής της παραγωγής, 

συσκευάζεται, τυποποιείται και εξάγεται συσκευασμένο. Η παρούσα εργασία, έχει ως 

στόχο να αναδείξει την δυνατότητα ίδρυσης μιας μικρομεσαίας μονάδας, που ως 

σκοπό θα έχει την συσκευασία, τυποποίηση και εξαγωγή ελαιολάδου, που θα 

βασίζεται στο εξαγωγικό επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας AgrOLIVES S.A.  

     Οι εργοστασιακές και παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, θα βρίσκονται 

στην ορεινή Χαλκιδική, μια περιοχή που φημίζεται όχι μόνο για το εξαιρετικά 

παρθένο ελαιόλαδό της και τις ελιές της, αλλά και για την εξαιρετική ποιότητα των 

ελαιοδέντρων της. Επίσης, είναι σε στρατηγικό σημείο καθώς βρίσκεται πολύ κοντά 

στο λιμάνι, το αεροδρόμιο και τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου 

θα μπορεί να γίνει μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας, να την διαχειριστεί και να την  

εκμεταλλευτεί.. 

     Η νομική μορφή της εταιρείας θα είναι, σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012  

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), τουλάχιστον στα πρώτα της βήματα, καθώς 

απαιτούνται σχετικά σύντομες διαδικασίες ίδρυσης αλλά και μικρό οικονομικό 

κόστος, ενώ παράλληλα, είναι ιδιαιτέρως ευέλικτη στη λήψη των αποφάσεων, αλλά 

και εξαιρετικά περιορισμένης νομικής ευθύνης   

 

1.2 Η ιστορία της ελιάς 

 

     Το ελαιόδεντρο είναι ένα δέντρο, το οποίο ευδοκιμεί στον πετρώδη και άγονο 

χώρο της Μεσογείου. Παράγει καρπό κάτω από αντίξοες συνθήκες δυνατών ανέμων, 

ανομβρίας και υψηλών θερμοκρασιών, ενώ χαρακτηριστική είναι η μακροζωία και η 

παραγωγικότητά του. Η ελιά φώτισε, έθρεψε, θεράπευσε, στεφάνωσε και ταυτίστηκε 

με υψηλά ιδανικά, ενώ παράλληλα ενέπνευσε τον ακμαιότατο για πολλά χρόνια 

πολιτισμό της ανατολικής Μεσογείου. Η ελιά αποτελεί σύμβολο γνώσης, ειρήνης, 

σοφίας, δύναμης, ομορφιάς, αφθονίας και υγείας, ενώ λατρεύτηκε επί χιλιάδες 

χρόνια. Αποτελεί ζωντανό μέρος μιας βαριάς πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
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παραδόσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανθοφορία, τη συγκομιδή και την 

παραγωγή του ελαιολάδου.  

     Η επίσημη ονομασία της αειθαλούς υπεραιωνόβιας ελιάς είναι Olea Europea 

Sativa. Το εξημερωμένο ελαιόδεντρο έχει καταγωγή από την ανατολική λεκάνη της 

Μεσογείου και μπορεί να προσαρμοστεί σε ξηρά και θερμά καλοκαίρια, ενώ 

παράλληλα δείχνει ιδιαίτερη αντοχή και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν πολλές φορές 

τους 0°C, ενώ μετά τον βαρύ χειμώνα φέτος στην Ελλάδα, άντεξε και στους -10°C. 

Τα ελαιόδεντρα στην ενήλικη ζωή τους είναι δέντρα μεσαίου μεγέθους, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 10 μέτρα. Στον χώρο της 

Μεσογείου, τα ελαιόδεντρα ανθοφορούν στα τέλη της Άνοιξης, δηλαδή Απρίλιο και 

Μάιο, ενώ η συγκομιδή τους ξεκινά από τα τέλη Νοεμβρίου και τελειώνει τον 

Φεβρουάριο (http://www.oliveoil.gr). 

 

1.3 Το ελαιόλαδο, τα χαρακτηριστικά του και οι κατηγορίες του 

 

     Ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με 

μηχανικά μέσα και με φυσική επεξεργασία, ενώ η θερμοκρασία και ο φωτισμός δεν  

αλλοιώνουν τη σύστασή του. Είναι επομένως, ένα προϊόν απολύτως φυσικό το οποίο 

μπορεί να καταναλωθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του.  

     Το ελαιόλαδο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και μεγάλη 

περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα. Υπολογίζεται ότι αποτελείται από 14% κορεσμένα 

λιπαρά, 11% πολυακόρεστα και 60-80% ελαϊκό οξύ. Παράλληλα περιέχει 

πολυφαινόλες, φλαβονοειδή, βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Α, μεταλλικά στοιχεία και 

ιχνοστοιχεία. Όλα αυτά τα μικροστοιχεία λειτουργούν αντιοξειδωτικά για τον 

οργανισμό. 

     Η ποιοτική αξιολόγηση του ελαιολάδου γίνεται βάση διεθνών σταθερών με 

γνώμονα τον τρόπο παραγωγής, το βαθμό της οξύτητας και βασικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά που έχουν και τον κύριο λόγο και αφορούν τη γεύση, το άρωμα και 

το χρώμα, τα οποία βέβαια δεν είναι προϊόντα επεξεργασίας αλλά αποτελέσματα του 

τρόπου καλλιέργειας και της ποικιλίας της ελιάς. Όπως είναι λογικό, το ελαιόλαδο 

αλλάζει από τόπο σε τόπο, επειδή επηρεάζεται τόσο από τις κλιματολογικές συνθήκες 

όσο και από την ποιότητα του εδάφους. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας είναι 
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και η διαδικασία της συγκομιδής, η έκθλιψη και η αποθήκευση αφού μπορούν να 

επιφέρουν αλλοιώσεις στην τελική υφή του ελαιολάδου. 

     Αν και το χρώμα δεν αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό αξιολόγησης του 

ελαιολάδου, εντούτοις, μπορεί να αποκαλύψει τον βαθμό ωρίμανσης του 

ελαιοκάρπου πριν από τη συγκομιδή του, τον τρόπο εκθλίψεως και τον τρόπο 

παραλαβής του ελαιολάδου. Το χρώμα του ελαιολάδου, ποικίλει από βαθύ πράσινο 

μέχρι χρυσαφί, με πολλές ενδιάμεσες αποχρώσεις. Το χρώμα εξαρτάται από τον 

καρπό απ' όπου προέρχεται και το λάδι. Αν ο καρπός μαζευτεί στην αρχή της 

συγκομιδής, τότε κυριαρχεί η χλωροφύλλη και το χρώμα του λαδιού θα είναι 

πράσινο, αν μαζευτεί ο καρπός στην ωρίμανσή του, τότε κυριαρχούν οι καροτίνες, 

και θα δώσουν λάδι με χρυσίζουσες αποχρώσεις (http://www.oliveoil.gr). 

     Το τυποποιημένο ελαιόλαδο, διατίθεται προς κατανάλωση σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες: το Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο, το Παρθένο Ελαιόλαδο, το 

Ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισμένα Ελαιόλαδα και Παρθένα Ελαιόλαδα 

και το Πυρηνέλαιο. Να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωτικό, να αναγράφεται επί της 

συσκευασίας, η κάθε κατηγορία ελαιολάδου. Τέλος, υπάρχουν και μερικοί 

δευτερεύοντες τύποι ελαιολάδου με ιδιαιτερότητες, όπως είναι το αγουρέλαιο, τα 

ελαιόλαδα βιολογικής καλλιέργειας και τα αρωματικά ελαιόλαδα. 

     Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι η πιο φυσική κατηγορία ελαιόλαδου με 

τέλειο άρωμα και γεύση, ενώ η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0,8. Έχει έντονη γεύση, 

ενώ το άρωμα που αναβλύζει είναι άρωμα φρεσκοκομμένου καρπού ελιάς. Η γεύση 

του είναι ιδιαίτερη και μοναδική, ενώ αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, 

τη φρεσκάδα στις σαλάτες. Το παρθένο ελαιόλαδο, είναι φυσικό ελαιόλαδο, το οποίο 

έχει ευχάριστη γεύση και οσμή, ενώ η οξύτητα του κυμαίνεται μέχρι 2. Όσον αφορά 

το ελαιόλαδο το οποίο αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα 

ελαιόλαδα, είναι ένα μίγμα παρθένου και εξευγενισμένου (ραφινέ) ελαιόλαδου.  Το 

χαρακτηρίζουν η ευχάριστη γεύση και οσμή, ενώ έχει μοναδικό και διακριτικό άρωμα 

ώριμων φρούτων και φρέσκιας ελιάς. Το χρώμα του είναι ανοικτό κιτρινοπράσινο και 

η  οξύτητα του δεν ξεπερνά το 1. Τέλος, το πυρηνέλαιο είναι το λάδι που προέρχεται  

από την ανάμιξη ραφιναρισμένου πυρηνέλαιου και παρθένου ελαιόλαδου, του οποίου 

η οξύτητα δεν ξεπερνά το 1, ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του είναι ένα μίγμα 

των δύο ελαιολάδων που παράγεται το μίγμα. Η παραγωγή του λαδιού από 

τον πυρήνα της ελιάς και ο εξευγενισμός του, γίνεται κάτω από πολύ 

αυστηρές συνθήκες ελέγχου, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητά του. Το 
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πυρηνέλαιο, έχει απαλή, ήπια γεύση και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στο τηγάνισμα 

γιατί αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. 

     Όσον αφορά τους δευτερεύοντες τύπους ελαιολάδου, σε αυτούς ανήκει το 

αγουρέλαιο, το οποίο είναι το πρώτο λάδι της χρονιάς, ανήκει στην κατηγορία 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και παράγεται  από τον πρώτο άγουρο καρπό της 

ελιάς. Χαρακτηρίζεται από την πικάντικη και φρουτώδη οσμή του και την πικρή του 

γεύση. Δεν διατίθεται σε μεγάλες ποσότητες, καθώς συλλέγεται από τις  

καλύτερες ελιές, οι οποίες είναι άγουρες και μαζεμένες μόνο με το χέρι, ενώ έχει 

μικρή διάρκεια ζωής. Το ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας, προέρχεται από 

ελαιώνες όπου εφαρμόζονται οι αυστηροί κανόνες για τις βιολογικές καλλιέργειες. 

Επομένως, αναφερόμαστε σε ελαιώνες όπου δεν χρησιμοποιούνται, λιπάσματα, 

ψεκασμοί και φάρμακα, αλλά ούτε και κάποιο άλλο είδος επεξεργασίας κατά 

την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, τη διατήρησή του και την εμφιάλωση του 

ελαιολάδου. Επίσης, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην ετικέτα των βιολογικών 

προϊόντων ο αριθμός έγκρισης και πιστοποίησης βιολογικού προϊόντος από 

αναγνωρισμένους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης (http://www.oliveoil.gr). 

     Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΟΚ αριθ. 2568/91, τα χαρακτηριστικά βάσει των 

οποίων γίνεται ο διαχωρισμός της ποιότητας του ελαιολάδου, βρίσκεται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1: Τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 
2568/91 της Επιτροπής.

 

 
 
 
 
 



11 

1.4 Η αγορά του ελαιολάδου σε παγκόσμια κλίμακα 

 

     Ένα από τα βασικά κομμάτια της ελληνικής γεωργίας και της παράλληλα της 

οικονομίας, είναι το ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει το 9% της αξίας της αγροτικής 

παραγωγής στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη αντιστοιχεί μόλις σε  1%. Η Ελλάδα 

είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως, ακολουθώντας την 

Ισπανία και την Ιταλία. Η ελληνική παραγωγή αγγίζει τα 0,3 εκατ. τόνων, 

συνεισφέροντας το 0,4% του ΑΕΠ. 

     Η διεθνής ελαιοπαραγωγή έχει διπλασιαστεί την τελευταία 25ετία, προσεγγίζοντας 

τους 3 εκατ. τόνους. Βασικές κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης του ελαιολάδου τα 

τελευταία χρόνια, είναι η Ισπανία η οποία καλύπτει πάνω από το 40% της 

παγκόσμιας παραγωγής και οι νέες χώρες - παραγωγοί, όπως είναι η Τουρκία, το 

Μαρόκο, η Τυνησία και η Συρία. Επίσης, σημαντικό ρόλο στη διεθνή αγορά 

τυποποιημένου ελαιολάδου διαδραματίζει η Ιταλία. Η Ιταλία είναι η χώρα η οποία 

έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο τόσο την διεθνή αναγνωρισιμότητα του ιταλικού 

ελαιολάδου, όσο και τα οργανωμένα δίκτυα προώθησης των επιχειρήσεών της 

(κανάλια διανομής). Έτσι, καταφέρνει να εισάγει χύμα ελαιόλαδο από την Ισπανία 

και την Ελλάδα, το οποίο έπειτα το τυποποιεί και το εξάγει. Το κέρδος από την 

παραπάνω διαδικασία υπολογίζεται στα €1,3/κιλό της υπεραξίας τυποποίησης του 

ελαιολάδου. 

     Δυστυχώς οι Έλληνες παραγωγοί δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη διεθνή 

δυναμική των τελευταίων ετών, προτιμώντας την εξαγωγή χύμα ελαιολάδου προς την 

Ιταλία, έχοντας ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του μεριδίου αγοράς του ελληνικού 

τυποποιημένου ελαιολάδου στη διεθνή αγορά στο 4% από 6% τη δεκαετία του 1990. 

