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ΡΕΙΛΘΨΘ 
 

Χκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να αναλφςει τθν αγορά του ελαιολάδου ΥΣΥ, 

να εξετάςει τθν προοπτικι για τθν ανάπτυξθ μιασ μονάδασ παραγωγισ και 

τυποποίθςθσ ελαιολάδου και να ςυντάξει ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο ςχετικά με τθν 

ίδρυςθ μιασ νζασ μονάδασ παραγωγισ και τυποποίθςθσ ελαιολάδου ςτθν περιοχι του 

Υθλίου. Χτο χαρτοφυλάκιο τθσ εταιρίασ κα περιλαμβάνονται δφο προϊόντα: το 

εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο και το βιολογικό ελαιόλαδο. Σι αγορζσ ςτισ οποίεσ κα 

διακζτει τα προϊόντα τθσ θ εταιρία κα είναι θ ελλθνικι και αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Αναλφεται το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ, θ δομι τθσ εταιρίασ, γίνεται ανάλυςθ 

του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εταιρίασ, προςδιορίηεται θ 

ςτρατθγικι μάρκετινγκ που κα ακολουκιςει και ςυντάςςεται πλιρεσ 

χρθματοοικονομικό ςχζδιο για τθ νζα επζνδυςθ. Από τα αποτελζςματα προκφπτει ότι 

αξίηει να γίνει θ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to analyze the PDO olive oil market, to examine the 

prospect of developing an olive oil production and standardization unit, and to prepare 

a business plan for the establishment of a new olive oil production and standardization 

unit in the Pelion region. The company's portfolio will include two products: extra virgin 

olive oil and organic olive oil. The markets in which the company will market its products 

will be Greek and European markets. The total cost of the investment is analyzed, the 

structure of the company, the internal and external environment of the company is 

analyzed, the marketing strategy to be followed and a complete financial plan for the 

new investment is drawn up. The results show that this investment is worth doing. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΓΟΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΡΟΡ 
 

1.1.Τι ςθμαίνει ΡΟΡ 

 

Tο 1992 με τον κανονιςμό 2081/92 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κζςπιςε για πρϊτθ φορά το 

κακεςτϊσ, για τθν προςταςία των γεωγραφικϊν ενδείξεων και των ονομαςιϊν 

προζλευςθσ των γεωργικϊν προϊόντων και των τροφίμων και με τον κανονιςμό 

2082/92 το κακεςτϊσ, για τισ βεβαιϊςεισ ιδιοτυπίασ των γεωργικϊν προϊόντων και 

τροφίμων. Ψο 2006 με ςτόχο τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ, οι παραπάνω κανονιςμοί 

αντικαταςτάκθκαν από τουσ 510/06 και 509/06 αντίςτοιχα, χωρίσ ωςτόςο να 

μεταβλθκεί το πεδίο εφαρμογισ τουσ και θ ςκοπιμότθτά τουσ (Ωπουργείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, 2019). 

Πε τον Ξαν(ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 

21θσ Ροεμβρίου 2012 «για τα ςυςτιματα ποιότθτασ των γεωργικϊν προϊόντων και 

τροφίμων» ζχουν ςυγχωνευτεί ςε ζνα ενιαίο νομοκετικό πλαίςιο οι ανωτζρω 

κανονιςμοί (Ξαν(ΕΞ) 509/2006 και 510/2006). Υαράλλθλα ςτον εν λόγω κανονιςμό 

ζχουν προςτεκεί και άλλα ςχιματα ποιότθτασ όπωσ οι προαιρετικζσ ενδείξεισ «Υροϊόν 

ορεινισ παραγωγισ», «Υροϊόν νθςιωτικισ γεωργίασ» κ.λ.π. (Ωπουργείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, 2019). 

Χφμφωνα με τουσ παραπάνω κανονιςμοφσ και ςτο πλαίςιο του 

επαναπροςανατολιςμοφ τθσ Ξοινισ Αγροτικισ Υολιτικισ (ΞΑΥ), οι αγρότεσ ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ςτραφοφν ςε μορφζσ ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου, μζςω 

τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ γεωργικισ παραγωγισ. 
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 Επιπλζον παρζχεται θ δυνατότθτα αφενόσ ςτουσ παραγωγοφσ (ιδίωσ των 

μειονεκτικϊν και απομακρυςμζνων περιοχϊν) να προωκιςουν ευκολότερα προϊόντα 

τουσ που παρουςιάηουν εξειδικευμζνα χαρακτθριςτικά, πετυχαίνοντασ καλφτερεσ τιμζσ 

ςτθν αγορά και βελτιϊνοντασ ζτςι το ειςόδθμά τουσ και αφετζρου ςτουσ καταναλωτζσ 

να αγοράηουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυιςεισ για τθ παραγωγι, επεξεργαςία και τθ 

γεωγραφικι καταγωγι τουσ(Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, 2019). 

Θ ονομαςία ΥΣΥ ςθμαίνει Υροςτατευόμενθ Σνομαςία Υροζλευεθσκαι ζχει να κάνει 

με τθν ονομαςία τθσ ταυτοποίθςθσ ενόσ προϊόντοσ, το οποίο κατάγεται από 

ςυγκεκριμζνο τόπο, περιοχι ι ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ χϊρα, θ ποιότθτα  και τα 

χαρακτθριςτικά του οποίου οφείλονται κυρίωσ ςτο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον 

που ςυμπεριλαμβάνει τουσ εγγενείσ φυςικοφσ και ανκρϊπινουσ παράγοντεσ και θ  

παραγωγι του εντοπίηεται ςε μια οριοκετθμζνθ γεωγραφικι περιοχι 

(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pop-pge).  

Θ Ε.Ε. ζχει αναγνωρίςει τθ διαφορετικότθτα ςτισ τοποκεςίεσ, τισ μεκόδουσ, τισ 

παραδόςεισ και τα γεωγραφικά χαρακτθριςτικά και πϊσ επιδροφν ςτο πϊσ παράγονται 

τα αγροτικά προϊόντα και προςτατεφει αυτι τθν παραγωγι με τθ γεωγραφικι ζνδειξθ 

και ζτςι οι καταναλωτζσ μποροφν να λάβουν πιο πολλζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με 

τθν προζλευςθ και τθ μεκοδολογία με τουσ παραδοςιακοφσ όρουσ τθσ παραγωγισ.  

 

 

 

 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pop-pge
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1.2.Ελαιόλαδα ΡΟΡ 

 

Σ κατάλογοσ των ελαιόλαδων ΥΣΥ που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι, ςφμφωνα με το 

Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων είναι ο ακόλουκοσ.  

 

Ρίνακασ 1- Κατάλογοσ ελαιόλαδων ΡΟΡ ςτθν Ελλάδα 

 
Α/Α   

  

ΡΟΙΟΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

  

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΣ 

ΡΟΡ ι ΡΓΕ 

  

ΔΘΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

        1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

1 Βιάννοσ Θρακλείου Ξριτθσ  ΥΣΥ  

379576/236.08.93 (ΦΕΞ 
677/02.09.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

2 Ουγουριό Αςκλθπείου ΥΣΥ 

440327/15.11.93 (ΦΕΞ 
871/26.11.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

3 
Βόρειοσ Πυλοπόταμοσ Φεκφμνθσ 

Ξριτθσ  ΥΣΥ 

Υροδιαγραφζσ 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L129/2013 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C183/2012 

4 Ξροκεζσ Οακωνίασ   ΥΣΥ 

317738/18.01.97 (ΦΕΞ 
24/18.01.94) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

5 Υετρίνα Οακωνίασ   ΥΣΥ 

317714/01.01.94 (ΦΕΞ 
17/14.01.94) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

6 Ξρανίδι Αργολίδασ    ΥΣΥ 

315790/14.01.94 (ΦΕΞ 
15/14.01.94) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

7 Υεηά Θρακλείου Ξριτθσ ΥΣΥ  
371573/19.07.93 (ΦΕΞ 

574/02.08.93) 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek677_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek677_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek677_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/epikair_prodiagrafes_b.Mylopotamos_10112011.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L129_2013.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L129_2013.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C183_2012.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C183_2012.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek24_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek24_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek24_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek17_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek17_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek17_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
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Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996  

8 Αρχάνεσ Θρακλείου Ξριτθσ ΥΣΥ 

371575/19.07.93 (ΦΕΞ 
575/02.08.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

9 Οακωνία ΥΓΕ 

444282/23.12.93 (ΦΕΞ 
955/31.12.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

1
0 Χανιά Ξριτθσ ΥΓΕ 

379563/20.08.93 (ΦΕΞ 
821/07.10.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

1
1 Ξεφαλονιά ΥΓΕ 

315782/14.01.94 (ΦΕΞ 
15/14.01.94) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

1
2 Σλυμπία ΥΓΕ 

392926/31.08.93 (ΦΕΞ 
745/27.09.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

1
3 Οζςβοσ ι Πυτιλινθ ΥΓΕ 

371579/19.07.93 (ΦΕΞ 
575/02.08.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L120/2003 

1
4  Υρζβεηα  ΥΓΕ  

440329/15.11.93 (ΦΕΞ 
871/26.11.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996  

1
5 Φόδοσ ΥΓΕ 

315783/14.01.94 (ΦΕΞ 
15/14.01.94) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

1
6 Κάςοσ ΥΓΕ 

440305/11.11.93 (ΦΕΞ 
871/26.11.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L148/1996 

1
7 Ξαλαμάτα ΥΣΥ 

Υροδιαγραφζσ 
379567/20.08.93 (ΦΕΞ 
821/07.10.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C156/1997 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C186/2012 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek575_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek575_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek575_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek955_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek955_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek955_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek821_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek821_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek821_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek745_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek745_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek745_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek575_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek575_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek575_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L120_2003.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L120_2003.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek15_1994.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_elaioladou_kalamata_291211.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C156_1997.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C156_1997.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C186_2012.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C186_2012.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L215_2015.pdf
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L215/2015 

1
8 Ξολυμβάρι Χανίων Ξριτθσ ΥΣΥ 

371571/19.07.93 (ΦΕΞ 
574/02.08.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L156/1997 

1
9 Χθτεία Οαςικίου Ξριτθσ ΥΣΥ 

440339/18.11.93 (ΦΕΞ 
878/06.12.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L15/1998 

2
0  Αποκορϊνασ Χανίων Ξριτθσ  ΥΣΥ 

440338/18.11.93 (ΦΕΞ 
878/06.12.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L15/1998 

2
1  Χάμοσ   ΥΓΕ 

371572/19.07.93 (ΦΕΞ 
574/02.08.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L202/1998 