Αιτίες εννοείται πως υπάρχουν και αφορούν κυρίως διαρθρωτικές αδυναμίες σε όλα 

τα στάδια παραγωγής. Καταρχήν είναι κατακερματισμένη η δομή του κλάδου 

ελαιοπαραγωγής στην Ελλάδα. Έπειτα είναι η χαμηλή τεχνολογική εξέλιξη και 

αφομοίωση των νέων τεχνολογιών στην συνολική καλλιέργεια και παραγωγή των 

ελαίων, αλλά και η ύπαρξη πολλών μικρών ελαιοτριβείων και συνεταιρισμών. Τέλος, 

το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι μόνο το 27% της συνολικής παραγωγής 

ελαιολάδου φτάνει στο στάδιο της τυποποίησης, όταν στην Ιταλία αγγίζει το 80% και 

στην Ισπανία το 50% ( https://www.nbg.gr). 
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     Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ΕΤΕ για το ελαιόλαδο (Μάιος 2015), η 

παραγωγή και η διάθεση ελαιολάδου, έχει αυξηθεί τα τελευταία 24 χρόνια σε 

ποσοστό που αγγίζει το 50%. Συγκεκριμένα, από 1.500.000 κιλά το 1990, η 

παραγωγή και διάθεση έφτασε τα 2.800.000 το 2014. Η Ισπανία με ποσοστό που 

αγγίζει το 40% είναι η πρώτη δύναμη στην παραγωγή ελαιολάδου, ενώ ακολουθούν η 

Ιταλία με 14% και η Ελλάδα με 11%, παρόλο που αμφότερες κατείχαν υψηλότερα 

ποσοστά στη δεκαετία του 1990 (23% η Ιταλία και 14% η Ελλάδα). Επιπλέον, έχουν 

μπει πλέον δυνατά στην παραγωγή του ελαιολάδου, η Τουρκία, η Τυνησία, η Συρία 

και το Μαρόκο, όπου μέσα σε αυτά τα 24 χρόνια, αύξησαν το μερίδιο τους στην 

παγκόσμια παραγωγή, από 25% σε 35%. 

 

Διάγραμμα 1 

Τα ποσοστά της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου 

 

Πηγή: ΕΤΕ, Κλαδική μελέτη "Olive Oil: Establishing the Greek brand", Μάιος 2015. 

 

     Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο ελαιολάδου, η μεγαλύτερη κατανάλωση 

ελαιολάδου το 2014, παρατηρήθηκε στην Ευρώπη και κυρίως σε δύο χώρες, οι οποίες 

και είναι παραδοσιακά παραγωγικές δυνάμεις στο ελαιόλαδο. Έτσι, η κατανάλωση 

ελαιολάδου στην Ιταλία αγγίζει το 20%, ενώ στην Ισπανία το 18%. Ακολουθούν οι 

Η.Π.Α. με 10%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο 6% (διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα 2 Ποσοστά παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου για το 2014

 

  Πηγή: International Olive Oil Council 

 

1.5 Η εγχώρια παραγωγή, εξαγωγή και κατανάλωση ελαιολάδου. 

 

     Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η Ελλάδα συμμετέχει στην παγκόσμια παραγωγή 

ελαιολάδου σε ποσοστό 11%, έχοντας όμως έναν κατακερματισμένο κλάδο 

παραγωγής, καθώς αποτελείται από δεκάδες συνεταιρισμούς ή βιομηχανίες, που 

συλλέγουν την πρώτη υλη, δηλαδή την ελιά, ενώ όσον αφορά την επεξεργασία και 

τυποποίηση του, υπάρχει πολύ μικρότερος αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιείται. 

Έτσι, η Ελλάδα, τυποποιεί περίπου το 20% της συνολικής παραγωγής της, από το 

οποίο περίπου το 75% εξάγεται με τη μορφή χύμα ελαιολάδου στην Ιταλία και από το 

υπόλοιπο ελαιόλαδο, τυποποιεί και εξάγει το 45% ως επώνυμα τυποποιημένα 

ελαιόλαδα, όπου κυριαρχούν τέσσερις εταιρείες (Μινέρβα, Ελαΐς, Γαία και Nutria).   

 

1.6 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάσαμε τη σύλληψη της ιδέας για την ίδρυση της 

εταιρείας μας, αναφερθήκαμε στον τόπο εγκατάστασης της, στην ιστορία της ελιάς, 

στα βασικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και τις διάφορες κατηγορίες του, στην 
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παγκόσμια αγορά ελαιολάδου και τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, 

αλλά και στην παραγωγή και κατανάλωση του ελαιολάδου εντός των συνόρων της 

Ελλάδας. Επίσης, δόθηκαν στοιχεία για τις ανταγωνίστριες χώρες την παραγωγή τους 

και την κατανάλωση του ελαιολάδου, συγκρίνοντας τα με τα αντίστοιχα της Ελλάδας,  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η επιχείρηση 

2.1 Η επιχείρηση 

 

     Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί στην περιοχή των Καλυβών στη Χαλκιδική, μια 

περιοχή που χαρακτηρίζεται για την υψηλή ποιότητα και παραγωγή ελαιολάδου και 

ελαιών, καθώς σε αυτό συντελεί το κλίμα που συνδυάζει το βουνό και η θάλασσα. 

Στόχος της εταιρείας, Agrolives S.A. είναι η συλλογή, τυποποίηση και εξαγωγή 

έξτρα παρθένου ελαιολάδου, με εκείνες τις μεθόδους και συνθήκες, οι οποίες θα 

εξασφαλίζουν την εξαιρετική του ποιότητα και θα ικανοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις 

απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή, συνδυάζοντας εξαιρετική γεύση και μέγιστη 

διατροφική αξία. Είναι λογικό ότι στα πρώτα βήματα της εταιρείας, η συλλογή των 

ελαίων θα γίνεται κυρίως από άλλους παραγωγούς, οι οποίοι θα ελέγχονται για την 

πορεία της παραγωγής τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να τηρούνται 

οι προδιαγραφές καλλιέργειας που απαιτούνται. 

 

Εικόνα 1: Η περιοχή δραστηριοποίησης της εταιρείας στις Καλύβες Χαλκιδικής. 
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2.2 Κτιριακές υποδομές  

 

     Για τις αρχικές ανάγκες της εταιρείας, θα ενοικιαστεί ένας χώρος στην περιοχή 

των Καλυβών Χαλκιδικής, ο οποίος είναι ήδη διαμορφωμένος, καθώς παλαιότερα 

χρησιμοποιούνταν από παρόμοιας δραστηριότητας εταιρεία. Η τιμή ενοικίασης του 

ακινήτου, ανέρχεται σε EUR 500, είναι 400 τ.μ., ενώ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένες 

αποθήκες και ράμπα φορτοεκφόρτωσης για τη διακίνηση του ελαιολάδου. 

 

2.3 Διοίκηση και ανθρώπινο δυναμικό 

 

     Όπως είναι λογικό, στο ξεκίνημά της η εταιρεία θα απασχολήσει τον ακριβώς 

ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό προσωπικού που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία 

της. Έτσι, βάσει οργανογράμματος, η εταιρεία θα αποτελείται από τα παρακάτω 

πέντε (5) τμήματα: 

 

1. Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Διεύθυνση Marketing 

3. Ποιοτικός έλεγχος 

4. Βοηθητικό Προσωπικό 

5. Διεύθυνση Πωλήσεων 

 

 

            

            

            

                                                            

   
   
    

 

     Ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου έχει να κάνει με την στρατηγική που θα 

ακολουθήσει η εταιρεία, με τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των τμημάτων, με 

την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, με την συλλογή όλων των απαραίτητων 

Διευθύνων 
Σύμβουλος

Διεύθυνση 
Μάρκετινγκ

Βοηθητικό 
Προσωπικό 

Ποιοτικός 
Έλεγχος 

Διεύθυνση 
Πωλήσεων 
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πληροφοριών που αφορά το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

και τέλος, ότι έχει να κάνει με την χρηματοοικονομική διοίκηση. 

     Ο ρόλος της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ, έχει να κάνει με την χάραξη της 

στρατηγικής της εταιρείας, σε συνάρτηση και συνεργασία με τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, στην προώθηση του προϊόντος, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση και τα 

απαραίτητα εργαλεία στο τμήμα Πωλήσεων, καθώς επίσης και ότι έχει να κάνει με το 

μείγμα μάρκετινγκ, την ανάλυση Porter, την SWOT και την PEST ανάλυση. 

     Ο ρόλος του Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας, έχει να κάνει καθαρά με τις 

προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί το προϊόν, με τις πιστοποιήσεις που θα πρέπει να 

λάβει η εταιρεία, καθώς επίσης και με τα αντίστοιχα βραβεία που θα προσπαθήσει να 

λάβει η εταιρεία, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος. 

     Τέλος, η Διεύθυνση Πωλήσεων, θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τις πωλήσεις των 

προϊόντων, με τα συμβόλαια και τους όρους πίστωσης των πελατών, με την επιμέλεια 

στατιστικών στοιχείων και τις συγκρίσεις πωλήσεων, την εξεύρεση πελατών, την 

μελέτη του ανταγωνισμού και την εξεύρεση και δικτύωση με τα κανάλια διανομής 

στο εξωτερικό. 

     Επομένως, για να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες της εταιρείας, θα χρειαστεί να 

προσληφθούν ένας γεωπόνος με ειδικότητα στην τεχνολογία τροφίμων, ένας 

υπεύθυνος μάρκετινγκ, ένας εργάτης που θα ασχολείται με την φόρτωση των 

εμπορευμάτων και θα έχει ειδικότητα στην χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων 

φορτοεκφόρτωσης (κλάρκ), ένας υπεύθυνος πωλήσεων, ενώ η λογιστική διαχείριση 

θα δοθεί σε εξωτερικό λογιστή. Ο στόχος της επιχείρησης, είναι μέσα σε πέντε χρόνια 

να διπλασιαστούν οι πωλήσεις, δηλαδή από τους 7.000 τόνους να τυποποιούμε και να 

πουλάμε τουλάχιστον 140.000 τόνους, καθώς επίσης και να ενισχυθεί το προσωπικό 

της εταιρείας. 

2.4 Προϊόντα και τρόπος παραγωγής τους 

 

     Στο αρχικό στάδιο της εταιρείας, όπως είναι λογικό, οι παραλαβές των πρώτων 

υλών θα είναι σε περιορισμένες ποσότητες. Έτσι, βάσει αυτού, θα υπάρχει 

εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος της εταιρείας, ο οποίος θα είναι ο Διευθυντής 

Ποιοτικού Ελέγχου, ο οποίος θα αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποδοχή ή όχι των 
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ελιών κατά την παραλαβή, η οποία θα γίνεται με βάση τα αποτελέσματα κατά τον 

ποιοτικό έλεγχο. 

     Καθώς ο στόχος της επιχείρησης είναι να τυποποιεί έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, θα 

πρέπει να συλλέγονται και οι αντίστοιχες πρώτες ύλες που θα πληρούν αυτές τις 

προδιαγραφές, οι οποίες μετά την επεξεργασία θα δίνουν το τελικό προϊόν. Έτσι, θα 

συλλέγεται αποκλειστικά η ποικιλία χονδρολιάς, η οποία καλλιεργείται και παράγεται 

στην Χαλκιδική και ανήκει στην κατηγορία των μεσοπύρηνων ελιών. Η ποικιλία 

αυτή ωριμάζει σχετικά νωρίς και η συγκομιδή της γίνεται μεταξύ Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου. Ο καρπός της έχει χρώμα κιτρινοπράσινο και δε αλλάζει σε μαύρο όπως 

γίνεται σε άλλες ποικιλίες. Ο Διευθυντής του Ποιοτικού Ελέγχου, θα είναι αυτός που 

θα καθοδηγεί τους παραγωγούς για την σωστή χρήση φυτοφαρμάκων και για την 

περίοδο χρήσης τους, για την αποφυγή εντομολογικών και μυκητολογικών 

προσβολών. Επίσης, θα είναι αυτός ο οποίος θα καθοδηγεί τους παραγωγούς για τις 

καλλιεργητικές πρακτικές που θα ακολουθούν, οι οποίες έχουν να κάνουν με την 

συχνότητα των ποτισμάτων και της λίπανσης των δέντρων, ενώ θα πρέπει να τους 

ενημερώνει και για την περίοδο συγκομιδής του καρπού, η οποία θα πρέπει να γίνεται 

όταν οι ελιές είναι ώριμες. Έπειτα, η μεταφορά των ελιών από τον τόπο παραγωγής 

τους στο ελαιοτριβείο θα γίνεται μέσα σε υφασμάτινα τσουβάλια ανοιχτού τύπου, 

ενώ η αποθήκευση τους θα πρέπει να γίνεται σε σκοτεινό και καλά αεριζόμενο χώρο 

μέχρι το πολύ 24 ώρες πριν την σύνθλιψη τους.  

     Επιπλέον, οι απαιτήσεις που θα έχει η εταιρεία μας από τα συνεργαζόμενα 

ελαιοτριβεία θα είναι αντίστοιχες με αυτές των παραγωγών. Έτσι, οι απαιτήσεις που 

θα έχουμε από τα ελαιοτριβεία, θα έχουν να κάνουν με τον τύπο και τις συνθήκες του 

ελαιοτριβείου, την κατοχή των αντίστοιχων ISO 22000 και τον ίδιο τρόπο 

τυποποίησης ελαιολάδου με της εταιρείας μας, έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα τους να 

είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις δικές μας προδιαγραφές. Τέλος, θα πρέπει να 

συσκευάζονται και να φυλάσσονται ομοίως με τα αντίστοιχα της εταιρείας μας. 
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Διάγραμμα 3. Παραγωγή Ελαιολάδου - Οι επικρατούσες μέθοδοι παραγωγής 

ελαιολάδου  

 

 

2.5 Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδών συσκευασίας   

 

     Η συσκευασία που θα χρησιμοποιηθεί για το ελαιόλαδο θα είναι γυάλινα 

μπουκάλια τύπου "Marasca", με μεγέθη 250ml, 500ml, 750ml και 1000ml αντίστοιχα 

και τοποθέτηση πώματος ασφαλείας. Κατόπιν επικοινωνίας με τους αντίστοιχους 

προμηθευτές φιαλών, ενημερωθήκαμε για το κόστος της κάθε συσκευασίας 

ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων και των αντιστοίχων πωμάτων. Έτσι, στον 

παρακάτω πίνακα, δίνουμε ενδεικτικά το κόστος συσκευασίας του ελαιολάδου, το 

οποίο και λάβαμε με την μορφή τυπικής προσφοράς από την εταιρεία ALPAGLASS, 

η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.  
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Πίνακας 2. Κόστος συσκευασίας ελαιολάδου 

Χωρητικότητα  Ελάχιστο κόστος Μέγιστο κόστος 

250ml 0,17€ 0,24€ 

500ml 0,22€ 0,28€ 

750ml 0,28€ 0,34€ 

1.000ml 0,35€ 0,40€ 

 

 

Εικόνα 2. Οι συσκευασίες του ελαιολάδου. 

 

       Marasca 250ml       Marasca 500ml        Marasca 750ml       Marasca 1000ml  

 

     Η ετικέτα που σχεδιαστεί και θα τοποθετηθεί στα μπουκάλια, θα έχει ως σήμα το 

κλαδί της ελιάς, φόντο όλη την περιοχή της Χαλκιδικής, ενώ θα υπάρχει πλήρης 

περιγραφή των συστατικών του ελαιολάδου και των ευεργετικών του ιδιοτήτων για 

τη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου. Τέλος, τα μπουκάλια θα τοποθετούνται σε 

χαρτοκιβώτια όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας μας  και θα τα 

προμηθευόμαστε από την εταιρεία Χαΐτογλου Χαρτέλ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 

και έπειτα αν χρειαστεί σε ξύλινες παλέτες, που θα προμηθευόμαστε από την ίδια 

εταιρεία.  

2.6 Ο Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 

     Το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού, υπολογίζεται με βάση τις αρχικές 

ανάγκες της εταιρείας, δίχως να ξοδευτούν άδικα πόροι σε μηχανήματα που 

ενδεχομένως δεν θα χρειαστούν ή θα χρειαστούν πολύ αργότερα. Έτσι, θα 

προμηθευτούμε από την εταιρεία ΑΦΟΙ Γαβριηλίδη ΑΕΒΕ όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό που θα χρειαστούμε για την εγκατάσταση των μηχανημάτων μας. Όπως 
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περιγράφεται στον πίνακα 3 παρακάτω, το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

αγγίζει περίπου τις 47.000 €. 

Πίνακας 3. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός 

Ποσότητα Είδος μηχανολογικού εξοπλισμού Αξία (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Πλέον ΦΠΑ 

1 Ανοξείδωτη δεξαμενή Marchisio 

4.000 λίτρων, με πυθμένα κωνικό 

και καπάκι πνευματικό, με 

ανθρωποθυρίδα και 

ογκομετρητή, 

4.200 € 24% 

1 Καψυλιέρα ανοξείδωτη  175 € 24% 

1 Συσκευή φιλτραρίσματος λαδιού 

T.E.M., δυναμικότητας 500-600 

λίτρα/ώρα  

3.880 € 24% 

1 Ετικετέζα Ιταλίας διπλής όψης 

για αυτοκόλλητη ετικέτα 

4.820 € 24% 

1 Γραμμή εμφιάλωσης  24.720 € 24% 

Σύνολο  37.795 € 46.870 € 

 

2.7 Η παραγωγική διαδικασία 

 

     Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει συνολικά εννιά (9) στάδια.  

1. Η παραλαβή και η αποθήκευση  των ελαιολάδων, τα οποία μεταφέρονται στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας μας με φορτηγά και αποθηκεύονται σε 

ανοξείδωτες δεξαμενές. Κατά την παραλαβή των ελαιολάδων, αναγράφονται 

και οι αντίστοιχες παρτίδες παραλαβής (LOT). 

2. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η αποθήκευση των βοηθητικών υλών, δηλαδή των 

δοχείων, των ετικετών, των καπακιών, τα οποία και τοποθετούνται μετά τον 

έλεγχο τους στις αποθήκες. 

3. Το φιλτράρισμα του ελαιολάδου, δηλαδή ο καθαρισμός του από τα ξένα 

σώματα, όπως είναι τα φύλλα, τα κουκούτσια και ίσως υπολείμματα νερού 

που ενδεχομένως να υπάρχουν. 
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4. Η τοποθέτηση των περιεκτών, δηλαδή των μπουκαλιών που θα τοποθετηθεί 

το ελαιόλαδο, στην μεταφορική ταινία εισόδου της μηχανής πλήρωσης τους. 

5. Το γέμισμα των μπουκαλιών μέσω του ογκομετρικού κυλίνδρου στην γραμμή 

παραγωγής. 

6. Η τοποθέτηση πωμάτων. 

7. Η τοποθέτηση ετικετών. 

8. Η τοποθέτηση σε χαρτοκιβώτια και έπειτα σε παλέτες. 

9. Η μεταφορά σε χώρο αποθήκευσης. 

   

2.8 Οι διαδικασίες του ποιοτικού ελέγχου 

 

     Για να μπορέσει να εισέλθει και έπειτα να εδραιωθεί η εταιρεία μας στην 

απαιτητική αγορά του ελαιολάδου, έχουμε αποφασίσει να γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι 

στα προϊόντα μας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση στο καταναλωτικό 

κοινό. Επομένως, οι έλεγχοι θα έχουν να κάνουν ειδικά με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια του 

περιεχομένου του. Γι' αυτό το λόγο, θα ενισχύσουμε το προφίλ της εταιρείας μας με 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διεθνών προτύπων (ISO, HACCP, IFS, BRS), τα οποία 

θα είναι σύμφωνα με τις αυστηρότερες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.  

     Η ποιότητα του ελαιολάδου, γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία έχουν να 

κάνουν με την ποιοτική κατηγορία του, δηλαδή αν είναι έξτρα παρθένο, εξαιρετικό 

παρθένο ή παρθένο ελαιόλαδο, αν είναι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 

(ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), αν έχει υποστεί 

αλλοιώσεις, τι είδους πρώτες ύλες χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή τι καρποί και τι 

ποικιλία ελιών. Επιπλέον, μεγάλο ρόλο παίζουν οι προσυλλεκτικές μεταχειρίσεις του, 

δηλαδή η ποικιλία το κλίμα, το έδαφος και οι εντομολογικές και μυκητολογικές 

προσβολές, τα οποία  επηρεάζουν ιδιαίτερα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

(άρωμα, γεύση) και συμβάλλουν στην καλή ποιότητα του ελαιολάδου, η συγκομιδή, 

η μεταφορά, η αποθήκευση του ελαιοκάρπου, καθώς επίσης και η έκθλιψη, η 

μεταφορά και αποθήκευση του ελαιολάδου. Επίσης, η ποιότητα του διαχωρίζεται με 

βάση τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και τους αντίστοιχους ποιοτικούς του 

δείκτες, την σήμανση του,  την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την παραγωγική 
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διαδικασία και την αποθήκευση του, την ιχνηλασιμότητα του, την οργανοληπτική 

αξιολόγηση του και τα σημεία ελέγχου του κατά την τυποποίηση του.  

     Η ποιότητα και η γνησιότητα του ελαιολάδου προσδιορίζονται με βάση τα 

φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. Η ποιότητα του ελαιολάδου 

προσδιορίζεται με την οργανοληπτική αξιολόγηση (panel test) και με τη μέτρηση 

ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων, όπως είναι  η οξύτητα, ο αριθμός των  

υπεροξειδίων, οι συντελεστές απορρόφησης Κ270/Κ232/ΔΚ κ.α. Οι υπόλοιπες 

παράμετροι ελέγχου προσδιορίζονται με σκοπό να συγκεντρωθούν πληροφορίες για 

τη γνησιότητα του ελαιολάδου, δηλαδή μέσω αυτών ανιχνεύεται η παρουσία άλλων 

ξένων ελαίων στο υπό εξέταση ελαιόλαδο, δηλαδή η σύσταση των λιπαρών οξέων, τα 

trans λιπαρά, οι στερόλες κ.α. Επίσης, προσδιορίζονται ορισμένες άλλες παράμετροι 

όπως είναι τα μέταλλα και οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες από πιθανή 

περιβαλλοντική μόλυνση του ελαιολάδου. 

 

Πίνακας 4. Τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου 

Χαρακτηριστικό Ταυτότητα κάθε 

χαρακτηριστικού 

Πληροφορίες που δίνει 

το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό 

Παρατηρήσεις 

1. Οξύτητα Λιπαρά οξέα που 

βρίσκονται σε ελεύθερη 

κατάσταση κυρίως λόγω 

υδρόλυσης. 

Υψηλή οξύτητα 

συνήθως σημαίνει ότι 

το ελαιόλαδο 

προέρχεται από 

ταλαιπωρημένο 

ελαιόκαρπο ή 

ακατάλληλες 

συνθήκες 

ελαιοποίησης. 

Η οξύτητα 

υποδηλώνει   

υδρόλυση, 

οξείδωση ή 

ενζυματική δράση 

που υπέστη το 

ελαιόλαδο. 

2. Υπεροξείδια Χημικές ενώσεις που 

δημιουργούνται από 

δράση του οξυγόνου στο 

ελαιόλαδο 

Τα υψηλά υπεροξείδια 

υποδηλώνουν ότι το 

ελαιόλαδο έχει 

υποστεί οξειδωτικές ή 

άλλες αλλοιώσεις 

Τα υψηλά 

υπεροξείδια 

συνδέονται με 

μείωση της 

διάρκειας ζωής 

του ελαιολάδου 
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3. Κήροι Χημικές ενώσεις (εστέρες 

λιπαρών οξέων) 

Ένδειξη παρουσίας 

πυρηνελάιου 

Με την πάροδο 

του χρόνου 

αυξάνει η αρχική 

περιεκτικότητα 

τους στα υψηλής 

οξύτητας 

μειονεκτικά 

παρθένα 

ελαιόλαδα 

4. Κορεσμένα 

λιπαρά οξέα στη 

θέση 2 

Χημικές ενώσεις (λιπαρά 

οξέα τριγλυκεριδίων) 

Παρουσία 

εστεροποιημένων 

«συνθετικών» ελαίων 

Ανιχνεύεται με 

μέθοδο που 

βασίζεται σε 

ενζυματική δράση

5. Στιγμασταδιενια Χημικές ενώσεις 

(στυρένεια) 

Ένδειξη παρουσίας 

ραφινέ ελαίων σε 

παρθένα ελαιόλαδα 

Εντοπίζεται με 

την ευαίσθητη 

μέθοδο 

ανίχνευσης 

εξευγενισμένων 

ελαίων σε 

παρθένο 

ελαιόλαδο 

6. ΔΕCN42 Διαφορά θεωρητικής και 

πειραματικής 

περιεκτικότητας 

τριγλυκεριδίων, με 

ισοδύναμο αριθμό 

ατόμων άνθρακα 42 

Ένδειξη παρουσίας 

σπορελαίων 

  

7. Κ232 Συντελεστές 

απορρόφησης 

υπεριώδους σε μήκος 

κύματος 232nm 

Δείκτης αρχικών 

σταδίων οξείδωσης 

Ανιχνεύεται με 

φασματομετρική 

μέθοδο ελέγχου 

8. Κ270 Συντελεστής 

απορρόφησης 

Δείκτης 

προχωρημένου 

Δεδομένου ότι 

ορισμένα ραφινέ 



25 

υπεριώδους σε μήκος 

κύματος 270 nm 

σταδίου οξείδωσης σπορέλαια 

παρουσιάζουν 

υψηλές τιμές 

Κ270, η 

παράμετρος αυτή 

είναι δυνατόν να 

δίνει πληροφορία 

και για πιθανή 

νοθεία με 

σπορέλαια ή 

εξευγενισμένα 

ελαιόλαδα 

9. ΔΚ Μαθηματική σχέση 

υπολογισμού 

συντελεστών 

απορρόφησης 

υπεριώδους ακτινοβολίας

  Δεδομένου ότι τα 

ραφινέ σπορέλαια 

έχουν υψηλές 

τιμές ΔΚ, η 

παράμετρος αυτή 

δίνει επιπλέον 

πληροφορίες για 

τυχόν νοθεία με 

σπορέλαια 

10. Οργανοληπτική 

αξιολόγηση (panel 

test) 

Στατιστική μέθοδος 

προσδιορισμού 

οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών 

    

11. Μυριστικό, 

Λινολενικό, 

Αραχιδικό, 

Εικοσενικό, 

Βεχενικό, 

Λιγνοκηρικό οξύ 

Χημικές ενώσεις (λιπαρά 

οξέα) 

Περιεκτικότητες 

μεγαλύτερες των 

ποσοστών των 

επιτρεπτών ορίων, 

υποδηλώνουν 

αντίστοιχα την 

παρουσία κάποιου 

σπορέλαιου 
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12. Trans Ισομερή 

λιπαρά οξέα 

Χημικές ενώσεις (λιπαρά 

οξέα) 

Ένδειξη παρουσίας 

ραφινέ ελαίων σε 

παρθένο ελαιόλαδο 

Επίσης ένδειξη 

δραστικών 

συνθηκών 

επεξεργασίας 

13. Χοληστερόλη Χημικές ενώσεις 

(στερόλη) 

Πιθανή ένδειξη 

παρουσίας ζωικού 

λίπους 

  

14. 