2
2  Ηάκυνκοσ  ΥΓΕ  

379565/20.08.93 (ΦΕΞ 
669/02.09.93) 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L202/1998 

2
3  

Εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο 
Κραψανό  ΥΣΥ  

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C241/2001 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L181/2002 

2
4  Φοινίκι Οακωνίασ  ΥΣΥ  

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C180/2001 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L184/2003 

2
5  Αγιοσ Πατκαίοσ  ΥΓΕ  

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C321/2003 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L322/2004 

2
6  

Εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο 
Ψροιηθνία  ΥΣΥ  

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C128/2006 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L183/2007 

2
7  

Εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο 
Χζλινο Ξριτθσ   ΥΣΥ 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C232/2009 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L118/2010 

2
8 Αγουρζλαιο Χαλκιδικισ ΥΣΥ 

Υροδιαγραφζσ 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ε.Ε. C294/2012 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ε.Ε.  L169/2013 

2 Πεςςαρά ΥΣΥ Υροδιαγραφζσ 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L156_1997.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L156_1997.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek878_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek878_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek878_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L15_1998.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L15_1998.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek878_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek878_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek878_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L15_1998.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L15_1998.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek574_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L202_1998.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L202_1998.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek669_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek669_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek669_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L202_1998.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L202_1998.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C241_2001.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C241_2001.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L181_2002.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L181_2002.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C180_2001.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C180_2001.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L184_2003.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L184_2003.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C321_2003.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C321_2003.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L322_2004.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L322_2004.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C128_2006.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C128_2006.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L183_2007.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L183_2007.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C232_2009.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C232_2009.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L118_2010.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L118_2010.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_agoureleo_xalkidiki130612.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C294_2012.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C294_2012.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L169_2013.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L169_2013.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_elaioladou_Messara.pdf
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9 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C396/2012 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L272/2013 

3
0 Γαλανό Πεταγγιτςίου Χαλκιδικισ  ΥΣΥ 

Υροδιαγραφζσ 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
L252/2015 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
C143/2015 

Πηγή:http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-

07/ellinikaproionta/1182-elaioladaelies-2 

 

 

 

1.3. Θεςμικό πλαίςιο ΡΟΡ και νομοκεςία 

 

Θ κατθγοριοποίθςθ του ελαιόλαδου είναι μια ςθμαντικι διαδικαςία για τθν 

παραγωγι και τθν εμπορία του και γι’ αυτό και το κεςμικό του πλαίςιο είναι αυςτθρό, 

το οποίο κακορίηει τισ προδιαγραφζσ που πρζπει να υπάρχουν το πϊσ κα πρζπει να 

παράγεται, να διακινείται, να αποκθκεφεταο, να διαςφαλίηεται θ ποιότθτά του, τον 

ανταγωνιςμό, τθν τιμολογιακι του πολιτικι, τισ εξαγωγζσ ςε τρίτεσ χϊρεσ, τισ 

ειςαγωγζσ από αυτζσ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν αγορά πιο γενικά.  

Θ Ε.Ε., ςτα πλαίςια τθσ Ξοινισ Αγροτικισ Υολιτικισ (Ξ.Α.Υ.) ζχει διαμορφϊςει το 

κεςμικό πλαίςιο για τθν αγορά ελαιόλαδου προκειμζνου να προςτατεφονται οι 

καταναλωτζσ, να προςτατεφεται θ υγεία του πλθκυςμοφ και να ενιςχφεται θ 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ γεωργίασ, κακϊσ υπάρχει εναρμόνιςθ τθσ 

ελλθνικισ νομοκεςίεσ με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε.  

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C396_2012.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C396_2012.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L272_2013.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L272_2013.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/Galano_Metaggitsiou_Xalkidikis_300714.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L252_2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L252_2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C143_2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/C143_2015.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1182-elaioladaelies-2
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1182-elaioladaelies-2


12 
 

Υιο ςυγκεκριμζνα ο Ξανονιςκόσ (ΕΞ) αρικ. 61/2011 τθσ Επιτροπισ τθσ 24/1/2011 

προςδιορίηει τα χαρακτθριςτικά του ελαιόλαδου και των πυρθνζλαιων και τισ 

μεκόδουσ με τισ οποίεσ προςδιορίηονται.  

Σ Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ. 445/2007 του Χυμβουλίου τθσ 23/4/2007 κακορίηει τουσ 

κανόνεσ για τισ λιπαρζσ ουςίεσ για επάλειψθ και τθν προςταςία τθσ ονομαςίασ του 

ελαίου και των ελαιοκομικϊν προϊόντων όταν διατίκενται ςτο εμπόριο.  

Σ Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 29/2012 προςδιορίηει ποιεσ προδιαγραφζσ πρζπει να 

τθροφνται όταν εμπορεφεται ςτο λιανικό εμπόριο το ελαιόλαδο και ότι θ πϊλθςθ του 

ελαιόλαδου κα πρζπει να γίνεται ςε ςυςκευαςία ζωσ πζντε λίτρα προσ τον τελικό 

καταναλωτι.  

Σ Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ. 182/ 2009 αναφζρει ότι πρζπει να αναγράφεται θ χϊρα 

προζλευςθσ του ελαιόλαδου για το παρκζνο και το εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο, ενϊ 

αναφζρεται πιο ςυγκεκριμζνα θ μίξθ των ελαιόλαδων. Υιο ςυγκεκριμζνα: 

1.Αν χϊρα προζλευςθσ του ελαιόλαδου είναι μία χϊρα, τότε πρζπει να 

επιςθμαίνεται ςτθν ετικζτα θ χϊρα αυτι.  

2.Αν το ελαιόλαδο αποτελείται από μίγμα από ελαιόλαδα από διάφορα κράτθ-μζλθ 

τθσ Ε.Ε. κα πρζπει να ζχει τθν αναγραφι «μίγμα ελαιόλαδων ΕΞ ι ΕΕ».  

3.Αν το ελαιόλαδο είναι μίγμα από διαφορετικζσ τρίτεσ χϊρεσ πρζπει να ζχει τθν 

αναγραφι «μίγμα ελαιόλαδων εκτόσ Ε.Ε.» είτε να αναφζρεται θ χϊρα προζλευςθσ και 

καταγωγισ.  

4.Αν το ελαιόλαδο είναι μίγμα από κράτθ- μζλθ τθσ Ε.Ε. και τρίτεσ χϊρεσ, τότε θ 

αναγραφι κα πρζπει να είναι «μίγμα ελαιόλαδων ΕΞ και μθ».  

5. Αν το ελαιόλαδο είναι ΥΣΥ ι ΥΓΕ, τότε είναι απαραίτθτθ θ αναγραφι τθσ 

αντίςτοιχθσ κατοχυρωμζνθσ ονομαςίασ τθσ περιοχισ.  
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Σ Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικμ. 510/2006 του Χυμβουλίου τθσ 20/3/2006 για τθν 

προςταςία των γεωγραφικϊν ενδείξεων και τθσ ονομαςίασ προζλευςθσ των γεωργικϊν 

προϊόντων και των τροφίμων.  

Σ Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικμ. 1019/2002 κακορίηει τισ προδιαγραφζσ τθσ εμπορίασ του 

ελαιόλαδου.  

 

 

 

1.4. Ραραγωγι ελαιόλαδου 

 

Θ Ελλάδα αποτελεί τθν τρίτθ χϊρα παραγωγισ ελαιόλαδου παγκοςμίωσ και ςτθν 

πρϊτθ κζςθ βρίςκεται θ Λςπανία και μετά θ Λταλία και ζχει παραγωγι μεταξφ 300.000 

και άνω των 400.000 τόνων, αναλόγωσ τθ χρονιά ςυγκομιδισ ελαίων. Τςον αφορά τθν 

εγχϊρια κατανάλωςθ κυμαίνεται περίπου ςε 150.000 τόνουσ ετθςίωσ και το υπόλοιπο 

ποςό εξάγεται, ςτθν Λταλία κυρίωσ με μορφι χφμα. Από τθ ςυνολικι παραγωγι 

ελαιόλαδου, μόνο το 20% περίπου φτάνει ςτθν τυποποίθςθ, ενϊ αντίκετα το ποςοςτό 

ςτθν Λςπανία ανζρχεται ςε 50% και ςτθν Λταλία ςε 75%. Ψο επϊνυμο ελαιόλαδο δεν ζχει 

ικανοποιθτικι επϊνυμθ παρουςία ςτισ ξζνεσ αγορζσ και τθν πρϊτθ κζςθ ςε αυτι τθν 

κατθγορία κατζχει το ιταλικό ελαιόλαδο και ακολουκεί το ιςπανικό με αυξθτικζσ 

τάςεισ. Από το ςφνολο τθσ παραγωγισ, περίπου το 37% εξάγεται ςε μορφι χφμα 

κυρίωσ προσ τθν Λταλία (περίπου το 85% των εξαγωγϊν), κάτι που οφθγεί ςε απϊλεια 

εςόδων. Θ Ελλάδα είναι θ πρϊτθ χϊρα ςτθν εξαγωγι παρκζνου ελαιόλαδου και 

ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ διαμόρφωςθ των εξαγωγϊν ελαιόλαδου και κατζχει 

ςθμαντικό μερίδιο ςτισ εξαγωγζσ τθσ χϊρασ που αγγίηει, κατά μζςο όρο, το 1,28% τθν 

τελευταία πενταετία.  
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Τςον αφορά τθ ςυνολικι παραγωγι ελαιόλαδου, υπάρχουν διακυμάνςεισ ανά ζτοσ 

αναλόγωσ τθσ ελαιοκομικισ χρονιάσ και θ εποχικότθτα δφναται να φτάςει ςε ±20%. Ψο 

μζγεκοσ τθσ παραγωγισ ετθςίωσ εξαρτάται από τον αρικμό των ελαιόδεντρων, τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, το ζδαφοσ των εκτάςεων που καλλιεργοφται και τθν κυκλικότθτα 

που παρουςιάηει θ απόδοςθ που ζχουν τα ελαιόδεντρα.  