Βρασικαστερόλη 

Χημικές ενώσεις 

(στερόλη) 

Πιθανή ένδειξη 

παρουσίας σπορελαίου 

Συνήθως 

κραμβελάιου 

15. Καμπεστερόλη Χημικές ενώσεις 

(στερόλη) 

Πιθανή ένδειξη 

παρουσίας 

σπορέλαιων 

  

16. Στιγμαστερόλη Χημικές ενώσεις 

(στερόλη) 

Πιθανή ένδειξη 

παρουσίας 

σπορέλαιων 

  

17. Συνολική β-

σιτοστερόλη 

Χημικές ενώσεις 

(στερόλη) 

Πιθανή ένδειξη 

παρουσίας 

σπορέλαιων 

Ορισμένα 

ελαιόλαδα και 

πυρηνέλαια 

παρουσιάζουν από 

τη φύση τους 

αποκλίσεις από τα 

όρια του 

κανονισμού 

18. δ7-

Στίγμαστενόλη 

Χημικές ενώσεις 

(στερόλη) 

Πιθανή ένδειξη 

παρουσίας 

σπορέλαιων 

Ορισμένα 

ελαιόλαδα και 

πυρηνέλαια 

παρουσιάζουν από 

τη φύση τους 

αποκλίσεις από τα 

όρια του 

κανονισμού 

19. Συνολικές 

στερόλες 

Ποσότητα σε (mg) 

στερολών σε 1 κιλό 

Πιθανή ένδειξη 

παρουσίας 
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ελαίου σπορέλαιων ή και 

πυρηνελαίων 

20. Ερυθροδιόλη 

και Ουβαόλη 

Χημικές ενώσεις 

(τριτερπενικές 

διαλκοόλες) 

Πιθανή ένδειξη 

παρουσίας 

πυρηνελαίου 

Ορισμένα 

ελαιόλαδα και 

πυρηνέλαια 

παρουσιάζουν από 

τη φύση τους 

αποκλίσεις από τα 

όρια του 

κανονισμού 

21. Αλογονωμένοι 

διαλύτες 

Χημικές ενώσεις (φρέον, 

τριχλωρο αιθάνιο, 

τριχλωροαιθυλένιο, 

τετραχλωροαιθυλένιο…)

Επιμόλυνση του 

ελαιολάδου με 

διάφορες τοξικές 

ουσίες 

Η μόλυνση μπορεί 

να οφείλεται στο 

υπερχλωριωμένο 

νερό, σε δοχεία 

από τοξικές ουσίες 

που 

χρησιμοποιήθηκαν 

για αποθήκευση 

ελαιολάδων, στη 

χρήση 

ακατάλληλων 

χημικών κατά τον 

καθαρισμό 

ελαιουργικών 

μηχανημάτων 

Πηγή: www.Infoil.gr 

 

2.9 Η οργανοληπτική αξιολόγηση 

 

     Καθώς τα προϊόντα της εταιρείας μας θα είναι υψηλής ποιότητας, για να 

καταφέρουμε να το περάσουμε και στους καταναλωτές θα χρειαστεί να 

προχωρήσουμε με την διαδικασία οργανοληπτικής αξιολόγησης σε κάποιον 

ανεξάρτητο φορέα. Η οργανοληπτική αξιολόγηση που αφορά το παρθένο ελαιόλαδο, 
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είναι η αναλυτική παράμετρος, που αποτελεί και ένα από τα τέσσερα κριτήρια 

ποιότητας του ελαιολάδου σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ/796/2002 

(http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=showdown&id=97). Με αυτήν την 

αξιολόγηση, έχουμε σκοπό να ανιχνεύσουμε τα γευστικά και οσφραντικά 

χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου που θα παράγουμε, έτσι ώστε να 

καταταχθεί αντίστοιχα στις κατηγορίες εξαιρετικά παρθένο, παρθένο και μειονεκτικό  

ελαιόλαδο, τα οποία είναι σύμφωνα με την μέθοδο του Διεθνούς Συμβουλίου 

Ελαιολάδου (Δ.Σ.Ε.) IOC/T.20/Doc No 15 (http://www.internationaloliveoil.org),  

καθώς επίσης και των τροποποιήσεων της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 

2568/91, Παραγρ. 1 (http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1991/2568/2014-01-

01/ell/pdfa1a). Αυτή η μέθοδος, χρησιμοποιεί μια ομάδα panel, δηλαδή κάποιους 

επιλεγμένους και εκπαιδευμένους δοκιμαστές, καθώς επίσης και ένα ειδικό λεξιλόγιο 

βάσει του οποίου βαθμολογείται η οσμή και η γεύση του ελαιολάδου. Για την 

παραπάνω αξιολόγηση, θα χρειαστούμε μια απλή αίτηση, ένα διπλότυπο είσπραξης 

από την ΔΟΥ, με κωδικό 3535 (Τέλη από παροχή υπηρεσιών των χημικών  

εργαστηρίων της Γ. Γ. Καταναλωτή (άρθ.33, παρ. 2, ν.377/05) και ένα δείγμα 500-

750ml σε διάφανο, γυάλινο μπουκάλι, το οποίο θα είναι αποστειρωμένο, καθαρό και 

χωρίς υγρασία. 

 

2.10 Οι χημικές αναλύσεις 

 

     Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, είναι αυτά που το κατατάσσουν και 

στην αντίστοιχη κατηγορία και τα οποία βγαίνουν μέσω των χημικών αναλύσεων. Τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου, έχουν να κάνουν με τον βαθμό οξύτητας του, 

δηλαδή τα ελεύθερα λιπαρά οξέα που περιέχονται μέσα στο ελαιόλαδο και 

συγκεκριμένα το ποσοστό των γραμμαρίων ελαϊκού οξέος ανά 100 γραμμάρια 

ελαίου. Επίσης, ένα ακόμα ποιοτικό χαρακτηριστικό του ελαιολάδου είναι ο 

προσδιορισμός του αριθμού των υπεροξειδίων, δηλαδή ο βαθμός οξείδωσης του 

ελαιολάδου στο αρχικό στάδιο, το οποίο χρησιμεύει στη διάκριση των εδώδιμων 

ελαίων από τα μειονεκτικά. Τέλος, σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι η 

φασματοφωτομετρική εξέταση στο υπεριώδες, δηλαδή η Κ232, βάσει της οποίας 

μετρώνται τα συζευγμένα διένια και τα προϊόντα τους τα οποία απορροφούν στα 

232nm, η Κ270, με την οποία καταμετρώνται τα συζευγμένα τριένια και τα 
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δευτερογενή προϊόντα της οξείδωσης τα οποία απορροφούν στα 270nm και ο ΔΚ, με 

τον οποίο γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ παρθένου ελαιολάδου και παρθένου 

ελαιολάδου αναμεμειγμένο με ραφινέ ελαιόλαδο. Βάσει των παραπάνω αναλύσεων, 

γίνεται ο διαχωρισμός του ελαιολάδου σε εξαιρετικά παρθένο, παρθένο ή μειονεκτικό 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 796/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2002). 

Όλες οι παραπάνω αναλύσεις, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια τα 

οποία είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ (http://www.esyd.gr) με ένα συνολικό 

κόστος που αγγίζει περίπου τα 50€. 

 

2.11 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Πιστοποιητικά     

 

     Για την ασφάλεια των προϊόντων μας, θα χρειαστεί βάσει νομοθεσίας να 

προμηθευτούμε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, έτσι ώστε να 

εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 

Ειδικότερα, από την στιγμή που η εταιρεία μας θα είναι αμιγώς εξαγωγική, με 

στοχευμένες αγορές, θα εφαρμόσουμε το ISO 22000:2005, το International Food 

Standard (IFS) & το British Retail Consortium (BRC).  

     Το ISO 22000:2005 είναι ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων με διεθνή 

ισχύ και το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά στις εταιρείες παραγωγής και εμπορίας 

τροφίμων ή υλικών συσκευασίας τροφίμων. Το συγκεκριμένο σύστημα, εστιάζει στην 

ασφάλεια των τροφίμων και εξετάζει τους παράγοντες κινδύνου για την δημόσια 

υγεία, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα καθ' όλη την διαδικασία της 

παραγωγής τους. Τέτοιου είδους κίνδυνοι είναι τα μικρόβια και οι ξένες ύλες, ενώ το 

συγκεκριμένο σύστημα, έχει την δυνατότητα να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για 

την αντιμετώπιση τέτοιου είδους κινδύνων. Επομένως, το ISO 22000 θα 

χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη ζημιών της εταιρείας, από ενδεχόμενα claims, 

δηλαδή επιστροφές ή απορρίψεις των προϊόντων μας ή από ενδεχομένως ακατάλληλο 

για κατανάλωση ελαιόλαδο, ενώ παράλληλα, βάσει αυτού του προτύπου, θα 

μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε κάποιο ποιοτικό πρόβλημα που ίσως εμφανιστεί. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 του 

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων (http://eur-lex.europa.eu), την αποκλειστική ευθύνη για την 

ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων την έχει η ίδια η εταιρεία παραγωγής. 
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Επομένως, χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων, όπως είναι το ISO 22000, η εταιρεία μας θα είναι καθόλα και ουσιαστικά 

νομότυπη. 

     Το International Food Standard (IFS) είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε και 

εφαρμόστηκε από την Γαλλική και την Γερμανική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις 

επιχειρήσεις  που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα 

προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets. Στόχος του IFS 

ήταν να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για τις επιχειρήσεις αυτές, με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη πλήρους διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(http://www.greece.lrqa.com). Βασικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει μια 

επιχείρηση από την πιστοποίηση της με το IFS, είναι η ανταγωνιστικότητα της σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα προϊόντα 

της εταιρείας, το άνοιγμα νέων αγορών και πελατών, μέσα από τις συνεργασίες με 

μεγάλα super markets, τα οποία απαιτούν από τους προμηθευτές τους να είναι 

πιστοποιημένοι με το IFS, η συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

και, καθώς όλα είναι θέμα κόστους, βασικό πλεονέκτημα με την απόκτηση του IFS 

είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς το IFS βοηθά στην αποφυγή 

περιττού κόστους και αναστάτωσης από την απαίτηση διαφορετικών πελατών για 

ενδελεχής ελέγχους. Το πιστοποιητικό IFS επαληθεύει την τεχνική επάρκεια και 

βοηθά τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις νομικές υποχρεώσεις 

τους.  

     Το British Retail Consortium (BRC), είναι ένα τεχνικό πρότυπο για τις 

επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς 

εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται στα super markets. Έχει εκδοθεί από τον 

Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου και σκοπός της δημιουργίας του είναι η τήρηση 

των νομικών υποχρεώσεων των πωλητών λιανικής, για την εξασφάλιση του 

υψηλότερου επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Βασικά πλεονεκτήματα από 

την απόκτηση του BRC είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και 

της εταιρείας, η προσέλκυση νέων συνεργασιών με μεγάλες αλυσίδες super market, 

άρα και αύξηση των εξαγωγών και τέλος, συμμόρφωση της επιχείρησης με νομικές 

και κανονιστικές απαιτήσεις. 

     Ο συνδυασμός των προτύπων IFS και BRC, μπορεί να αποφέρει στην επιχείρηση 

μέγιστα οφέλη, με αποκορύφωμα το άνοιγμα νέων αγορών και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. 
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     Το κόστος του Συστήματος Διασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, 

συμπεριλαμβάνει το κόστος σύνταξης και εφαρμογής της μελέτης, το κόστος αγοράς 

του προτύπου από τον εκάστοτε φορέα (IFS, BRC), το κόστος παρεμβάσεων στις 

κτιριακές υποδομές, για την συμμόρφωση τους σύμφωνα με τους κανόνες ορθής 

υγιεινής πρακτικής, το κόστος εγκατάστασης συστήματος απεντομώσεων και 

μυοκτονιών από εξειδικευμένη εταιρεία, το οποίο είναι ετήσιο κόστος και χρειάζεται 

ανανέωση, το κόστος αναλύσεων των Α' υλών, του τελικού προϊόντος, του νερού και 

των βοηθητικών υλών από εξειδικευμένο εργαστήριο, το κόστος διακρίβωσης και 

πιστοποίησης των οργάνων ελέγχου και τον ζυγαριών από τον αρμόδιο φορέα, το 

κόστος εγκατάστασης και εφαρμογής συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής και τέλος 

το ετήσιο κόστος πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα για την εφαρμογή και την 

καταλληλότητα του Συστήματος Διασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίμων. 

 

Πρότυπο Εφαρμογή  Πιστοποίηση 

ISO 22000 €3.500 €1.500 

BRC €2.500 €2.500 

IFS €2.500 €2.500 

   

 

2.12 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

     Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αναλύσαμε τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης, 

τις κτιριακές υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρειαστεί στο αρχικό 

στάδιο. Επίσης, αναφερθήκαμε στα προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής τους, ενώ 

αναλύθηκαν τα κόστη αγοράς των μηχανημάτων και των υλικών συσκευασίας. 

Επιπλέον, παρουσιάσαμε τις συσκευασίες που θα τυποποιείται το ελαιόλαδο, ενώ 

αναλύθηκαν διεξοδικά οι διαδικασίες του ποιοτικού ελέγχου και τα πιστοποιητικά 

ασφάλειας τροφίμων που θα χρειαστεί να αποκτηθούν από την εταιρεία μας, έτσι 

ώστε να είμαστε από το αρχικό στάδιο ανταγωνιστικοί στον τομέα ποιότητας.   

 

 

 



32 

Κεφάλαιο 3ο: Το περιβάλλον δράσης  

3.1 Η ανάλυση PEST - Το πολιτικό περιβάλλον 

 

     Οι επιχειρήσεις τροφίμων, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το θεσμικό πλαίσιο του 

Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 

29ης Απριλίου 2004, έτσι ώστε να εφαρμόζουν, να διατηρούν και να ανανεώνουν ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, μια μόνιμη διαδικασία των συστημάτων διασφάλισης της 

ποιότητας των τροφίμων που παράγουν, για να είναι σύμφωνες με τις αρχές του 

διεθνούς προτύπου Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων 

Ελέγχου, το λεγόμενο HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) 

(http://portal.efet.gr). Στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει και το ISO 9000, 

τότε εξασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό την αποτελεσματικότητα της στον έλεγχο των 

τροφίμων. 

     Όσον αφορά την σχετική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, στην 

Ελλάδα ισχύει από το 1986 ο Νόμος 1650/86 (http://www.ypeka.gr), ενώ στο διεθνές 

περιβάλλον ισχύουν οι ρυθμίσεις των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(EMS) που αφορούν κάθε τύπου επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις προδιαγραφές 

εμπορίας του ελαιολάδου, αυτές καθορίζονται με τον κανονισμό 1019/2002 

(http://eur-lex.europa.eu).  

     Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φορολογίας επιχειρήσεων, στην 

Ελλάδα ισχύει πλέον ο νόμος 4172/2013 (http://www.minadmin.gov.gr), όπου οι 

επιχειρήσεις φορολογούνται με συντελεστή 29% επί των κερδών, κάνοντας έτσι την 

Ελλάδα να εμφανίζει χαμηλή φορολογική ανταγωνιστικότητα και ένα αντικίνητρο για 

την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Ένας ευνοϊκός νόμος για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, είναι ο αναπτυξιακός νόμος 

4399/2016 (https://www.espa.gr), βάσει του οποίου μια μικρομεσαία επιχείρηση θα 

μπορούσε να λάβει ενίσχυση 100.000€ - 150.000€ για επενδύσεις και εγκαταστάσεις. 

Δυστυχώς, λόγω των συνεχών εκλογικών αναμετρήσεων στην Ελλάδα την τελευταία 

πενταετία, το πολιτικό σκηνικό, ναι μεν θεωρείται σχετικά σταθερό, εντούτοις όμως 

χαρακτηρίζεται από ρευστότητα λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας στην 

οικονομία, καθώς από τον Ιούνιο του 2015, όταν και επιβλήθηκαν οι έλεγχοι στα 

χρηματικά διαθέσιμα (capital controls) και η τραπεζική αργία, οι χρηματοδοτήσεις 

μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έγιναν τρομερά δύσκολες και χρονοβόρες, 
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ενώ συνεχώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει προβλήματα με τον Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο και τους Ευρωπαίους εταίρους, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και 

τα νέα οικονομικά μέτρα που πρέπει να λάβει, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων των εν δυνάμει επενδυτών. 

 

3.2 Το οικονομικό περιβάλλον 

 

     Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το 

2008, έδειξε κάποια σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ από το 2010 και έπειτα, με την ένταξη την Ελλάδας 

στα μνημόνια, η ύφεση εντάθηκε σημαντικά λόγω των δημοσιονομικών 

ανισορροπιών. Έτσι, η ανάγκη εξυγίανσης  οδήγησε την Ελλάδα στην ένταξή της 

στον τριμερή μηχανισμό οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η 

αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο σημαντικός περιορισμός των δημοσίων 

δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία 5  έτη επηρέασαν, όπως ήταν 

αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το μέγεθός του να 

σημειώσει μείωση  κατά 5,4% το 2010, κατά 9,1% το 2011, κατά 7,3% το 2012 και 

κατά 3,2% το 2013 (σε σταθερές τιμές του 2010).  Κατά το 2014   η ελληνική 

οικονομία  επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 0,4%, ενώ το 

2015 σημείωσε εκ νέου μείωση της τάξης του 0,2%. Τέλος, το πρώτο εννιάμηνο του 

2016, παρατηρείται μια αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 0,2%.    

     Ταυτόχρονα, το δημόσιο έλλειμμα, μειώθηκε από 15,3% το 2009 σε 11,1% το 

2010, σε 10,2% το 2011 και σε 8,7% το 2012, αυξήθηκε σε 12,3%  το 2013, αλλά 

μειώθηκε και πάλι το 2014, φθάνοντας στο 3,5% του ΑΕΠ, ενώ κατά τα έτη 2013 και 

2014, 2015 και 2016 επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα. Επιπλέον, η ανεργία έφτασε 

το 24,9%.  

     Με την επιτάχυνση  των μεταρρυθμίσεων, που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός 

ελκυστικότερου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως είναι η 

απελευθέρωση συγκεκριμένων αγορών, η ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ο 

αναπτυξιακός νόμος, η ευελιξία στην αγορά εργασίας  κλπ., καθώς επίσης με τη 

μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών λόγω της κρίσης, αναμένεται 

ουσιαστική βελτίωση των τάσεων εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών. Ήδη από το 



34 

2014 η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, της τάξης του 

0,8%, γεγονός όμως που το 2015 λόγω της επιβολής των capital controls διεκόπη και 

κατεγράφη μείωση της τάξης του 0,7%. Όσον αφορά το 2016, οι εκτιμήσεις 

αναφέρουν μια οριακή αύξηση περίπου του 0,1%.  

  

Πίνακας 5. Βασικά στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας. 

   2010 2011   2012  2013 2014 2015 

Εξέλιξη ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2010) -5,5%  -9,1%  -7,3% -3,2% 0,4% -0,2% 

Πληθωρισμός: Μέσος Ετήσιος  2,7%  1,0%  -0,3%  -2,8% -1,4% -1,3% 

Ποσοστό ανεργίας  12,7%  17,9%  24,4%  27,5% 26,5% 24,9%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ιανουάριος 2017. 

 

3.3 Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 

 

     Χαρακτηριστικό της μεσογειακής διατροφής από αρχαιοτάτων χρόνων ακόμα και 

ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα είναι το ελαιόλαδο. Η εγχώρια κατανάλωση, 

σύμφωνα και με τον πίνακα 6, αγγίζει τις 140.000 τον χρόνο, τοποθετώντας έτσι την 

Ελλάδα στην 3η θέση στην Ευρώπη. Πρώτη στην εγχώρια κατανάλωση και με 

μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες, παραμένει η Ιταλία, με κατανάλωση που αγγίζει 

τις 583.100, ενώ ακολουθεί από κοντά η Ισπανία με εγχώρια κατανάλωση που αγγίζει 

τις 502.500. Το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα, προμηθεύεται το ελαιόλαδο σε 

χύμα μορφή κυρίως, απευθείας από τους παραγωγούς ή συσκευασμένο από τα ράφια 

των σούπερ μάρκετ. Λόγω της άποψης, ότι η μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται 

από τον υγιεινό τρόπο ζωής, έχοντας το ελαιόλαδο ως το βασικό συστατικό της, έχει 

παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, μια αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης 

ελαιολάδου, καθώς επίσης και την στροφή των καταναλωτών στην αγορά παρθένου 

ελαιολάδου.  

     Δυστυχώς στην Ελλάδα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση, παρατηρούμε 

μια μεγάλη διαφορά με τις υπόλοιπες χώρες, στην οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση. 

Λόγω της κρίσης, που είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των εισοδημάτων και της 

κατανάλωσης, την αύξηση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων, έχουν 

παρατηρηθεί αρκετά συχνά κοινωνικές αναταραχές, συλλαλητήρια, απεργίες και 
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κλείσιμο λιμανιών, σιδηροδρόμων, οδικών δικτύων και τελωνίων, με αποτέλεσμα να 

τρέφεται ένα κλίμα αβεβαιότητας. Επίσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν 

διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν οι συμβάσεις εργασίας, ενδεχομένως να 

προκύψουν προβλήματα εύρεσης εργαζομένων οι οποίοι θα έχουν κίνητρο εργασίας 

και απόδοσης.   

     Συμπερασματικά, η Ελλάδα, λόγω και του κλίματος, αλλά και της εγχώριας 

ποιοτικής παραγωγής, έχει όλες εκείνες τις ευνοϊκές συνθήκες, για να αυξήσει ακόμα 

περισσότερο την εγχώρια κατανάλωση του ελαιολάδου. Εντούτοις όμως, οι 

κοινωνικές διαφορές εξαιτίας της κρίσης, ενδεχομένως να θέσουν εμπόδια σε μια 

νεοσύστατη επιχείρηση και στην περαιτέρω ανάπτυξη της. 

 

Πίνακας 6. Η κατανάλωση ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατάταξη 

2015-2016 

Χώρες 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Ιταλία 550.000 641.100 571.700 583.100 

2 Ισπανία 486.900 524.800 492.200 502.500 

3 Ελλάδα 180.000 140.000 130.000 140.000 

4 Γαλλία 113.100 110.600 106.000 102.000 

5 Πορτογαλία 74.000 75.000 70.000 70.000 

6 Γερμανία 60.500 66.000 64.200 58.200 

7 Ηνωμένο 

Βασίλειο 

62.000 61.300 62.900 58.700 

8 Βέλγιο 13.800 15.400 14.900 14.500 

9 Ολλανδία 14.400 13.900 13.300 13.400 

10 Αυστρία 8.000 8.700 9.400 9.600 

Σύνολο  1.621.400 1.730.900 1.604.700 1.618.500 

(Πηγή: http://www.internationaloliveoil.org)  

 

3.4. Το τεχνολογικό περιβάλλον 

 

     Καθώς βάσει νομοθεσιών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη για την μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την παραγωγή ελαιολάδου, δεν θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να μείνουν ανεπηρέαστες. Σε πολλές περιοχές 

χρησιμοποιούνται ήδη νέα είδη ελαιοδέντρων υψηλής παραγωγικής απόδοσης, με την  

εμφύτευσή τους να γίνεται σε κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις και δίχως να υπάρχει 

περιθώριο να ψηλώσουν αρκετά, έχοντας ως αποτέλεσμα την ευκολότερη συγκομιδή 

τους, με την χρήση λιγότερων μηχανημάτων, άρα και ρύπων προς το περιβάλλον. 

Επιπλέον, πολλά ελαιοτριβεία χρησιμοποιούν πλέον ένα νέο σύστημα εξαγωγής 

ελαιολάδου δύο φάσεων, με αποτέλεσμα τόσο την βελτίωση του παραγόμενου 

προϊόντος, όσο και την λιγότερη μόλυνση του περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με την 

χρήση του βιολογικού καθαρισμού. Όσον αφορά την τεχνολογία που αφορά την 

επιχείρηση μας και το αντικείμενο της, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα την τελευταία 

δεκαετία με την εμφάνιση νέων εξελιγμένων μηχανημάτων επεξεργασίας και 

τυποποίησης του ελαιολάδου, με τα μηχανήματα συσκευασίας και ετικετοποίησης 

του, έχοντας ως αποτέλεσμα την ταχύτερη παραγωγή του τελικού προϊόντος και την 

μείωση του κόστους. 

 

3.5. Η Ανάλυση Porter - Η απειλή νέων ανταγωνιστών 

 

     Όσον αφορά τον κλάδο του ελαιολάδου, δεν υπάρχουν θεσμικά ή νομικά εμπόδια 

εισόδου. Τόσο η πρόσβαση στις πρώτες ύλες όσο και στην τεχνολογία παραγωγής, 

δεν χαρακτηρίζεται από μονοπώλιο ή ολιγοπώλιο, αλλά από την ελεύθερη πρόσβαση 

του ενδιαφερομένου. Ως απειλή μπορεί να θεωρηθεί σίγουρα η τεράστια 

γραφειοκρατία που επικρατεί στην ελληνική επικράτεια, για την εφαρμογή των 

νόμων και την εξασφάλιση των απαραιτήτων εγγράφων και αδειών από το ελληνικό 

κράτος. Επίσης, τεράστιο εμπόδιο αποτελούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για τις 

δαπάνες εγκατάστασης μιας επιχείρησης τυποποίησης ελαιολάδου, καθώς ως 

επιχείρηση θεωρείται κοστοβόρα, τόσο για την αγορά των μηχανημάτων παραγωγής 

και των πρώτων υλών, όσο και στην εξεύρεση και απασχόληση εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, σημαντικό χρηματικό ποσό απαιτείται και για την 

κατοχύρωση του "brand name" της επιχείρησης, όπως και για την απόκτηση 

πιστοποιητικών παραγωγής και προϊόντος. Επιπλέον, για να προωθηθεί ένα νέο 

προϊόν στην αγορά, θα πρέπει να στηριχθεί σε διάφορες ενέργειες μάρκετινγκ και 

διαφήμισης, των οποίων το κόστος ναι μεν δεν είναι πολύ υψηλό, παρόλα αυτά είναι 

απαραίτητο για μια νεοεισελθούσα στο χώρο επιχείρηση. 
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     Η δραστηριοποίηση μιας νεοεισελθούσας εταιρείας στο χώρο της παραγωγής και 

τυποποίησης του ελαιολάδου, σημαίνει αυτόματα και μικρή παραγωγική 

δυναμικότητα, άρα υψηλότερη τιμή πώλησης των προϊόντων, έτσι ώστε να 

καλυφθούν τα συνολικά έξοδα, δημιουργώντας έτσι, τις λεγόμενες οικονομίες 

κλίμακας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εισέλθει μια επιχείρηση στον κλάδο 

με αρκετά μεγάλες εγκαταστάσεις, με μεγάλη ποσότητα παραγόμενου προϊόντος, με 

δυναμικές ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων, έτσι ώστε να καταφέρει 

να αποκτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς, πράγμα που απαιτεί υψηλό αρχικό 

κεφάλαιο, αλλά και αντιδράσεις από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις του κλάδου. 

     Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του προϊόντος, δηλαδή του παραγόμενου 

τυποποιημένου ελαιολάδου, δεν υπάρχει ποσοστό ικανό που να αποτελέσει 

σημαντικό εμπόδιο εισόδου μιας νέας επιχείρησης στον κλάδο. 

     Τέλος, όσον αφορά την πρόσβαση στα κανάλιa διανομής, ο κλάδος του 

ελαιολάδου περιλαμβάνει εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, σούπερ μάρκετ και 

επιχειρήσεις εστίασης, επομένως μια νεοσύστατη στο χώρο επιχείρηση, θα πρέπει να 

εισχωρήσει στα παραπάνω κανάλια διανομής. Ενδεχομένως να χρειαστεί να χαραχτεί 

και μια πολιτική εκπτώσεων και προσφορών από την επιχείρηση, καθώς συνηθίζεται 

τα κανάλια διανομής να δεσμεύονται με τις ήδη υπάρχουσες στον κλάδο εταιρείες με 

συμβόλαια συνεργασίας μακράς διαρκείας. 