 

 

 

Ρίνακασ 2- Νομοί τθσ Ελλάδασ με το μεγαλφτερο αρικμό ελαιόδεντρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Ρίνακασ 3- Νομοί τθσ Ελλάδασ με το μεγαλφτερο αρικμό ελαιόδεντρων 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

1.5.Ρωλιςεισ και εξαγωγζσ ελαιόλαδου 

 

Σι τιμζσ του ελαιόλαδου το 2018 ιταν κακθλωμζνεσ κάτω από τρία ευρϊ, κάτι που 

προβλθματίηει τουσ παραγωγοφσ μιασ και το 2018 παρουςιάςτθκε πτϊςθ ςτισ 

ποςότθτεσ παραγωγισ ςτθν ελλθνικι φπαικρο. Θ υπερπαραγωγι ςτθν Λςπανία 

προκάλεςε ανθςυχία για περαιτζρω μείωςθ ςτισ τιμζσ του ελαιόλαδου ςτθν Ελλάδα. Ψο 

Χεπτζμβριο του 2018 ςθμειϊκθκε μείωςθ 31% ςε ςχζςθ με το 2017 και ςτθν Λταλία θ 

τιμι παρζμεινε ςτακερι και πάνω από 5 ευρϊ το κιλό. Ψο Χεπτζμβριο του 2018 ςτθν 

Ελλάδα, θ τιμι διαμορφϊκθκε ςτα 2,68 ευρϊ/λίτρο, ςτθν Λςπανία ςτα 2,76 ευρϊ/λίτρο 

και Λταλία 5,09 ευρϊ/λίτρο.  

Ψθν τριετία 2013-2016 παρουςιάςτθκε αφξθςθ των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ ςτα 

παρκζνα ελαιόλαδα, τα κοινά ελαιόλαδα και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά 

κατά 236,69% και είναι το υψθλότερο ποςοςτό και από το γενικό Π.Σ. με ποςοςτό 

αφξθςθσ των εξαγωγϊν 8% των ελλθνικϊν αγροτικϊν προϊόντων αλλά και γενικά του 

ποςοςτοφ τθσ αφξθςθσ των ελλθνικϊν προϊόντων (14%). 
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 Ωςτόςο, οι εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ κάκε ζτοσ εξαρτϊνται από τθν παραγωγι των 

βαςικϊν ανταγωνιςτριϊν χωρϊν τθσ, τθσ Λςπανίασ και τθσ Λταλίασ.  

Ξυριότερεσ χϊρεσ εξαγωγισ του είδουσ, για τθν Ελλάδα, με φκίνουςα ςειρά, ςε 

αξία ευρω (€) ,είναι οι παρακάτω: 

1. Λταλία (69,78 εκατομμφρια – Φυκμόσ  Ανάπτυξθσ 331,46%) 

2. Γερμανία (7,29 εκατ.-Φ.Α.80,72%) 

3. Λςπανία (1,82 εκατ -Φ.Α. 410,14%.) 

4. Γαλλία (1,65 εκατ.-Φ.Α. 286,73 %) 

5. Βζλγιο (1,13 εκατ.-Φ.Α. 41,19%) 

6. Αυςτρία (1,07 εκατ.-Φ.Α. 152,03%). 

1.6.Τιμζσ ελαιόλαδου 

 

Θ μζςθ τιμι λιανικισ του παρκζνου ελαιόλαδου το 2017 ςτθν Ελλάδα κυμάνκθκε 

ςε 3,6 ευρϊ/ λίτρο, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά +18% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο 

ζτοσ και 3,84 ευρϊ ανά λίτρο το εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο, παρουςιάηοντασ 

αφξθςθ 15,6% ςε ςχζςθ με το 2016.  

Τςον αφορά τθν τιμι του ελαιόλαδου όπωσ διαμορφϊκθκε από 15/11/2019 ζωσ 

3/1/2020 κυμάνκθκε από 2,11 ευρϊ ανά λίτρο ςτισ 15/11/2019 ςε 2.13 ευρϊ ανά λίτρο 

ςτισ 3/1/2020.  

Ρίνακασ 4- Τιμι ελαιόλαδου ςτθν Ελλάδα 15/11/2019 ζωσ 3/1/2020 
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Διάγραμμα 1- Τιμι ελαιόλαδου ςτθν Ελλάδα 15/11/2019 ζωσ 3/1/2020 

 

 

 

1.7. Βιολογικό ελαιόλαδο 

 

Για τουσ Ζλλθνεσ καταναλωτζσ, το βιολογικό ελαιόλαδο και οι ελιζσ είναι ζνα 

προϊόν υψθλισ τεχνολογίασ. Για να αντιςτακμιςτεί το υψθλότερο κόςτοσ παραγωγισ, 

οι παραγωγοί χρεϊνουν υψθλότερθ τιμι, πράγμα που κακιςτά αδφναμθ τθ ηιτθςθ για 

βιολογικζσ ελιζσ και ελαιόλαδο. Πε μια μεγάλθ ποικιλία από ποιοτικά ελαιόλαδα 

διακζςιμα ςε πολφ προςιτζσ τιμζσ, ο ανταγωνιςμόσ για τισ οργανικζσ εκδόςεσ του 

ελαιόλαδου τθσ χϊρασ κα είναι πάντα υγιισ. 

Θ πϊλθςθ μεγάλων ποςοτιτων ελαιολάδου χφδθν, δοχείων των 17 λίτρων, δε 

βοθκά επίςθσ τθν αγορά βιολογικοφ ελαιολάδου να αξιοποιιςει πλιρωσ το δυναμικό 

τθσ, παρά το πλεονζκτθμα υψθλισ ποιότθτασ. Για να είναι ο παραγωγόσ ςίγουροσ για 

τθν ποιότθτα που απρζχει κα πρζπει να κάνει πολφ πιο αυςτθροφσ ελζγχουσ από ό, τι 

απαιτεί ο νόμοσ. 
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Ψα πράγματα είναι εντελϊσ διαφορετικά για τουσ καταναλωτζσ βιολογικοφ 

ελαιόλαδου ςτο εξωτερικό. Πε εξαίρεςθ τθν Λταλία και τθν Λςπανία, όπου θ 

ελαιοκαλλιζργεια είναι βακιά ριηωμζνθ, το ελαιόλαδο και οι ελιζσ δεν είναι γενικά 

προςανατολιςμζνεσ ςτθ μαηικι κατανάλωςθ. Αγοράηονται και απολαμβάνονται ςε 

μικρζσ ποςότθτεσ και ςυςκευάηονται ςε μικρζσ ςυςκευαςίεσ. 

Τςοι επικυμοφν να πλθρϊςουν τθ διαφορά τιμισ είναι γενικά οι καταναλωτζσ που 

γνωρίηουν τα οφζλθ για τθν υγεία τθσ μεςογειακισ διατροφισ, θ οποία κερδίηει 

ζδαφοσ παγκοςμίωσ. Για όςουσ προτιμοφν τθν υγιεινι διατροφι, θ διαφορά τιμισ του 

βιολογικοφ ελαιόλαδου και των ελιϊν είναι ςχετικά μικρι, κακϊσ ςε κάκε περίπτωςθ 

καταναλϊνεται ςε πολφ μικρζσ ποςότθτεσ ωσ φυςικό «φάρμακο» και προςφζρει 

επίςθσ μια μοναδικι γαςτρονομικι εμπειρία. 

Ψαυτόχρονα, θ ζκταςθ των βιολογικϊν γεωργικϊν εκτάςεων ςτθν ΕΕ αυξικθκε κατά 

18,7% μεταξφ 2012 και 2016, αυξάνοντασ από 24,7 εκατομμφρια ςε 29,4 εκατομμφρια 

ςτρζμματα. Χυνειδθτοποιϊντασ ότι ζχει ιςχυρό δυναμικό, οι Ζλλθνεσ 

ελαιοκαλλιεργθτζσ μετζτρεψαν τθ βιολογικι ελαιοκαλλιζργεια. Θ οργανικι 

ελαιοκομικι παραγωγι τθσ Ελλάδασ αυξικθκε από 22.000 τόνουσ ςε 132.000 τόνουσ 

ςε πζντε χρόνια, αντιπροςωπεφοντασ κατά μζςο όρο το 8,7% τθσ ςυνολικισ ελιάσ τθσ 

χϊρασ για τθν περίοδο από το 2013 ζωσ το 2017. 

Επιπλζον, οι ειδικοί εκτιμοφν ότι υπάρχει δυνατότθτα αφξθςθσ των πωλιςεων τθσ 

εγχϊριασ αγοράσ, δεδομζνου ότι ο τρζχων κφκλοσ εργαςιϊν είναι ςε πολφ χαμθλό 

επίπεδο, γεγονόσ που αφινει περικϊρια για περαιτζρω ανάπτυξθ. Σι αγρότεσ φυςικά 

πρζπει να είναι ζτοιμοι να κάνουν επιπλζον εργαςία, να κάνουν μια ςοβαρι 

οικονομικι επζνδυςθ εκ των προτζρων κακϊσ και να είναι υπομονετικοί. 
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 Ψο γεγονόσ ότι θ ελαιοκαλλιζργεια είναι ςχετικά απλι δεν αρκεί για να 

εξαςφαλίςει τθν επιτυχία ι τθν επιβίωςθ του παραγωγοφ τθσ ελιάσ ςε μια ταχζωσ 

αναπτυςςόμενθ διεκνι αγορά.Ψο ελαιόδεντρο προςαρμόηεται τζλεια ςτο ελλθνικό 

περιβάλλον και κρατά ελάχιςτεσ εκπλιξεισ για τον παραγωγό. 

Χάρθ ςτισ ςωςτζσ ςυνκικεσ του κλίματοσ και του εδάφουσ, το ελαιόδεντρο φζρει 

αποδόςεισ ακόμθ και ςε φτωχά χρόνια και με τθν κατάλλθλθ φροντίδα, οι ςυγκομιδζσ 

είναι άφκονοι. Ψαυτόχρονα, το μοντζλο βιολογικισ παραγωγισ είναι ςφμφωνο με τθν 

κατάρρευςθ τθσ μικρισ κλίμακασ παραγωγισ ςτθν Ελλάδα. Σι οικογενειακζσ μικρζσ 

επιχειριςεισ που αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ ελλθνικισ παραγωγισ ελαιόλαδου 

είναι ςε καλφτερθ κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ του οργανικοφ και όχι του 

ςυμβατικοφ ελαιολάδου, πράγμα που απαιτεί πολφ μεγαλφτερθ κλίμακα λειτουργίασ. 

Σι βιοκαλλιεργθτζσ μποροφν επίςθσ να εξερευνιςουν και να αξιοποιιςουν τα 

πλεονεκτιματα που προςφζρει μια μεγάλθ ποικιλία terroirs, τα οποία φζρνουν το 

χαρακτιρα και τθν ταυτότθτα που κάνουν ζνα προϊόν μοναδικό και μπορεί να 

διεκδικιςει υψθλότερθ τιμι ςτο ράφι. 

Ωπάρχει προχπόκεςθ για τθν επιτυχία των νεοειςερχομζνων ςτισ επιχειριςεισ 

βιολογικοφ ελαιολάδου. Υροκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ ςτιριξθ, οι μικρζσ 

επιχειριςεισ πρζπει να επιταχφνουν τισ πωλιςεισ τουσ ςτισ εξαγωγικζσ αγορζσ ακόμθ 

περιςςότερο απ’ ό, τι οι ζμποροι ςυμβατικοφ ελαιολάδου. Σ λόγοσ είναι ότι θ φφεςθ 

ζχει χτυπιςει τον τομζα λιανικισ των βιολογικϊν προϊόντων ςκλθρά. Εξειδικευμζνα 

καταςτιματα που αςχολοφνται με τα βιολογικά τρόφιμα ζχουν μειϊςει τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ, ςυχνά επιλζγοντασ να κόψουν τα πιο φτθνά εμπορικά ςιματα 

από το φάςμα των προϊόντων τουσ. 
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Σι όροι πλθρωμισ ζχουν επίςθσ διαφανεί με κακυςτεριςεισ ςτθν πλθρωμι των 

παραγωγϊν. Ψαυτόχρονα, ο κίνδυνοσ κλειςίματοσ είναι επίςθσ ςθμαντικόσ, γεγονόσ 

που κακιςτά το επιχειρθματικό περιβάλλον ακόμθ πιο αναςφαλζσ. Αντίκετα, ςφμφωνα 

με τον Γιϊργο Ψηιανουδάκθ, διευκφνοντα ςφμβουλο τθσ εταιρείασ Cretanos, μια 

εταιρεία που παράγει και εμπορεφεται βιολογικό και ςυμβατικό ελαιόλαδο, οι 

εξαγωγικζσ πωλιςεισ είναι πιο βιϊςιμεσ, οι πλθρωμζσ είναι κανονικζσ και οι 

παραγγελίεσ μποροφν να προγραμματιςτοφν ζξι μινεσ μπροςτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΡΟΟΡΤΙΚΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

2.1.Ρροοπτικζσ για τθν ανάπτυξθ μιασ μονάδασ παραγωγισ και τυποποίθςθσ 

ελαιολάδου 

 

Πετά από μια φτωχι προθγοφμενθ ςυγκομιδι που οδιγθςε ςε χαμθλι απόδοςθ 

μεταξφ 150.000 και 200.000 τόνων ελαιολάδου, θ τρζχουςα περίοδοσ ξεκίνθςε τον 

Χεπτζμβριο με μεγάλεσ ελπίδεσ για πολλοφσ παραγωγοφσ ελαιολάδου ςτθν Ελλάδα. 

Υζντε μινεσ αργότερα, θ Ξριτθ ζχει ιδθ χάςει μεγάλο μζροσ τθσ ςυνικουσ παραγωγισ 

τθσ και θ αβεβαιότθτα επικρατεί ςε ολόκλθρο τον ελλθνικό τομζα του ελαιολάδου 

λόγω των απροςδόκθτων κακυςτεριςεων ςτθν παραγωγι και των χαλαρϊν τιμϊν του 

εξαιρετικοφ παρκζνου ελαιολάδου. Ενϊ το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ, θ 

τιμι πϊλθςθσ είναι εξευτελιςτικι. Ψα χριματα των παραγωγϊν πολλζσ φορζσ δεν 

καλφπτουν καν το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςυγκομιδισ. Σι τρζχουςεσ τιμζσ πϊλθςθσ, που 

κυμαίνονται από 2,10 € ζωσ 2,40 € (2,34 ζωσ 2,68 $) κατά μζςο όρο για ζνα κιλό 

εξαιρετικοφ παρκζνου ελαιολάδου. 

Αν και θ Ελλάδα ζχει το πλεονζκτθμα ότι το 80% του ελαιόλαδοφ τθσ είναι 

εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο, εν ςυγκρίςει με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, που είναι 

40%, υςτερεί ςτθν επιχειρθματικι του εκμετάλλευςθ. Ψο ελλθνικό ελαιόλαδο κα 

μποροφςε να φζρει ςτθν εκνικι οικονομία μζςω των εξαγωγϊν μιςό δισ ευρϊ κάκε 

ζτοσ, ανταγωνίηεται ςε μια πολφ δφςκολθ αγορά, όπου οι μεγάλοι παίκτεσ δεν 

αφινουν πολλά περικϊρια μεριδίων. Ψο ελαιόλαδο για τθν Ελλάδα αντιςτοιχείσ το 9% 

τθσ αξίασ τθσ αγροτικισ παραγωγισ.  
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Σι Ζλλθνεσ παραγωγοί δεν ζχουν καταφζρει να ακολουκιςουν το ρεφμα τθσ 

διεκνοφσ παραγωγισ και ζτςι το μερίδιο τθσ Ελλάδασ ςτθ διεκνι αγορά τυποποιθμζνου 

ελαιόλαδο περιορίςτθκε από 6% που βρίςκονταν ςτθ δεκαετία του 1990 ςε 4%, λόγω 

τθσ κατακερματιςμζνθσ δομισ του κλάδου, του μεγάλου αρικμοφ των μικρϊν 

ελαιοτριβείωων με παλαιό τεχνολογικό εξοπλιςμό και ότι λίγο από το λάδι που 

παράγεται φτάνει ςτθν τυποποίθςθ.  

Ωςτόςο παρά το γεγονόσ ότι δεν υπιρξε ςαφισ ςτρατθγικι, μζχρι τϊρα το ελλθνικό 

ελαιόλαδο κατάφερε ςτισ εξαγωγζσ να ακολουκιςει τθν τάςθ - παρά το ότι ζχαςε 

μερίδιο αγοράσ - γεγονόσ που δείχνει ότι υπάρχουν περικϊρια ανάπτυξθσ. Θ προβολι 

και το μάρκετινγκ κα βοθκιςει ςτθν αναγνωριςιμότθτα του ελλθνικοφ ελαιόλαδου ςτο 

εξωτερικό.  

 

 

Ψο ελαιόλαδο ιταν θ κφρια κινθτιρια δφναμθ τθσ ανάπτυξθσ των εξαγωγϊν 

αγροτικϊν προϊόντων τθσ Ελλάδασ το 2018, ςφμφωνα με νζα ζκκεςθ του 

ΧυνδζςμουΕξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (ΧΕΒΕ).Σι εξαγωγζσ ελαιολάδου οδθγοφν ςτθν 

ανάπτυξθ του ελλθνικοφ τομζα γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ. 
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 Χφμφωνα με τθν ζκκεςθ, τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα αντιπροςωπεφουν 

το 16,2% των εξαγϊγιμων αγακϊν τθσ Ελλάδασ και εκτιμικθκαν ςε 5,43 δις. Ευρϊ 

(6,12 δις. δολ.). Ψο 2018, ζναντι 5,08 δις. ευρϊ το προθγοφμενο ζτοσ. Ψαυτόχρονα, οι 

εξαγωγζσ παρκζνου και εξαιρετικά παρκζνου ελαιολάδου ζφκαςαν τα € 530 εκατ. (US 

$ 598 εκατ.) Χε ςφγκριςθ με € 413 εκατ. (US $ 466 εκατ.) Ψθν προθγοφμενθ ςεηόν, 

κυρίωσ λόγω τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ από τθν Λταλία.  

Αυτό μεταφράηεται ςε αυξθμζνθ αξία € 117 εκατ. Ψο ελαιόλαδο ιταν το τζταρτο 

μεγαλφτερο προϊόν εξαγωγισ ςτθν Ελλάδα από πλευράσ αξίασ και ςθμαςίασ μετά από 

πετρζλαιο, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα αλουμινίου.Ψο τυποποιθμζνο 

ελαιόλαδο διατθροφςε όγκο άνω των 30.000 τόνων εξαγωγϊν κάκε εποχι τα τελευταία 

χρόνια, ςε ςφγκριςθ με μόλισ 15.000 τόνουσ ςτο παρελκόν.Ωςτόςο, οι τελευταίεσ 

εκτιμιςεισ για τθν εποχι του 2020/21 προβλζπουν τθν παραγωγι ελαιολάδου ςε 

140.000 τόνουσ για ολόκλθρθ τθ χϊρα, χαμθλότερεσ από τισ αναμενόμενεσ 200.000 

τόνουσ. 

Θ αφξθςθ των εξαγωγϊν ελαιολάδου και άλλων προϊόντων διατροφισ το 2018 δεν 

αντανακλάται ςτθ διείςδυςθ νζων ξζνων αγορϊν, ςφμφωνα με τθν Ζνωςθ Ελλθνικϊν 

Βιομθχανιϊν. Θ διείςδυςθ ςτισ αγορζσ αυτζσ παρζμεινε χαμθλι λόγω τθσ αφξθςθσ των 

παγκόςμιων εξαγωγϊν ςε υψθλότερο ρυκμό από ό, τι ςτθν Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

3.1.Ρερίλθψθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου 

 

Χκοπόσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου είναι να εξετάςει τισ προοπτικζσ που 

υπάρχουν για τθν ανάπτυξθ μιασ εταιρίασ παραγωγισ και τυποποίθςθσ ελαιόλαδου  

ςτθν περιοχι του Υθλίου. Γι’ αυτό κα αναλυκεί θ αγορά- ςτόχοσ, οι τάςεισ που 

υπάρχουν ςε αυτι και κα αξιολογθκοφν οι υφιςτάμενοι ανταγωνιςτζσ. Ακόμθ, 

προςδιορίηονται τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία και οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ από το 

εξωτερικό περιβάλλον.  

Σ κλάδοσ τθσ παραγωγισ ελαιόλαδου είναι από τουσ πιο δυναμικοφσ ςτθν Ελλάδασ 

και θ χϊρα εμπορεφτεται το λάδι, θ παραγωγι του οποίου μπορεί να ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτθν ενίςχυςθ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν. Ψο παρόν επιχειρθματικό ςχζδιο 

ςτοχεφει να παράγει και να τυποποιεί ελαιόλαδο και να ειςάγει ςτον κλάδο του 

ελαιόλαδου ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο (ΥΣΥ) και βιολογικό ελαιόλαδο (BiO).  