 

3.6 Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών     

 

     Το πλήθος των προμηθευτών ελαιολάδου είναι πολύ μεγάλο, ενώ αρκετά υψηλός 

είναι και ο όγκος της παραγόμενης ποσότητας. Αν οι προμηθευτές δεν είναι 

ενταγμένοι σε συνεταιρισμούς, τότε η διαπραγματευτική τους ικανότητα είναι μικρή, 

καθώς δρουν μεμονωμένα. Ειδικότερα δε, στον κλάδο των ελαιοπαραγωγών, η 

αγροτική ενασχόληση είναι κυρίως δευτερεύουσα, καθώς το κύριο επάγγελμα τους 

είναι έξω από τον χώρο της γεωργίας. Τέλος, στους συνεταιρισμούς δρουν 

ανεξέλεγκτα και οι συνδικαλιστές, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις υποσκάπτουν 

τους υπόλοιπους παραγωγούς, πουλώντας εν τέλει σε πολύ χαμηλή τιμή το ελαιόλαδο 

στις επιχειρήσεις. Συμπερασματικά, η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

είναι σχετικά μικρή. 
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     Η φερεγγυότητα ενός αγοραστή, καθώς επίσης, το μέγεθος της εταιρείας και τα 

χρόνια παρουσίας της στο χώρο, είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για τον παραγωγό, 

έτσι ώστε να αποφασίσει για την διάθεση του προϊόντος του. Επίσης, μεγάλο ρόλο 

παίζουν οι όροι παράδοσης, η ποιότητα, ο τρόπος πληρωμής και η υπογραφή 

συμβολαίων απορρόφησης της παραγωγής μεταξύ των δύο πλευρών. 

     Στον κλάδο του ελαιολάδου, το τελικό προϊόν και η πρώτη ύλη είναι στην ουσία 

το ίδιο προϊόν, δηλαδή το ελαιόλαδο. Επομένως, δεν υπάρχει διαφοροποίηση του 

προϊόντος, παρά μόνο βάσει της ποικιλίας του ελαιοδέντρου, την προέλευση των 

ελαιών και την διαβαθμισμένη ποιότητα του ελαιολάδου, στοιχεία που δεν γίνονται 

εύκολα αντιληπτά από τον μέσο καταναλωτή. 

     Δυνατότητα υποκατάστατων προϊόντων δεν υπάρχει, καθώς το ελαιόλαδο 

παράγεται από ελαιόκαρπο. Τα φυτικής προέλευσης έλαια ή άλλου τύπου έλαια δεν 

μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υποκατάστατα του ελαιολάδου, καθώς 

το ελαιόλαδο αποτελεί προϊόν ανώτερης ποιότητας.  

     Η δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών προς τα εμπρός σε 

θεωρητικό επίπεδο είναι δυνατόν να συμβεί, αλλά σε πρακτικό επίπεδο εμφανίζει 

σημαντικές δυσκολίες, καθώς απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια και καλή γνώση της 

αγοράς, ενώ η μεμονωμένη δράση των παραγωγών είναι απαγορευτική. 

 

3.7 Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

 

     Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών διαμορφώνεται καταρχήν από το 

μέγεθος τους, καθώς όσο μεγαλύτερη ποσότητα παραγόμενου προϊόντος μπορούν να 

αγοράσουν, τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έχουν. Επίσης, όταν 

μπορούν να αγοράσουν μεγάλη ποσότητα προϊόντος, τότε μπορούν να αγοράσουν και 

σε καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές. Αν υπάρχουν πολλοί προμηθευτές στην 

αγορά, τότε αυξάνεται και η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, καθώς 

μπορούν να απευθυνθούν σε άλλους προμηθευτές. Στον κλάδο του ελαιολάδου ισχύει 

το παραπάνω, καθώς ο κλάδος αποτελείται από πολλούς μικρούς συνεταιρισμούς και 

δεκάδες μεμονωμένους παραγωγούς, όπου απευθύνονται οι αγοραστές.  

     Η πληροφόρηση των αγοραστών, που αφορούν τις μεταβλητές της αγοράς του 

ελαιολάδου, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους, δίνοντας τους εικόνα για την 

ζήτηση της αγοράς, τις τιμές των προϊόντων και την προσφορά των προμηθευτών. 
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Καθώς το ελαιόλαδο είναι ένα αδιαφοροποίητο προϊόν, δίνεται η δυνατότητα στους 

αγοραστές εξασφαλίσουν τις ίδιες ποσότητες από διαφορετικούς προμηθευτές, 

δίνοντας έτσι στους ίδιους μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη.   

     Συμπερασματικά, οι αγοραστές διαθέτουν αρκετά υψηλή διαπραγματευτική 

δύναμη, λόγω του μεγέθους τους, της φήμης τους, της δυνατότητας πληροφόρησης 

και των χαρακτηριστικών των προϊόντων. Παράλληλα όμως, ο μεγάλος αριθμός των 

προμηθευτών, καταφέρνει και κρατά τις ισορροπίες στον κλάδο. 

 

3.8 Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

 

     Το μέγεθος της απειλής των υποκατάστατων προϊόντων, καθορίζεται από την 

ύπαρξη ικανών και ποιοτικών υποκατάστατων. Στην περίπτωσή μας, υποκατάστατα 

του ελαιολάδου, θεωρούνται το σπορέλαιο, το αραβοσιτέλαιο, το σογιέλαιο κ.α., τα 

οποία ναι μεν μπορούν και υποκαθιστούν το ελαιόλαδο στην μαγειρική, παρόλα αυτά  

δεν έχουν την ίδια ποιοτική, βιολογική και διαθρεπτική αξία στην διατροφή του 

ανθρώπου. 

     Όσον αφορά την επίδραση της τιμής των υποκατάστατων προϊόντων, αυτή είναι 

συνήθως κατά πολύ χαμηλότερη από αυτήν του ελαιολάδου, έχοντας όμως το 

μειονέκτημα της ποιότητας, στην οποία υστερούν κατά πολύ. Επομένως, κύριο 

μέλημα των εταιρειών παραγωγής και διάθεσης ελαιολάδου, είναι η μελέτη της 

αγοράς, έτσι ώστε η τιμή του προϊόντος τους να είναι ελκυστική προς τον 

καταναλωτή, αποτρέποντάς τον να αγοράσει κάποιο υποκατάστατο λάδι, 

χαμηλότερης ποιότητας. 

 

3.9 Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων 

 

     Οι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την ένταση του ανταγωνισμού είναι 

καταρχήν ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών. Συγκεκριμένα, στον 

κλάδο του ελαιολάδου, δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις διαφορετικής 

δυναμικότητας. Από την στιγμή που η δυναμικότητα του κάθε ανταγωνιστή διαφέρει, 

είναι λογικό να έχει και διαφορετικούς στόχους, διαφορετικές στρατηγικές και 

διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι, πολλές φορές παρατηρούνται συγκρούσεις 

συμφερόντων στον κλάδο, οι οποίες το μόνο που εν τέλει καταφέρνουν, είναι να 
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ζημιώνουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις, μέσω του αθέμιτου ανταγωνισμού που 

επιδιώκουν.  

     Μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει την ένταση του ανταγωνισμού, είναι το ύψος 

του σταθερού κόστους παραγωγής του προϊόντος. Όσο υψηλότερο είναι το σταθερό 

κόστος, τόσο χαμηλότερη τιμή πρέπει να προσφέρει η επιχείρηση για την αποφυγή 

απώλειας τζίρου. Το παραπάνω όμως μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές συνέπειες, 

καθώς θα μειώνονται συνεχώς τα κέρδη της επιχείρησης. Επιπλέον, το ύψος των 

εμποδίων εξόδου στον κλάδο της τυποποίησης του ελαιολάδου, είναι αρκετά υψηλά, 

λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και μεταποίησης και της χαμηλής αξίας 

ρευστοποίησης. 

     Τέλος, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, είναι μια παράμετρος που επηρεάζει την 

ένταση του ανταγωνισμού. Στην περίπτωση του ελαιολάδου όμως, αυτό δε συμβαίνει, 

καθώς το ελαιόλαδο είναι αδιαφοροποίητο προϊόν, ενώ κριτήριο για την αγορά του 

από τον καταναλωτή είναι η τιμή του. Επομένως, η επιχείρηση, θα πρέπει να 

στοχεύσει στην διαμόρφωση της τιμής του ελαιολάδου. 

     Συμπερασματικά και με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων στον κλάδο του ελαιολάδου, έχει αρκετά 

υψηλή ένταση. 

 

3.10 Η ανάλυση S.W.O.T. - Τα δυνατά σημεία 

 

     Τα δυνατά σημεία του ελαιολάδου είναι τρία. Καταρχήν, είναι η εξαιρετική 

ποιότητα του, καθώς τόσο η πρώτη ύλη, δηλαδή ο καρπός των ελιών θα είναι από 

πιστοποιημένες και ελεγχόμενες καλλιέργειες, όσο και η επεξεργασία τους, θα γίνεται 

από εξειδικευμένα ελαιοτριβεία, με την χρήση μηχανημάτων και παραγωγικής 

διαδικασίας, βασισμένα στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Επιπλέον, θα είναι 

εφοδιασμένο με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις, κατόπιν ελέγχων από ανεξάρτητα 

εργαστήρια, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητα του. 

    Τα δεύτερο δυνατό σημείο του ελαιολάδου θα έχει να κάνει με τον τίτλο Π.Ο.Π., 

δηλαδή θα επιλεγούν προμηθευτές, οι οποίοι θα καλλιεργούν τα ελαιόδεντρα τους σε 

περιοχές που είναι κατοχυρωμένες με την Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης. 

Με αυτόν τον τρόπο, το προϊόν μας θα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 

τα προϊόντα των ανταγωνιστών μας, τα οποία δεν είναι χαρακτηρισμένα ως Π.Ο.Π., 
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ενώ θα έχει την δυνατότητα να ανταγωνιστεί προϊόντα τα οποία είναι 

χαρακτηρισμένα Π.Ο.Π.  

     Τρίτο κατά σειρά δυνατό σημείο για το προϊόν μας και κατά συνέπεια για την 

επιχείρηση μας, θα είναι η συμμετοχή σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, με 

σκοπό την απόκτηση βραβείων και μεταλλίων, κάνοντας έτσι ακόμα πιο ισχυρό το 

προϊόν μας, έναντι των υπολοίπων. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και την παραγωγή 

εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου, το οποίο και αποτελεί τον βασικό στόχο της 

επιχείρησης μας. 

 

3.11 Τα αδύνατα σημεία 

 

     Βασικό στοιχείο αδυναμίας, είναι η εξεύρεση κεφαλαίων, δηλαδή 

χρηματοδότησης της επιχείρησης μας. Λόγω της παρούσας φάσης που βρίσκεται η 

Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας την οικονομική ύφεση από το 2009, η εξεύρεση 

χρηματοδότησης είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Οι ιδιώτες επενδυτές είναι επιφυλακτικοί 

στο να διαθέσουν χρήματα σε νέες επενδύσεις, ενώ και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα έχουν ουσιαστικά κλείσει την στρόφιγγα της χρηματοδότησης νέων 

επιχειρήσεων, μέσω των αυστηρών κριτηρίων και τους όρους δανειοδότησης τους. 

     Επίσης, βασικό στοιχείο αδυναμίας, είναι η έλλειψη εμπειρίας του προσωπικού, 

αλλά και της δικής μας, σε συνάρτηση και με την απουσία συνοχής του προσωπικού. 

Παρόλο που έχουμε θέσει υψηλούς στόχους για την εταιρεία και τα προϊόντας μας, 

παρόλα αυτά, πάνω στον ενθουσιασμό μας, ενδέχεται να κάνουμε λάθη που θα 

κοστίσουν. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια νεοεισελθούσα στον κλάδο εταιρεία, θα 

πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερα προσεκτικούς, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις άσχημες 

επιπτώσεις. Επιπλέον, η δυσκολία στην στελέχωση της επιχείρησης μας είναι 

δεδομένη, καθώς θα πρέπει να προσληφθούν άτομα με εμπειρία και γνώσεις, τα οποία 

όμως προφανώς και κοστίζουν μισθολογικά. Αν προσληφθούν όμως εργαζόμενοι, 

χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, ενδεχομένως θα χαθεί πολύτιμος χρόνος 

και χρήμα, ενώ οι πιθανότητες αστοχίας του προϊόντος αυξάνονται. 

     Επιπλέον στοιχεία αδυναμίας είναι η μικρή παραγωγή ελαιολάδου και η μεγάλη 

διακύμανση στις τιμές του. Με δεδομένο ότι η επιχείρηση μας βρίσκεται στα πρώτα 

της βήματα, η παραγόμενη ποσότητα αρχικά θα είναι περιορισμένη. Αποτέλεσμα 

αυτού, είναι να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση τις οικονομίες κλίμακας, 



42 

κατά την παραγωγική διαδικασία. Επιπρόσθετα, καθώς ο καθορισμός της τιμής του 

ελαιολάδου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, είναι λογικό να παρουσιάζει 

διακυμάνσεις, έχοντας ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εισόδου της στους ισχυρούς 

της αγοράς. 

     Τέλος, αδύνατο σημείο είναι και η απαραίτητη προώθηση του προϊόντος μας, έτσι 

ώστε να επιτύχουμε την δυναμική μας είσοδο στην αγορά. Απαιτούνται διάφορες 

ενέργειες μάρκετινγκ και διαφήμισης, οι οποίες άλλοτε είναι υψηλού και άλλοτε 

χαμηλού κόστους. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είναι κάτι καινοτόμο, το οποίο θα 

προκαλέσει αίσθηση και θα στρέψει τους καταναλωτές στην αγορά του προϊόντος 

μας. Σε διαφορετική περίπτωση, το προϊόν μας θα χαρακτηριστεί από την μετριότητα. 

 

3.12 Οι ευκαιρίες 

 

     Ο κλάδος παραγωγής και τυποποίησης του ελαιολάδου παρουσιάζει αρκετές 

ευκαιρίες και πολλά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς θεωρείται ότι παραμένει 

ανεκμετάλλευτη η δυναμικότητα του στον ελλαδικό χώρο, παρόλο που 

δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί, οι οποίοι όμως 

προτιμούν την εύκολη λύση της εξαγωγής χύμα ελαιολάδου - κυρίως προς την Ιταλία 

- αντί για την εγχώρια τυποποίηση και εμπορία του.  