H εταιρία κα ζχει ζδρα ςτο Υιλιο και κα ονομάηεται PILION Olive. Χτόχοσ τθσ 

εταιρίασ είναι θ ςυλλογι, παραγωγι, τυποποίθςθ, πϊλθςθ και εξαγωγι ζξτρα 

παρκζνου ελαιόλαδου και βιολογικοφ ελαιόλαδου χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ 

μεκόδουσ και υπό ςυνκικεσ που εξαςφαλίηουν τθν εξαιρετικι ποιότθτα του τελικοφ 

προϊόντοσ, ϊςτε να μθ χάνει τθ διατροφικι του αξία και να ζχει εξαιρετικι γεφςθ. Σι 

ςυγκκεριμζνεσ ποικιλίεσ ελιάσ τθσ Πεςςθνίασ (Βολιϊτικθ ι Χονδρολιά) δίνουν μια 

πικάντικθ γεφςθ. Ψα προϊόντασ μασ κα προωκοφνται ςτθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι 

αγορά αρχικά. Ψα προϊόντα κα προωκοφνται ςε καταςτιματα delicatessen ςτο 

εξωτερικό, ςε ξενοδοχεία και ςε κουηίνεσ με υψθλζσ απαιτιςεισ.  
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Πετά τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ, ενδεχομζνωσ να επεκτακοφν οι 

ςκοποί και οι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ με παραγωγι και άλλων παραγϊγων τθσ 

ελιάσ. Θ διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ όςον αφορά τθν ποιότθτα των 

ελιϊν και θ προςφορά ςτθν αγορά διαφοροποιθμζνων προϊόντων που υπερζχουν ςτθν 

ποιότθτα και τισ επιλεγμζνεσ πρϊτεσ φλεσ αποτελοφν ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ 

επιχείρθςθσ.  Ψο όραμα τθσ εταιρίασ «PilionOil» είναι οι υποψιφιοι καταναλωτζσ να 

δοκιμάςουν το εξαιρετικό λάδι για πρϊτθ φορά και να είναι ικανοποιθμζνοι και πιςτοί 

ςτισ εξαιρετικισ ποιότθτασ τθσ εταιρίασ και να τθν προτιμοφν.  

Αρχικά ζχει καταρτιςτεί το ςχζδιο για τα επόμενα πζντε ζτθ που κα βοθκιςει για να 

ξεκινιςει θ μονάδα παραγωγισ και τυποποίθςθσ ελαιόλαδου  με ςκοπό τθν παραγωγι 

και τθ ςυςκευαςία ελαιόλαδου. Αρχικά ζχει εξαςφαλιςτεί θ απαιτοφμενθ γεωργικι γθ 

που αποτελεί κυρίωσ ιδιοκτθςία του ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ και ο αγροτικόσ 

εξοπλιςμόσ και τα μθχανιματα, κα προςλθφκοφν άτομα που κα εκπαιδευκοφν 

κατάλλθλα. Θ επιχείρθςθ κζλει να αξιοποιιςει τισ τεράςτιεσ ευκαιρίεσ που φζρνει θ 

τυποποίθςθ και εξαγωγι ζξτρα παρκζνου ελαιόλαδου και βιολογικοφ ελαιόλαδου.  

Θ PilionOliveκα εφαρμόςει ςτρατθγικζσ και κα χρθςιμοποιιςει βζλτιςτεσ πρακτικζσ 

για τθν καλλιζργεια των ελιϊν που κα τθ βοθκιςουν να γίνει ζνα κορυφαίο 

τυποποιθτιριοελαιολάδου ςτθ χϊρα και να τθρεί τισ εκνικζσ προδιαγραφζσ και τισ 

προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε.  
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3.2. Ρροφίλ τθσ επιχείρθςθσ 

3.2.1. Θ παροφςα εικόνα τθσ επιχείρθςθσ 

 

Θ εταιρία «PilionOlive» κα ιδρυκεί το Πάρτιο του 2020. Κα ζχει τθ μορφι 

Σμόρρυκμθσ Εταιρίασ. Θ ομόρρυκμθ εταιρεία αποτελεί το μοναδικό εταιρικό τφπο, 

όπου όλοι οι εταίροι ςυνευκφνονται παράλλθλα με το νομικό πρόςωπο για τα εταιρικά 

χρζθ και μάλιςτα και με τθν ατομικι τουσ περιουςία. Θ ρφκμιςθ αυτι, που απορρζει 

από τθ διάταξθ του άρκρου 22 του Εμπορικοφ Ρόμου, κακιερϊνει τθν απεριόριςτθ και 

εισ ολόκλθρον με τθν εταιρεία ευκφνθ των ομορρφκμων εταίρων ςε ςχζςθ με τισ 

αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ του νομικοφ προςϊπου, ανεξάρτθτα από τθ γενεςιουργό 

αιτία τουσ, δθλαδι είτε αυτζσ προκφπτουν από ςφμβαςθ είτε από αδικοπραξία είτε 

από άλλο λόγο (Υαπαδάκθσ, 2016).  

Ψα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ είναι τα μθχανιματα και τα κτίρια. Σι 

τζςςερισ εταίροι αποφάςιςαν και οι ίδιοι να είναι αςφαλιςμζνοι ςτο ΛΞΑ, ενϊ και οι 

τζςςερισ είναι ομόρρυκμοι εταίροι που ςθμαίνει ότι ευκφνονται απεριόριςτα για τισ 

εταιρικζσ υποχρεϊςεισ με τθ δικι τουσ περιουςία. Ψο ποςοςτό φορολόγθςθσ τθσ 

εταιρίασ είναι 35%. Για τθν ίδρυςθ τθσ εταιρίασ ακολουκικθκαν όςα προβλζπονται 

από το νόμο: 1)Υροζγκριςθ επωνυμίασ πριν τθ ςφνταξθ του καταςτατικοφ, 2) ςφνταξθ 

και υπογραφι του καταςτατικοφ- ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ ςε ςυμβολαιογράφο, που 

περιλαμβάνει τθ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ, κζματα ςχετικά με τθ διάρκεια ηωισ και τθ 

διάλυςι τθσ, 3) τον ζλεγχο τθσ επωνυμίασ 4) τθν πλθρωμι του Φόρου Χυγκζντρωςθσ 

Ξεφαλαίου (ΦΧΞ) που αποτελεί το 1% επί του ςυνολικοφ φψουσ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου (άρκρα 17-31, Ρ. 1676/86) 5) εγγραφι ςτο οικείο Επιμελθτιριο εντόσ δφο 

μθνϊν από τθ ςφςταςθ τθσ εταιρίασ.  
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Ψο εμπορικό ςιμα τθσ εταιρίασ κα είναι ζνα κλαδί ελιάσ με ζνα υδατογράφθμα ςτο 

πίςω μζροσ που κα αναπαριςτά τθ γεωμορφία τθσ περιοχισ του Υθλίου, ςτο οποίο 

εδρεφει θ επιχείρθςθ.  

 

3.2.2.Το μάνατημεντ τθσ επιχείρθςθσ 

 

Σι εταίροι τθσ επιχείρθςθσ είναι τζςςερισ και θ Υρόεδροσ τθσ εταιρίασ είναι θ 

εταίροσ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ (40%) ο κφριοσ Αποςτολίδθσ Υζτροσ. 

Γενικόσ Διευκυντισ είναι ο κοσ Υαπαδζασ Ευάγγελοσ, Διευκυντισ Πάρκετινγκ ο κοσ 

Υαπευκυμίου Κωμάσ και Διευκυντισ παραγωγισ ο κοσ Ευςτακίου Γεϊργιοσ.  

Χτο διευκυντικό τομζα θ μονάδα διακζτει υπθρεςίεσ ζμπειρεσ και ικανζσ που 

ανταποκρίνονται με επιτυχία ςτισ ανάγκεσ τθσ. Υαρόλα αυτά, θ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ 

αςκείται ςυλλογικά από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο, δθλαδι είναι υπεφκυνο για τθ 

χάραξθ τθσ πολιτικισ και των επιμζρουσ ςτρατθγικϊν τθσ ςτόχων ςτα πλαίςια τθσ 

επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ(Υαπαδάκθσ, 2016).  

3.2.3.Ρροϊόντα 

 

Ωσ πρϊτθ φλθ κα είναι θ ελιά Ξαλαμϊν θ οποία ζχει ΥΣΥ 440304 / 11-11-1993 

(ΦΕΞ 871/26-11-93). Θ Ρυχάτθ Ξαλαμϊν είναι ίςωσ θ πιο εξαιρετικι επιτραπζηια 

ποικιλία προςαρμοςμζνθ ςτο μικροκλίμα  και ςτα εδάφθ τθσ Πεςςθνίασ απ’ όπου 

διαδόκθκε και ςτο Υιλιο. Θ ποικιλία αυτι τθσ ελιάσ είναι ςτακερά  ςτθν πρϊτθ κζςθ 

ποιότθτασ ακόμθ και ςε παγκόςμια κατάταξθ τθσ κατθγορίασ «βρϊςιμεσ ελιζσ».  

Σι εργαςίεσ τθσ τυποποίθςθσ, ξεκινοφν με τθ διαδικαςία επιλογισ του 

ελαιοκάρπου από τουσ ελαιϊνεσ τθσ περιοχισ τθσ Πεςςθνίασ. 
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 Χτθ ςυνζχεια αρχίηει θ επεξεργαςία τθσ ελιάσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των  

βιομθχανικϊν - βιοτεχνικϊν μονάδων,  με τισ διαδικαςίεσ κακαριςμοφ, διαλογισ, 

ωρίμανςθσ, ςυντιρθςθσ και τυποποίθςθσ του καρποφ ςε πρακτικζσ και 

πολφ ελκυςτικζσ ςυςκευαςίεσ που διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα τθσ ελιάσ ζωσ τθ ςτιγμι 

τθσ κατανάλωςισ τθσ.  

Τλεσ αυτζσ οι εργαςίεσ κα γίνονται με τθ βοικεια ςφγχρονων μθχανθμάτων που 

εγγυϊνται τθν υγιεινι και τθν κακαριότθτα τόςο τθσ ελιάσ όςο και του περιβάλλοντοσ.  

Σι βαςικζσ ςυςκευαςίεσ που κα διατίκενται τα προϊόντα είναι ςε ςυςκευαςίεσ 1lt, 

3ltκαι 5lt.  

 

3.2.4.Ρεριγραφι του περιβάλλοντοσ τθσ αγοράσ 

 

Ψο 2019 παρουςιάςτθκε μείωςθ ςχεδόν 20% ςτθν απραγωγι ελιϊν, μετά τθν 

αφξθςθ που υπιρξε από τισ δυο προθγοφμενεσ περιόδουσ, μιασ και υπιρξε πρόβλθμα 

από τα ελαιόδενδρα λόγω των υψθλϊν κερμοκραςιϊν και τθσ εμφάνιςθσ δάκου, που 

υποβάκμιςαν τθν ποιότθτα, γεγονόσ που επθρζαςε και τισ εξαγωγζσ. Τοςν αφορά τθν 

κατανάλωςθ ελαιόλαδου, ςτθν Ελλάδα παραμζνει ςτάςιμθ και είναι ςε χαμθλότερα 

επίπεδα πριν τθν φφεςθ, λόγω του μειωμζνου διακζςιμου ειςοδιματοσ των 

καταναλωτϊν. Χθμαντικι είναι θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ των επϊνυμων προϊόντων, 

μιασ και οι καταναλωτζσ ζχουν ςτραφεί ςτο χφμα προϊόν και ςε πιο φκθνά 

υποκατάςτατά του (π.χ. θλιζλαιο, ςογιζλαιο κ.ά.) και ςε κωδικοφσ ιδιωτικισ ετικζτασ, 

γεγονόσ που ζχει αυξιςει τθν πίεςθ του ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςτισ εταιρίεσ 

τυποποίθςθσ τθσ χϊρασ (IBHS, 2019).  
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Ψο πιο ςθμαντικό μειονζκτθμα ςτθν ελλθνικι αγορά είναι θ παράνομθ διακίνθςθ 

χφμα ελαιόλαδου, επειδι υπάρχει υψθλι αυτοκατανάλωςθ και λόγω των ανεπίςθμων 

δικτφων διανομισ, αφοφ οι ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ ζχουν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

παραγωγισ. Ψο χφμα προϊόν δεν είναι πιςτοποιθμζνο με βάςθ κάποιο ποιοτικό ζλεγχο, 

ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ παρουςιάηεται νοκεία, οξείδωςθ κλπ.  Σι χφμα ποςότθτεσ 

αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ των εξαγωγϊν κάτι που οδθγεί τθν Ελλάδα να 

καταλαμβάνει μικρό μερίδιο αγοράσ ςτθ διεκνι αγορά τυποποιθμζνων προϊόντων και  

υςτζρθςθ απζναντι ςτα αντίςτοιχουσ ιςπανικοφσ και ιταλικοφσ επϊνυμουσ κωδικοφσ. 

Σι εξαγωγζσ διοχετεφονται κυρίωσ ςε ιταλικζσ βιομθχανίεσ που χρθςιμοποιοφν το 

ελλθνικό ελαιόλαδο ωσ πρϊτθ φλθ (IBHS, 2019).  

Θ τιμι του ελλθνικοφ ελαιόλαδου είναι πιο χαμθλι από αυτι των ανταγωνιςτικϊν 

προϊόντων που προςφζρουν άλλεσ χϊρεσ τθσ Πεςογείου, παρότι ότι είναι ςθμαντικά 

ανϊτερο ςτθν ποιότθτα. Θ διακίνθςθ μεγάλων ποςοτιτων χφμα ελαιόλαδου οφείλεται 

ςτο ότι οι παραγωγοί ζχουν χαμθλι ρευςτότθτα και δεν διαπραγματεφονται τθν τιμι 

του ελαιόλαδου, οπότε και δεν κρατοφν το απόκεμά τουσ για επεξεργαςία και 

εμφιάλωςθ, θ οποία διαδικαςία κρατά τουλάχιςτον 2 μινεσ και είναι οικονομικά 

αςφμφορθ, μιασ και δεν υπάρχει χρθματοδότθςθ. Ψα πιο πολλά ελαιοτριβεία είναι 

οικογενειακζσ επιχειριςεισ που ζχουν χαμθλι αποδοτικότθτα και υψθλό κόςτοσ γιατί 

ακολουκοφν τθν τριφαςικι τεχνολογία, ενϊ αρκετά ζχουν ενταχκεί ςε κάποιο 

ςυνεταιριςμό, οπότε αυτό δε βοθκά τθν προϊκθςθ των τυποποιθμζνων προϊόντων  

(IBHS, 2019).  

Ακόμθ, πρζπει να προςτεκεί ότι μόνο οι γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ελαιϊν πάνω 

των 20 εκταρίων είναι κερδοφόρεσ, αφοφ επιδοτοφνται. Θ πλιρθσθ αυτοματοποίθςθ 

είναι δφςκολθ, λόγω του ότι το μεγαλφτερο μζροσ είναι θμιορεινζσ και ορεινζσ 

εκτάςεισ. 
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 Οόγω του ότι οι ελλθνικζσ εταιρίεσ τυποποίθςθσ είναι πιο μικρζσ ςε μζγεκοσ εν 

ςυγκρίςει με ανταγωνιςτζσ άλλων χωρϊν, δεν υπάρχουν οικονομίεσ κλίμακασ και είναι 

δφςκολθ θ πρόςβαςθ ςε διεκνι δίκτυα διανομισ. Σι προτάςεισ επζνδυςθσ ςτο χϊρο 

είναι δφςκολο να επιδοτθκοφν και από τουσ αναπτυξιακοφσ νόμουσ. Γενικότερα, δεν 

υπάρχει μια ενιαία εκνικι πολιτικι ςτθ χϊρα για να προωκθκεί το ελαιόλαδο, ενϊ θ 

αυξομείωςθ τθσ τιμισ του, το μικρό περικϊριο κζρδουσ του παραγωγοφ, οι 

κακυςτεριςεισ για να καταβλθκοφν οι επιδοτιςεισ και θ διάκεςθ ελάχιςτων κρατικϊν 

κονδυλίων  για να προβλθκεί το προϊόν ςτο εξωτερικό δυςχεραίνουν τθν κατάςταςθ 

(IBHS, 2019).  

 

3.2.5.Τιμολογιακι πολιτικι και κερδοφορία 

 

Θ τιμι των προϊόντων τθσ εταιρίασ το πρϊτο ζτοσ κα είναι μειωμζνθ για να 

μπορζςει να αντιμετωπίςει τον ανταγωνιςμό και να γίνουν γνωςτά τα προϊόντα τθσ 

επιχείρθςθσ.  

 

3.2.6. Οι πελάτεσ 

 

Ψα εξεταηόμενα προϊόντα διατίκενται ςε ςουπερμάρκετ, ςε μικρά ςθμεία πϊλθςθσ 

μίνι μάρκετ, καταςτιματα τροφίμων, παντοπωλεία) και ςε επιλεγμζνα ςουπερμάρκετ 

και καταςτιματα delicatessen ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, ενϊ προϊόντα 

διατίκενται και για επαγγελματικι χριςθ και ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα (βιολογικά 

καταςτιματα), ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ, όπωσ είναι οι ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, 

τα εςτιατόρια κ.ά (AkinyeleandFasoglon, 2010). 
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Θ επιχείρθςθ κεωρεί ωσ ςθμαντικοφσ πελάτεσ τθσ, και τισ μικροφ μεγζκουσ 

επιχειριςεισ, κακϊσ κεωρεί ότι θ προςωπικι επαφι και πϊλθςθ που επιτυγχάνεται 

από αυτζσ τισ επιχειριςεισ είναι απόλυτα ςυμβατι με τθ ςτρατθγικι επίτευξθσ των 

ςτόχων τθσ, θ οποία εκτόσ των άλλων υιοκετεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθν 

αποκλειςτικότθτα διάκεςθσ των προϊόντων τθσ, από ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ 

τθσ.Χυγκεκριμζνα, από τισ ςυνολικζσ πωλιςεισ τθσ επιχείρθςθσ ποςοςτό τθσ τάξθσ του 

55% απευκφνεται ςτισ μεγάλεσ αλυςίδεσ των SuperMarkets, 35% ςτα minimarkets και 

παντοπωλεία κλπ και το υπόλοιπο 10% περίπου απευκφνεται ςε μικρά καταςτιματα 

πϊλθςθσ βιολογικϊν προϊόντων που διακζτουν αγνά προϊόντα από επιλεγμζνουσ 

προμθκευτζσ(AkinyeleandFasoglon, 2010).  

Σι τελικοί αποδζκτεσ και καταναλωτζσ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ αποτελοφν 

το ςφνολο του καταναλωτικοφ κοινοφ τθσ περιοχισ τθσ αγοράσ – ςτόχου, χωρίσ 

ιδιαίτερθ ςτόχευςθ ςε επιμζρουσ ομάδεσ καταναλωτϊν. Θ επιχείρθςθ κεωρεί ότι θ 

αγορά  του τυποποιθμζνου ζξτρα παρκζνου ελαιόλαδου και του τυποποιθμζνου 

βιολογικοφ ελαιόλαδου δεν αφινει περικϊρια για ςτρατθγικζσ που κα 

κατθγοριοποιοφν το καταναλωτικό κοινό ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά του 

χαρακτθριςτικά. Ξατά ςυνζπεια δε κα προβεί τα πζντε πρϊτα ζτθ ςτθ διαφοροποίθςθ 

των παραγομζνων προϊόντων τθσ, προκειμζνου να εκπλθρϊνει καλφτερα ενδεχόμενεσ 

εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μερίδασ των καταναλωτϊν (Beckett, 

2012). 

 

 

3.2.7. Διανομι 

 

Θ πρόςβαςθ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ επιτυγχάνεται με 

το δίκτυο διανομισ που διακζτει θ ίδια θ επιχείρθςθ.  
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Θ ανάκεςθ τθσ μεταφοράσ και τθσ διανομισ των προϊόντων ςε κάποια άλλθ 

επιχείρθςθ, αν και αποτελοφςε και αποτελεί εναλλακτικι επιλογι, δεν υιοκετικθκε για 

το ςφνολο των προϊόντων τθσ. Μςωσ θ απόςταςθ των ςθμείων πϊλθςθσ από το ςθμείο 

παραγωγισ ςτθν  ευρφτερθ περιοχι τθσ ελλθνικισ επικράτειασ να διαμορφϊνει το 

κόςτοσ διανομισ ςε ανεκτά επίπεδα για τθν εταιρία και να κακιςτά μθ ςυμφζρουςα 

τθν ανάκεςθ ςε κάποια άλλθ επιχείρθςθ. Ωςτόςο, για τθ διανομι των προϊόντων ςε 

ολόκλθρθ τθν Ελλάδα κα χρθςιμοποιθκοφν δφο διαφορετικζσ μεταφορικζσ 

επιχειριςεισ, γιατί το κόςτοσ διανομισ ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι χαμθλότερο από 

ότι αν γίνει θ μεταφορά από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ. 

 

3.2.8. Χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ 

 

Ψο ςυνολικό κόςτοσ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ κα αγγίηει τα 1.200.000 ευρϊ, τα οποία κα 

καλυφκοφν από ςυμμετοχι των εταίρων, από κρατικζσ επιχορθγιςεισ και τραπεηικι 

χρθματοδότθςθ. 

 

 

3.3.Πραμα και αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ 

3.3.1. Πραμα 

Ψο όραμα τθσ εταιρίασ είναι να γίνει από τα κορυφαία ελλθνικά τυποποιθτιριαπου 

κα επεξεργάηεται και κα τυποποιθεί ζξτρα παρκζνο και βιολογικό ελαιόλαδο ςτθν 

Ελλάδα και το εξωτερικό.  
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3.3.2. Αποςτολι 

Χτακερι αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ είναι θ προςφορά ςτο καταναλωτικό κοινό 

ζξτρα παρκζνου ελαιόλαδου και βιολογικοφ ελαιόλαδου τυποποιθμζνου, με πλοφςια 

γεφςθ και ξεχωριςτι ποιότθτα, χρθςιμοποιϊντασ πάντοτε τισ καλφτερεσ πρϊτεσ φλεσ 

ςε αυςτθρά ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ υγιεινισ. Χυγκεκριμζνα, θ επιχείρθςθ 

δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και τυποποίθςθ ελαιόλαδου, ςτθν διάκεςι τουσ 

κυρίωσ ςτθν ελλθνικισ επικράτεια αλλά και ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςε χϊρεσ του 

εξωτερικοφ.  