     Επιπλέον, μεγάλη ευκαιρία θεωρείται και το γεγονός της συνεχούς αυξανόμενης 

ζήτησης ελαιολάδου σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα του ελληνικού. Γενικότερα, 

κατά την τελευταία 20ετία, έχει παρατηρηθεί η στροφή των καταναλωτών στη 

μεσογειακή διατροφή, της οποίας απαραίτητο συστατικό αποτελεί το ελαιόλαδο. 

Ακόμα και αγορές που δεν θεωρούνταν ποτέ ως παραδοσιακοί καταναλωτές 

ελαιολάδου, έχουν αρχίσει να αυξάνουν τη ζήτηση τους για αγνό, παρθένο ελαιόλαδο 

και ειδικότερα για το ελληνικό, το οποίο θεωρείται μια κλάση ανώτερο από τα 

αντίστοιχα των ανταγωνιστριών χωρών Ιταλίας και Ισπανίας. 

     Εν συνεχεία, πέρα από τον στόχο ανοίγματος νέων αγορών, όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω, υπάρχει και η δυνατότητα εισόδου στις ήδη υπάρχουσες αγορές, με τα 

εδραιωμένα δίκτυα διανομής. Ειδικότερα, οι ευκαιρίες εντοπίζονται στην κεντρική 

και βόρεια Ευρώπη, στις Η.Π.Α, στην Αυστραλία και στις χώρες της Άπω Ανατολής 

και του Αραβικού Τόξου. Σύμμαχος στην παραπάνω προσπάθεια μας, θα αποτελέσει 
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και ο ελληνισμός της διασποράς, ο οποίος έχει μεταφέρει τις διατροφικές μας 

συνήθειες στις νέες χώρες εγκατάστασης του.  

     Τέλος, μεγάλη ευκαιρία αποτελούν και οι εκθέσεις τροφίμων που διοργανώνονται 

κάθε χρόνο σε πολλές χώρες. Στόχος της εταιρείας μας είναι η συμμετοχή στην 

Anuga της Γερμανίας, την Sial της Γαλλίας, η Gulfood στα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα και στην Foodexpo του Τόκυο και την αντίστοιχη της Αθήνας. Οι παραπάνω 

εκθέσεις απαιτούν υψηλές οικονομικές θυσίες, αλλά σίγουρα θα μας φέρουν σε 

επαφή με νέους πελάτες και νέες αγορές. 

 

3.13 Οι απειλές 

 

     Στον κλάδο της παραγωγής και τυποποίησης του ελαιολάδου, όπως και στους 

υπόλοιπους κλάδους, είναι λογικό να υπάρχουν και απειλές. Οι απειλές αυτές, έχουν 

να κάνουν αρχικά, με τους ισχυρούς ανταγωνιστές, οι οποίοι είναι χρόνια στον κλάδο 

και έχουν εδραιώσει την θέση τους, δημιουργώντας έτσι εμπόδια στην δική μας 

είσοδο στην αγορά. 

     Επιπλέον απειλή, αποτελούν τα υποκατάστατα έλαια, παρόλο που υστερούν 

ποιοτικά έναντι του ελαιολάδου. Τέτοια υποκατάστατα έλαια όπως έχει αναφερθεί 

και πάλι, είναι το αραβοσιτέλαιο, το σπορέλαιο κ.α., τα οποία έχουν ως πλεονέκτημα 

και την χαμηλότερη τιμή πώλησης. Ακόμα και το ελαιόλαδο το οποίο πωλείται 

παράνομα δίχως παραστατικά πληρωμής και συχνά είναι αμφιβόλου ποιότητος, 

αποτελεί εν δυνάμει υποκατάστατο προϊόν. 

     Αναφορικά με την διεθνή τιμή πώλησης του ελαιολάδου, αυτή αποτελεί ακόμα μια 

απειλή, καθώς το ελληνικό ελαιόλαδο πωλείται σε υψηλότερη τιμή έναντι των 

Ιταλικών, των Ισπανικών και των χωρών της Βορείου Αφρικής, κυρίως λόγω της 

υψηλής παραγωγικής δύναμης των χωρών αυτών, αλλά και των χαμηλότερων 

ημερομισθίων και κόστους παραγωγής. Ειδικότερα, τα τελευταία 15 χρόνια, με την 

αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς ελαιολάδου, έχουν εισέλθει στην αγορά 

τυποποιημένα ελαιόλαδα από χώρες της Βορείου Αφρικής και της Λατινικής 

Αμερικής, τα οποία χαρακτηρίζονται από την χαμηλότερη τιμή τους, αλλά και 

ποιότητά τους, έναντι του ελληνικού, το οποίο προσπαθεί συνεχώς να εκμεταλλευτεί 

την ποιοτική του ανωτερότητα, με αποτέλεσμα την υψηλότερη τιμή πώλησης του. 
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     Σαν αποτέλεσμα, αλλά και παράλληλα ως απειλή, έρχεται ο παραπάνω 

χαρακτηρισμός της ανώτερης ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου, βάσει του οποίου 

το ελαιόλαδο σε μια μη παραδοσιακή αγορά, θεωρείται ως προϊόν πολυτελείας, 

καθώς εμφανίζει μεγάλη ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση με την τιμή του ελαιολάδου 

και το εισόδημα των καταναλωτών. 

     Τέλος, εν μέσω οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί 

υστέρηση της προώθησης του ελαιολάδου από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, προς 

την παγκόσμια αγορά. Απαιτείται λοιπόν, μια πιο οργανωμένη εθνική στρατηγική 

προώθησης του ελαιολάδου, με δυναμικές δράσεις στο κομμάτι της διαφήμισης και 

του μάρκετινγκ, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα αυτό το κομμάτι και από 

απειλή να μετατραπεί σε ευκαιρία. 

 

3.14 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό, έγινε εκτενέστατη ανάλυση της PEST, δηλαδή του πολιτικού 

του οικονομικού, του κοινωνικοπολιτιστικού και του τεχνολογικού περιβάλλοντος 

στο οποίο θα δράσει η εταιρεία μας. Εν συνεχεία, παρουσιάσαμε την ανάλυση Porter, 

αναφερόμενοι στους νέους ανταγωνιστές, στους προμηθευτές, στους αγοραστές, στα 

υποκατάστατα προϊόντα και στους υφιστάμενους ανταγωνιστές, δίνοντας στοιχεία τα 

οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εταιρεία μας. Επίσης, προχωρήσαμε με την 

ανάλυση S.W.O.T. με σκοπό να αναλύσουμε τα δυνατά σημεία του ελαιολάδου, τις 

δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε με την εξεύρεση κεφαλαίων, τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στον κλάδο της τυποποίησης ελαιολάδου, αλλά και στις απειλές που 

υπάρχουν ταυτόχρονα. 
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Κεφάλαιο 4: Το μείγμα μάρκετινγκ & οικονομικοί δείκτες 

4.1. Το μείγμα μάρκετινγκ - Το προϊόν 

 

     Το προϊόν μας θα είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, παραγόμενο στην Χαλκιδική 

και συλλεγόμενο από συγκεκριμένα κτήματα ελαιόδεντρων. Θα συσκευάζεται 

αποκλειστικά σε γυάλινα μπουκάλια των 250ml, 500ml, 750ml και 1000ml, ενώ θα 

είναι ποιοτικά πιστοποιημένο από εγκεκριμένα εργαστήρια κατόπιν ελέγχων. Επίσης, 

θα δοθεί μεγάλο βάρος στις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου για την υγεία του 

ανθρώπου, μέσα από την μεσογειακή διατροφή. Επιπλέον, όπως ήδη έχει αναφερθεί 

θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια ιδιαίτερη ετικέτα που θα έχει ως σήμα το 

κλαδί της ελιάς, ενώ σε υδατογράφημα θα υπάρχει όλη η περιοχή της Χαλκιδικής, με 

σκοπό να αναδείξουμε την προέλευση του ελαιολάδου. Σε δεύτερη φάση και εφόσον 

η εταιρεία μας καταφέρει να αναπτυχθεί, έχουμε σκοπό να παρουσιάσουμε στην 

αγορά μια νέα συσκευασία ελαιολάδου, η οποία στο σύνολο της θα μοιάζει με κλαδί 

ελιάς, κάνοντας έτσι πιο ελκυστικό το προϊόν μας.  

 

4.2 Η τοποθέτηση  

 

     Σαν αγορές που θα στοχεύσουμε να εξάγουμε το ελαιόλαδο μας, θα είναι αρχικά η 

μεγάλη αγορά του Καναδά και της Αμερικής, κυρίως της βόρειας και κεντρικής, όπου 

λόγω και της ομογένειας, το ελληνικό ελαιόλαδο κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις 

εξαγώγιμων προϊόντων προς τις περιοχές αυτές. Θα προσπαθήσουμε να 

εισχωρήσουμε στα κανάλια διανομής, μέσω αντιπροσώπων που έχουν αποκλειστική 

συνεργασία με ελληνικές εταιρείες παραγωγής αγροτικών προϊόντων και που εξάγουν 

στις παραπάνω αγορές. Βασισμένοι στην ίδια λογική, θα προσπαθήσουμε να 

εισχωρήσουμε και στην αγορά της Αυστραλίας, όπου το ποσοστό των Ελλήνων που 

ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί είναι αρκετά μεγάλο. 

     Μεγάλος, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολος στόχος μας, θα είναι η ευρωπαϊκή 

αγορά. Από την μία το βιοτικό επίπεδο των ευρωπαίων είναι αρκετά υψηλό, από την 

άλλη όμως ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η τιμή 

του, αλλά και οι επιθετική πολιτική των Ιταλών και των Ισπανών, που έχουν 

κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά. Μια τάση κατά την τελευταία πενταετία, δείχνει 
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να υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τις χώρες τις βόρειας Ευρώπης, παρόλο που η 

μεσογειακή διατροφή δεν είναι διαδεδομένη.  

     Επιπλέον, πέρα από τις παραδοσιακές αγορές, θα στοχεύσουμε και στις 

ανερχόμενες αγορές ελαιολάδου της Άπω Ανατολής. Στις περιοχές αυτές, το 

ελαιόλαδο μέχρι πρότινος, αποτελούσε ένα άγνωστο προϊόν, προφανώς λόγω των 

διαφορετικών διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών, σε σχέση με άλλες χώρες. 

Επιπρόσθετα, σε αυτές τις χώρες, η χρήση του ελαιολάδου δεν περιορίζεται μόνο 

στην μαγειρική, αλλά και στον τομέα των καλλυντικών και της παραγωγής 

φαρμακευτικών προϊόντων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου και του εισοδήματος των πολιτών αυτών των χωρών, αποτελούν τις βάσεις 

για την προώθηση του ελαιολάδου μας. 

     Τέλος, για να μπορέσουμε να σταθούμε σε ικανοποιητικό βαθμό στις αγορές του 

εξωτερικού, θα πρέπει πρώτα να καταφέρουμε να σταθούμε στο εσωτερικό της χώρας 

μας. Έτσι, θα προσπαθήσουμε να εισχωρήσουμε μέσω παντοπωλείων, μίνι μάρκετ 

και μικρών καταστημάτων διατροφής, στην αγορά της βορείου Ελλάδος αρχικά και 

έπειτα και σταδιακά σε αυτές της υπόλοιπης Ελλάδας. 

 

4.3 Η τιμή 

 

     Η τιμή του ελαιολάδου καθορίζεται με βάση τις τιμές διαπραγμάτευσης του έξτρα 

παρθένου ελαιολάδου, όπως προκύπτουν από το κλείσιμο της Παρασκευής στη Χαέν 

της Ισπανίας, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει κάθε φορά το Ινστιτούτο Ελιάς 

(Fundacion den Olivar). Η διαμόρφωση των τιμών είναι συνεχής και εξαρτάται από 

τις αγοραπωλησίες και τη συχνότητά τους. Η μονάδα μέτρησης είναι σε ευρώ ανά 

κιλό. Βεβαίως, πάντα υπάρχει απόκλιση μεταξύ ελληνικών και ισπανικών τιμών 

ελαιολάδου, αλλά σίγουρα είναι η πιο κοντινή αγορά της Μεσογείου στα ελληνικά 

δεδομένα, ενώ η τιμή κάθε φορά αναφέρεται στην τιμή παραγωγού, με παράδοση στο 

τυποποιητήριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε στις 27.01.17, η τιμή 

πώλησης του ελαιολάδου κυμαίνονταν στα €3.65/κιλό (http://www.agro24.gr). Με 

βάση τα παραπάνω στοιχεία και αφού συμπεριλάβουμε και το κόστος παραγωγής μας 

και τα λειτουργικά μας έξοδα, τότε το ελαιόλαδο μας θα έχει τιμή εκκίνησης τα 

€5,40/κιλό με περιθώριο να πέσουμε μέχρι τα €4,90/κιλό (οι τιμές πώλησης 
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αναφέρονται σε όρους ex works με βάση την συσκευασία των 1.000 ml, δηλαδή τα 

όλα έξοδα μεταφοράς αναλαμβάνει ο παραλήπτης). 

 

4.4 Η προώθηση 

 

     Καθώς μας ενδιαφέρει η αγορά B2B, θα αναζητήσουμε πελάτες μέσω των διεθνών 

εκθέσεων, μέσω των οποίων θα εξασφαλίσουμε την ανάδειξη των προϊόντων μας, θα 

αποκτήσουμε μια σφαιρική και αντικειμενική ενημέρωση για την αγορά, θα 

διαμορφώσουμε τις εμπορικές και επιχειρηματικές μας σχέσεις, θα επιδιώξουμε 

αποδοτικές συμφωνίες, θα αναπτύξουμε τα δίκτυα διανομής μας στις μεγάλες αγορές 

και θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, αλλά και να αποκτήσουμε ιδέες από 

παρόμοιες εταιρείες στον κλάδο μας. 