Για να επιτευχκεί θ αποςτολι τθσ εταιρίασ επιδιϊκονται τα εξισ: 

 Θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ ποιότθτασ επίπλων και ο ζλεγχόσ τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια 

τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.  

 Θ εξαςφάλιςθ ενόσ πολφ καλοφ δικτφου διανομισ των προϊόντων τθσ εταιρίασ.  

 Θ υιοκζτθςθ των πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ HACCP και ISO.  

 

3.3.3. Σκοπόσ και ςτόχοι 

Επιδιϊκουμε να δθμιουργιςουμε μια διαφοροποιθμζνθ επιχείρθςθ ςτο χϊρο, θ οποία 

κα προςπακιςει, μζςω των προϊόντων που παράγει, να προωκιςει τθ μεςογειακι 

διατροφι και να αναδείξει τισ ιδιότθτεσ που ζχει το ελαιόλαδο. Πε τθν προϊκθςθ των 

προϊόντων τθσ εταιρίασ ςτο εξωτειρκό κα επιδιϊκουμε να ανταποκρικοφμε ςτθν 

ανάγκθ γα υψθλισ ποιότθτασ ελαιόλαδο.  

Θ εταιρία «PilionOlive»  ζχει τουσ ακόλουκουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ:  

 Αφξθςθ τθσ ετιςιασ παραγωγισ τθν επόμενθ πενταετία ςε 6% ετθςίωσ.  

 Αφξθςθ των ςυνολικϊν ειςπράξεων ετθςίωσ για κακζνα από τα πζντε ζτθ ςε 12% 

ετθςίωσ.  

 Επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ με παραγωγι ελαιόπαςτασ.  
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Χτόχοσ τθσ εταιρίασ είναι να επιτφχει ζνα αυξανόμενο ποςό κζρδουσ προ φόρων τα 

επόμενα πζντε ζτθ και να επεκτακεί. 

 

3.4. Κτιριακζσ υποδομζσ 

 

Ψο κτίριο κα ανακαινιςκεί και είναι ιδθ ζνασ διαμορφωμζνοσ χϊροσ ςτουσ 

πρόποδεσ του Υθλίου, κακϊσ χρθςιμοποιοφνταν παλαιότερα από μια επιχείρθςθ με 

τθν ίδια δραςτθριότθτα. Ψο κτίριο είναι ςτθν ιδιοκτθςία του εταίρου το οποίο είναι  500 

τ.μ. χϊρο και διακζτει και ειδικά διαμορφωμζνεσ αποκικεσ και ράμπα 

φορτοεκφόρτωςθ για τθ διακίνθςθ του ελαιόλαδου. 

 

3.5.Eπιτελικό προςωπικό- τμιματα 

 

Θ επιχείρθςθ είναι άρτια οργανωμζνθ κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ 

ανάγκεσ ανάπτυξθσ ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά. Σι υπάρχουςεσ Δ/νςεισ και 

Ψμιματα φαίνονται ςτο Σργανόγραμμα τθσ επιχείρθςθσ. Σι επιμζρουσ αρμοδιότθτεσ 

και υπευκυνότθτεσ κάκε διοικθτικισ κζςθσ περιγράφονται αναλυτικά ςε ςχετικζσ 

Υεριγραφζσ Κζςεων Εργαςίασ. Σι επιμζρουσ λειτουργίεσ των δομικϊν ςτοιχείων του 

οργανογράμματοσ αναφζρονται ςτθν κατανομι εργαςίασ μζςα ςτουσ τομείσ και τα 

τμιματα τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και ςτθν κατανομι ευκυνϊν δικαιοδοςίασ και 

κακθκόντων ςε κάκε ζνα από τα άτομα που εργάηονται ςε αυτι (Burkeet. al., 1998).   

Διοικθτικό και Σικονομικό Ψμιμα  
 

1. Γενικι Διεφκυνςθ  
 
2. Επιτροπζσ  

 
      3. Υρογραμματιςμοφ  
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4. Υρομθκειϊν, Υωλιςεων και Διαγωνιςμϊν  
 
5. Υρόςλθψθσ Υροςωπικοφ  
 
6. Σικονομικι Διεφκυνςθ  
 
7. Διεφκυνςθ Υαραγωγισ  

 
Υαράλλθλα και κάτω από τισ εντολζσ των παραπάνω διευκφνςεων λειτουργοφν τα 

Ψμιματα:  

 

1. Ψμιμα Υωλιςεων (5 άτομα) 

 

2. Ψμιμα Υοιοτικοφ Ελζγχου (1 άτομο) 

 

3. Ψμιμα Ξακαριότθτασ (2 άτομα) 

 

4. Ψμιμα Οογιςτθρίου  (2 άτομα) 

 

5. Γραμματεία (1 άτομο) 

 

6. Ψμιμα Υροςωπικοφ (1 άτομο) 

 

7. Ψμιμα Διαχείριςθσ Αποκθκϊν (2 άτομα) 

 

8. Ψμιμα Υαραλαβισ ελιϊν (2 άτομα) 

 

9. Ψμιμα Υαραγωγισ ελαιολάδου(7 άτομα) 

 
 

Σ Υρόεδροσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ και οι Διευκυντζσ των υπολοίπων τμθμάτων τθσ 

επιχείρθςθσ είναι όλοι κάτοχοι βαςικϊν και μεταπτυχιακϊν τίτλων από Ανϊτατα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. 
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 Σ Γενικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρίασ διακζτει πολφ μεγάλθ  εμπειρία ςτον κλάδο τθσ 

ελαιοπαραγωγισ και είναι ο κυριότεροσ παράγοντασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ 

και ςτθ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων γενικότερα, γεγονόσ που κα ςυμβάλλει 

κακοριςτικά ςτθν επιτυχθμζνθ πορεία τθσ επιχείρθςθσ. 

 

3.6.  Αςφάλιςθ εταιρίασ 

 

Θ εταιρία ζχει ςυνάψει ςυμφωνία για τθν αςφάλεια των προϊόντων τθσ με τθν Εκνικι 

Αςφαλιςτικι.  

Αςφαλιςτικι 
Εταιρία 

Αντικείμενο που καλφπτεται Κόςτοσ/ζτοσ 

ΕΚΡΛΞΘ Υυρκαγιά, Φυςικζσ Ξαταςτροφζσ  5000 € 

Χυνολικό ετιςιο κόςτοσ αςφαλίςεωσ  
Πζςο μθνιαίο κόςτοσ αςφαλίςεωσ 

5000 € 
333€ 

 

3.7. Ανάλυςθ τθσ αγοράσ 

3.7.1. Ανάλυςθ PESTEL και Porter 

 

Χε αυτό το ςθμείο τθσ μελζτθσ, θ ανάλυςθ PEST, ακρωνφμιο για πολιτικοφσ, 

οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ και τεχνολογικοφσ παράγοντεσ, κα αναλφςει το 

μακροοικονομικό περιβάλλον που επθρεάηει τθν ελλθνικι εταιρεία, μζςω αυτϊν των 

παραγόντων.  

Ψο πολιτικό περιβάλλον είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτισ επιχειρθματικζσ 

αποφάςεισ όςον αφορά το αν κα επενδφςουν και πϊσ κα αναπτυχκοφν οι αγορζσ 

(Gumpert, 1987).  
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Σι διάφοροι κανονιςμοί για το ελαιόλαδο προζρχονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

και επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ διανομι ελαιολάδου ςε πακζτα άνω των 5 λίτρων 

χωρίσ ετικζτεσ και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία τα ονόματα 

και θ διεφκυνςθ των παραγωγϊν. Επιπλζον, θ νομοκεςία επιβάλλει ςτουσ παραγωγοφσ 

ελαιολάδου πρότυπα για να κακθςυχάςει τον καταναλωτι υψθλισ ποιότθτασ 

ελαιόλαδο. Ψο 2003, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ειςιγαγε μια μεταρρφκμιςθ για να 

επαναλάβει τον οριςμό του «παρκζνου ελαιόλαδου» ζτςι ϊςτε οι πελάτεσ να 

μπερδεφουν λιγότερο τθν ποιότθτα του προϊόντοσ. Αυτι θ μεταρρφκμιςθ διευκρίνιςε 

τα διαφορετικά επίπεδα του προϊόντοσ και βοικθςε τθν υποςτιριξθ ςτισ εμπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Πε τον Αναπτυξιακό Ρόμο 4399/2016 κακορίηεται το κεςμικό πλαίςιο που ιςχφει 

για τισ Ενιςχφςεισ των Λδιωτικϊν Επενδφςεων με ςκοπό να δοκοφν κίνθττρα για να 

προωκθκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων και να ενιςχυκεί.  Πε τον 

κανονιςμό 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου για τθν Ωγιεινι  των τροφίμων με 

τον οποίο ορίηεται πωσ οι υπεφκυνοι των τροφίμων να εξαςφαλίηουν πωσ όλα τα 

ςτάδια τθσ παραγωγισ, μεταποίθςθσ και διανομισ να βρίςκονται ςτον ζλεγχο τουσ και 

να πλθροφν τισ απαιτιςεισ υγιεινισ, όπωσ ορίηονται από τον κανονιςμό.  

 Σι οικονομικοί παράγοντεσ εξετάηουν τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τα επιτόκια, τισ 

ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και τα ποςοςτά πλθκωριςμοφ, επειδι αυτοί οι παράγοντεσ 

επθρεάηουν τον τρόπο λειτουργίασ των επιχειριςεων και τθ λιψθ αποφάςεων. Σι 

πωλιςεισ ελαιόλαδου ςτο εςωτερικό αν και μειωμζνεσ κατά 20%, λόγω τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ τθν περςινι, ξεπζραςαν όλουσ τουσ άλλουσ τφπουσ μαγειρικϊν 

ελαίων. Χτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ υπάρχει μια αυξθτικι τάςθ τθσ χριςθσ του ελαιόλαδου 

ςτθν κακθμερινι διατροφι των καταναλωτϊν.  
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Θ αφξθςθ τθσ αγοράσ ελαιολάδουςτθ Βρετανία, για παράδειγμα ζχει αυξθκεί κατά 

39% από το 2000. Υριν από το 2000, θ αγορά αυτι αντιπροςϊπευε μόνο το 43% τθσ 

αγοραίασ αξίασ του ελαιόλαδου, αλλά χάρθ ςτισ ανθςυχίεσ για τθν υγεία και τθ γενικι 

κατανάλωςθ, αντιπροςωπεφει το 51% τθσ ςυνολικισ αγοράσ και αξίηει περίπου £ 104 

εκατομμφρια. Ψο Θνωμζνο Βαςίλειο είναι ζνασ από τουσ κφριουσ ειςαγωγείσ ελλθνικοφ 

ελαιολάδου ςε μπουκάλια ωσ επί το πλείςτον και ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και το 70% τθσ 

πϊλθςθσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο είναι ωσ προϊόντα ετικζτασ για τισ αλυςίδεσ 

ςουπερμάρκετ.  