     Έτσι, για το 2017 θα επιδιώξουμε να συμμετάσχουμε στην διεθνή έκθεση 

τροφίμων της Anuga στη Γερμανία από 7 Οκτωβρίου μέχρι τις 11 του ιδίου μήνα, 

στην μεγάλη διεθνή έκθεση Expoliva της Χαέν στην Ισπανία από τις 10 έως τις 13 

Μαΐου, ενώ για το 2018, θα επιδιώξουμε την συμμετοχή μας στη διεθνή έκθεση 

τροφίμων Sial της Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 Οκτωβρίου. 

Παράλληλα, θα συμμετάσχουμε και σε κάποιες εκθέσεις μικρότερης εμβέλειας και 

κόστους, κυρίως στον ελλαδικό χώρο. Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι η 

συμμετοχή στις παραπάνω διεθνείς εκθέσεις, απαιτεί και ένα κεφάλαιο γύρω στις 

€5.000 για την εγκατάσταση ενός περιπτέρου περίπου 16 τ.μ.. 

     Όσον αφορά το πως θα διαφημίσουμε τα προϊόντα μας, αυτό θα γίνει μέσω 

έκδοσης φυλλαδίων, με έντονη αναφορά στην ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου 

και στις ευεργετικές του ιδιότητες μέσω της μεσογειακής διατροφής, της προώθησης 

δειγμάτων ελαιολάδου σε ειδικά διαμορφωμένα μπουκάλια, από το περίπτερο στις 

εκθέσεις που θα συμμετάσχουμε, της προώθησης δειγμάτων σε τουριστικές περιοχές 

των παραπάνω εκθέσεων, έτσι ώστε μέσω των τουριστών να γίνουν γνωστά τα 

προϊόντα μας στις χώρες τους. Τέλος, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα προβάλλεται 

συνεχώς σε οθόνη, όλη η παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου, από την 

εμφύτευση των ελαιόδεντρων μέχρι και την παραγωγή του τελικού προϊόντος, καθώς 

επίσης και οι άρτιες εγκαταστάσεις της επιχείρησης μας. 

     Τελειώνοντας, αφήσαμε το σημαντικότερο κομμάτι που αφορά την προώθηση του 

ελαιολάδου μας η οποία θα γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας, την 
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www.agrolives.gr, όπου θα μπορούν οι πελάτες μας να διακρίνουν όλη την 

παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου, τους ενδελεχείς ελέγχους που θα 

πραγματοποιούμε, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, το προσωπικό μας, τα είδη 

συσκευασίας και τα τελικά προϊόντα μας. Τα παραπάνω θα μπορούν να τα 

παρακολουθούν μέσα από βίντεο και φωτογραφίες, ενώ όπως είναι φυσικό, θα 

υπάρχουν διαθέσιμα τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας, τα φαξ, τα email, καθώς επίσης 

και χάρτης προσέγγισης της εταιρείας μας. Τέλος, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 

μας, θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω διαφόρων άρθρων για το ελαιόλαδο, τις 

ιδιότητες του και όλα τα νέα που σχετίζονται με αυτό.  

 

4.5. Ο προϋπολογισμός επένδυσης 

 

     Ο προϋπολογισμός της επένδυσής μας περιλαμβάνει τα έξοδα για την αγορά 

μηχανημάτων και τα έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης της επιχείρησης. Όπως έχουμε 

αναφέρει και παραπάνω, τα έξοδα αγοράς μηχανημάτων ανέρχονται περίπου σε 

€47.000. Επίσης, συνυπολογίζοντας χονδρικά τα έξοδα που χρειάζονται για την 

ίδρυση της εταιρείας, τον εξοπλισμό των γραφείων και την δημιουργία του επισήμου 

ιστοτόπου της εταιρείας μας, θα χρειαστούμε ακόμα €13.000 περίπου. 

 

Πίνακας 7. Η ανάλυση επένδυσης 

Επένδυση κτιρίων 5.000 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Επένδυση 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού 

47.000      

Εξοπλισμός 

γραφείου 

5.000      

Λοιπά έξοδα 

επένδυσης 

3.000      

Σύνολο επένδυσης 60.000      

Ετήσια απόσβεση 

επένδυσης 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
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4.6 Πρόβλεψη πωλήσεων και κόστους πωληθέντων 

 

     Οι προβλέψεις μας όσον αφορά τις πωλήσεις για τον 1ο χρόνο, κυμαίνονται 

περίπου στους 7.000 τόνους με τιμή πώλησης από €4,90/λίτρο μέχρι €5,40/λίτρο. Τα 

έξοδα προβλέπονται στα €3,90 - €4,20/λίτρο, με βάση την αγορά του ελαιολάδου, την 

συσκευασία και την ετικέτα που θα τοποθετηθεί. 

Αγορά ελαιολάδου: €3,65/λίτρο 

Κόστος συσκευασίας (μπουκάλι, πώμα, ετικέτα, χαρτοκιβώτιο, παλέτα): €0,20/λίτρο - 

€0,45/λίτρο 

Επομένως, βάσει των παραπάνω, το μέγιστο κόστος πωληθέντων μας θα είναι 

περίπου στα €4,10/λίτρο. 

 

4.7 Το σταθερό λειτουργικό κόστος 

 

     Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το προσωπικό της εταιρείας μας αρχικά θα 

αποτελείται από πέντε άτομα. Μέσα στα λειτουργικά μας έξοδα, θα συνυπολογίσουμε 

τους μισθούς, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα ενοίκια, τα έξοδα τηλεφώνου και 

ρεύματος, τις δαπάνες πιστοποίησης και τα έξοδα διαφήμισης. Στον πίνακα 8 που 

ακολουθεί, αναλύουμε όλα τα παραπάνω λειτουργικά έξοδα, για τα πρώτα 6 χρόνια 

λειτουργίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, αρχικά θα 

προσλάβουμε έναν γεωπόνο που θα αμείβεται με €900, έναν εργάτη που θα αμείβεται 

με €800, έναν πωλητή που θα αμείβεται με €1.000 και έναν υπάλληλο στο τμήμα 

μάρκετινγκ που θα αμείβεται με €900 (οι  μισθοί είναι υπολογισμένοι για 14 μήνες). 

Τα λογιστικά μας θα παρακολουθούνται από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος θα 

αμείβεται μηνιαίως με €250. Τέλος, το αρχικό κεφάλαιο θα είναι €150.000. 
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Πίνακας 8. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Μισθοδοσία/Εισφορές 89.900 91.900 91.900 97.100 97.100 97.100 

Ενοίκια 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Έξοδα πιστοποίησης 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

ΟΤΕ - ΔΕΗ 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Έξοδα διαφήμισης 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Συμμετοχή σε 

εκθέσεις 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Διάφορα έξοδα 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Σύνολο δαπανών 114.900 116.900 116.900 122.100 122.100 122.100

 

4.8 Προβλέψεις παραγωγής και πωλήσεων 

 

     Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επιχείρησης μας σε βάθος πενταετίας, έχουν 

γίνει με βάση την αυξητική πορεία που αναμένουμε να έχει, σύμφωνα και με την 

δυναμικότητα της. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι αναμενόμενες 

πωλήσεις μας για τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένου του 

1ου δοκιμαστικού έτους λειτουργίας της. 
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Πίνακας 9. Ισολογισμοί πενταετίας 

 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 150.000 174.000 222.000 290.000 377.000 485.000 

Πάγια μετά από 

αποσβέσεις 

54.000 48.000 42.000 36.000 30.000 24.000 

Αποθέματα 73.000 83.500 104.000 135.000 156.000 187.500 

Εισπρακτέα 16.000 18.000 22.000 23.000 34.000 40.000 

Μετρητά 7.000 24.500 54.000 96.000 157.000 233.500 

Παθητικό + 

Καθαρή Θέση 

150.000 174.000 222.000 290.000 377.000 485.000 

Κεφάλαιο 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 

Κέρδη 

αδιανέμητα 

 22.500 69.000 132.000 216.000 320.000 

Βραχυχρόνια 

δάνεια 

      

Μακροχρόνια 

δάνεια 

      

Πληρωτέα 10.000 11.500 13.000 18.000 21.000 25.000 

Κεφάλαιο 

Κίνησης 

86.000 114.500 167.000 236.000 326.000 436.000 
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Πίνακας 10. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων 5ετίας 

Καθαρές 

Πωλήσεις 

420.000 468.000 560.000 728.000 840.000 1.008.000

- Κόστος 

Πωληθέντων 

287.000 328.000 410.000 533.000 615.000 738.000 

= Μεικτό 

περιθώριο 

133.000 140.000 150.000 195.000 225.000 270.000 

+ Άλλα 

λειτουργικά 

έσοδα 

- - - - - - 

- Λειτουργικές 

δαπάνες 

114.900 116.900 116.900 122.100 122.100 122.100 

- Ετήσιες 

αποσβέσεις 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

= Κέρδη προ 

φόρων & τόκων 

12.100 17.100 27.100 66.900 96.900 141.900 

- Τόκοι έξοδα 

βραχυχρονίων 

- - - - - - 

- Τόκοι έξοδα 

μακροχρονίων 

- - - - - - 

+ Τόκοι έσοδα - - - - - - 

= Κέρδη προ 

φόρων 

12.100 17.100 24.100 66.900 96.900 141.900 

- Φόροι 3.509 4.959 7.859 19.401 28.101 41.151 

= Κέρδη μετά 

φόρων 

8.591 12.141 16.241 47.499 68.799 100.749 

- Μέρισμα  2.429 3.249 9.500 13.760 20.150 

= Κέρδη 

αδιανέμητα 

 9.712 12.992 37.999 55.039 80.599 
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4.9 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά αναλύσαμε το μείγμα μάρκετινγκ, έτσι ώστε να 

αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά του προϊόντος μας που θα είναι έτοιμο προς 

πώληση, στον καθορισμό της τιμής του, στους τρόπους προώθησης του, στις αγορές 

στόχους που σχεδιάζουμε να εισχωρήσουμε. Επίσης, αναλύσαμε τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, αναφερόμενοι ειδικά στον προϋπολογισμό της 

επένδυσης, στην πρόβλεψη των πωλήσεων και του κόστους πωληθέντων, στις 

προβλέψεις παραγωγής αλλά και πωλήσεων, αλλά και στα λειτουργικά κόστη της 

επιχείρησης. Τέλος, προσπαθήσαμε να συντάξουμε με βάση τις προβλέψεις μας, τους 

ισολογισμούς της εταιρείας μας για τα πρώτα έξι χρόνια, έτσι ώστε να δείξουμε ότι 

υπάρχει στην πράξη χώρος για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης στον τομέα 

τυποποίησης του ελαιολάδου. 
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Τελικά συμπεράσματα και προτάσεις 

 

     Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι στο χώρο της παραγωγής και τυποποίησης του 

ελαιολάδου, υπάρχει τόσο το πρόσφορο έδαφος, όσο και οι δυνατότητες για να 

εισέλθει και να αναπτυχθεί μια νεοσύστατη εταιρεία, η οποία θα στοχεύσει κυρίως 

στις αγορές του εξωτερικού. Για να το πετύχουν αυτό, χρειάζονται ένα σωστά 

οργανωμένο εξαγωγικό επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, η οποία εγκυμονεί πολλούς 

κινδύνους.  

     Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία μιας τέτοιας επιχείρησης στις 

αγορές του εξωτερικού, είναι ο σωστός σχεδιασμός της στρατηγικής του marketing 

τον οποίο θα ακολουθήσει. Ειδικότερα, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που παράγουν 

αγροτικά προϊόντα γενικότερα, οι αγορές του εξωτερικού ήταν πάντα ένας από τους 

κυριότερους στόχους για την αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων τους.  

     Η διαδικασία της ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα, παραμένει αρκετά 

χρονοβόρα και με πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, εμπόδιο το οποίο ίσως για 

πολλούς να είναι αρκετό για να μην δοκιμάσουν να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά 

τους σχέδια. Σε μία χώρα με βασική παραγωγή αυτή των γεωργικών προϊόντων και 

με ιδιαίτερη ανάπτυξη του κλάδου του ελαιολάδου, οι διαδικασίες θα έπρεπε να 

αναθεωρηθούν, να γίνουν πιο απλές και λιγότερο χρονοβόρες, έτσι ώστε όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους 

εταιρεία, με άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους, αφού θα τους 

αποφέρει κέρδη, όσο και για το κράτος, αφού θα μειωθεί η ανεργία, θα αυξηθούν τα 

έσοδα του κράτους και θα αποκατασταθεί η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. 

     Επιπλέον, η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα από το 2009 και έπειτα, 

παρουσιάζει αρκετές ευκαιρίες για την εκμετάλλευση των γεωργικών πόρων και 

ειδικότερα του ελαιολάδου. Βέβαια, θα πρέπει αρχικά να ξεπεραστεί το χρόνιο 

πρόβλημα που εντοπίζεται στην εξαγωγή του χύμα ελαιολάδου προς την Ιταλία. Από 

εκεί και πέρα, σύμφωνα και με την παρούσα μελέτη, φαίνεται ότι με μια σχετικά 

μικρή επένδυση, είναι δυνατό να παραχθεί, να τυποποιηθεί και να εξαχθεί σημαντική 

ποσότητα ελαιολάδου, προσφέροντας στην επιχείρηση σημαντικά κέρδη. 

     Αρνητικός παρονομαστής είναι η δύσκολη εύρεση πόρων, λόγω και του 

περιορισμένου τραπεζικού δανεισμού, παρόλα αυτά όμως, μέσω του ΕΣΠΑ δίνονται 
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επιδοτήσεις για την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα μπορούσαν να 

σταθούν αρωγός στην προσπάθεια τους, ειδικότερα στον αγροτικό τομέα. 

     Τέλος, βάσει του δικού μας επιχειρηματικού πλάνου, μια μικρομεσαία επιχείρηση 

θα μπορούσε να σταθεί στον κλάδο, με μια ετήσια παραγωγή που θα άγγιζε τους 

7.000 τόνους ελαιολάδου, ενώ θα μπορούσε να δικτυωθεί και να ανοίξει νέες αγορές 

μέσω της συμμετοχής της σε διεθνείς εκθέσεις και με την σωστή διαχείριση των 

δικτύων διανομής. 
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