Σι κοινωνικοί παράγοντεσ περιλαμβάνουν τισ πολιτιςτικζσ πτυχζσ επειδι μποροφν 

να επθρεάςουν τθ ηιτθςθ για τα προϊόντα τθσ εταιρείασ και τθ διακεςιμότθτα και τθν 

προκυμία των ατόμων να εργαςτοφν. Διαφορετικζσ ζρευνεσ υποςτθρίηουν ότι το 

ελαιόλαδο είναι πιο υγιζσ από άλλα ζλαια. Θ επιςτθμονικι ζρευνα δείχνει ότι το 

ελαιόλαδο περιζχει αντιοξειδωτικά και μονοακόρεςτα λίπθ, τα οποία βοθκοφν ςτθ 

μείωςθ τθσ εμφάνιςθσ καρκίνου και καρδιακϊν πακιςεων. Ψο ελαιόλαδο ςυνδζεται 

ςυχνά με τθ μεςογειακι διατροφι. Ζνα άμεςο όφελοσ που ςυνδζεται με το ελαιόλαδο 

ςτα επίπεδα χολθςτερόλθσ ςτο αίμα και ςε μείωςθ του κινδφνου καρδιαγγειακϊν 

πακιςεων.  

Σι τεχνολογικοί παράγοντεσ κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα και να 

οδθγιςουν ςτθν καινοτομία για να διευρφνουν το χάςμα μεταξφ των ανταγωνιςτϊν. Θ 

ανάγκθ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ υψθλϊν προδιαγραφϊν για τθν παραγωγι υψθλισ 

ποιότθτασ ελαιόλαδο και θ διεξαγωγι ποιοτικοφ ελζγχου είναι το αποτζλεςμα τθσ 

τεχνολογικισ εξζλιξθσ. Ζχει δθμιουργθκεί ζνα καλό ςφςτθμα διανομισ με μικρζσ 

ποςότθτεσ τυποποιθμζνου ελαιολάδου. Επιπλζον, θ ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ είναι θ 

δφναμθ των εμπορικϊν ςθμάτων, το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ ζχει πρόςβαςθ 

ςτο Διαδίκτυο και τθν τθλεόραςθ. 
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Επιπλζον, εάν κάποια επιχείρθςθ επικυμεί να είναι ενεργό μζλοσ αυτισ τθσ 

βιομθχανίασ, πρζπει πάντα να αλλάξει ι να ενθμερϊςει ι  να ανανεϊνει τον εξοπλιςμό 

τθσ, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτθν παγκόςμια αγορά και τισ απαιτιςεισ τθσ 

βιομθχανίασ όταν χρειάηεται.Χυνεπϊσ, όλεσ οι εταιρείεσ αλλάηουν ςυχνά τον εξοπλιςμό 

τουσ με νζεσ, ςφγχρονεσ, για παράδειγμα,επενδφουν ςε καινοφργια μθχανιματα που 

επιτρζπουν τθν παραγωγι καλφτερων προϊόντων, φκθνότερα και ταχφτερα για να 

παράγουν (Dobbs, 2014). 

Σι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ: Θ εταιρία πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι όταν 

αγοράηει νζο εξοπλιςμό, ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν πιο φιλικόσ προσ το περιβάλλον. 

Ωπό αυτι τθν ζννοια, πρζπει να προςτατεφουν το περιβάλλον με τθ χριςθ οικολογικοφ 

υλικοφ, όπωσ το γυαλί για μπουκάλια και τθν ανακφκλωςθ των προϊόντων. Ξατά τθ 

διάρκεια τθσ παραγωγισ πρζπει να εφαρμόςει πολλά μζτρα, τα οποία είναι υψθλζσ 

επενδφςεισ για τθν πρόλθψθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, όπωσ ο ζλεγχοσ τθσ 

ρφπανςθσ και θ εξαςφάλιςθ πράςινθσ πιςτοποίθςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ 

Ψζλοσ, πολλζσ επιχειριςεισ προςπακοφν ςυνεχϊσ να εφαρμόηουν οργανικοφσ τρόπουσ 

καλλιζργειασ, με τθ χριςθ φυςικϊν λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων, προκειμζνου να 

μειωκεί θ χριςθ χθμικϊν προϊόντων. Ψα φφλλα και θ ηφμθ τθσ ελιάσ μετά τθν εκχφλιςθ 

του ελαίου επαναχρθςιμοποιείται. Ψα φφλλα χρθςιμοποιοφνται για τθ διατροφι των 

ηϊων και θ ηφμθ τθσ ελιάσ χρθςιμοποιείται για κζρμανςθ το χειμϊνα (Funlay, 2000).  

Τςον αφορά τουσ νομικοφσ παράγοντεσ, οι ειςαγωγικοί δαςμοί, οι τεχνικζσ 

απαιτιςεισ και τα πρότυπα επιςιμανςθσ μποροφν να κεωροφνται ωσ νομικά ηθτιματα 

για τθν επιχείρθςθ. Αυτοί οι παράγοντεσ μποροφν να αποτελζςουν μείηον πρόβλθμα 

όταν δεν υπάρχειαρκετόσ χρόνοσ από τθ δθμοςίευςι τουσ μζχρι τθν επιβολι τουσ. 

Άλλοι νομικοί παράγοντεσ είναι θ επιςιμανςθ των διπλωμάτων πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ ι δικαιϊματα, εξαγορζσ, πνευματικά δικαιϊματα που ζχουν οι 

επιχειριςεισ προκειμζνου να προςτατεφςουν το προϊόν. 
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 Περικζσ φορζσ, οι ιδζεσ για διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ εμφανίηονται ςτθ χϊρα 

όπου κάποιοσ εξάγει μζςω του ίδιου τουι μζςω του αντιπροςϊπου του που υποβάλλει 

αίτθςθ ςτο αρμόδιο υπουργείο για να αποκτιςει τα νόμιμα δικαιϊματα (Marr, 2006).  

 Τςον αφορά τθν ανάλυςθ των ανταγωνιςτϊν, θ μζκοδοσ των πλεονεκτθμάτων τθσ 

5 Porter κα μετριςει τθν ανταγωνιςτικι ζνταςθ τθσ αγοράσ. Σι πρϊτεσ δυνάμεισ που 

πρζπει να αναλυκοφν είναι θ απειλι τθσ ζνταςθσ του ανταγωνιςμοφ. Θ αγορά του 

ελαιολάδου κυριαρχείται από μάρκεσ ιδίων ετικετϊν των ςοφπερ μάρκετ, χφμα 

ελαιόλαδο αλλά και επϊνυμο ελαιόλαδο. Χτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ αγορά κυριαρχείται 

κυρίωσ από ιταλικζσ μάρκεσ, όπωσ θ Carapelli, θ Bertolli ... που αντιπροςωπεφουν το 

18% του μεριδίου αγοράσ. Σι ςειρζσ προϊόντων που πωλοφνται είναι το ζξτρα παρκζνο 

ελαιόλαδο και το παρκζνο ελαιόλαδο. Σι ίδιεσ μάρκεσ των ςοφπερ μάρκετ δείχνουν ότι 

θ διαφοροποίθςθ μεταξφ των λιανοπωλθτϊν και των προϊόντων είναι μικρι για τουσ 

πελάτεσ.  

Θ απειλι τθσ ειςόδου νζων ανταγωνιςτϊν κα προζρχεται από τουσ νζουσ 

παραγωγοφσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όπου εμφανίηονται νζεσ 

χϊρεσ ςτθν παραγωγι ελαιολάδου που εξάγουν ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ελαιόλαδο, 

όπωσ θ Αυςτραλία, θ Ρότια Αφρικι ι ακόμα και θ Λαπωνία και οι πολυεκνικζσ και τα 

εμπορικά ςιματα. Επιπλζον, είναι ακόμθ πιο εφκολο για τουσ μεγαλφτερουσ 

παραγωγοφ, όπωσ θ Λςπανία, θ Λταλία ι θ Ελλάδα να ειςζλκουν ςτθν ευρωπαϊκι 

αγορά, δεδομζνου ότι βρίςκονται ςτθν Ευρϊπθ και δεν υπάρχουν εμπόδια (Marr, 

2006).  

Τςον αφορά τθ δφναμθ των προμθκευτϊν, λόγω μιασ ιςχυρισ ανταγωνιςτικισ 

αγοράσ, δεν είναι ςθμαντικι. Χτθν περίπτωςθ αυτι, οι λιανοπωλθτζσ ζχουν τθν εξουςία 

να διαπραγματεφονται περικϊρια. 
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Θ δφναμθ των πελατϊν, αντίκετα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, είναι ιςχυρι. Χτθν 

Ελλάδα οι καταναλωτζσ μπορεί να βρουν χφμα ελαιόλαδο ςε πολφ χαμθλότερθ τιμι, 

αλλά και ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, θ αγορά του ελαιολάδου αναπτφςςεται ταχφτατα 

όπου οι πελάτεσ είναι ο υπεφκυνοσ λιψθσ αποφάςεων. Πε τον κακοριςμό των 

ανταγωνιςτϊν ζναντι των άλλων, οι επιχειριςεισ επθρεάηουν τθ μείωςθ των τιμϊν 

τουσ, τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων, των υπθρεςιϊν και των καινοτομιϊν. 

Χτθ βιομθχανία ελαιολάδου, οι αγοραςτζσ κατζχουν ιςχυρό κεντρικό ρόλο λόγω των 

πολλϊν λόγων. Αρχικά, ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν το ςυγκεκριμζνο προϊόν, αν 

και δεν αναγκάηονται να το αγοράςουν. Ζχουν πολλζσ επιλογζσ για να επιλζξουν, 

ανάλογα με τισ τιμζσ, το ελαιόλαδο είναι ζνα ακριβό προϊόν. Οόγω των καιρικϊν 

ςυνκθκϊν και πολλϊν άλλων παραγόντων που κακορίηουν τθν τιμι του ελαιολάδου, οι 

καταναλωτζσ ζχουν όχι μόνο τθν εξουςία επιλογισ μεταξφ του ελαιολάδου και των 

υποκατάςτατων του όπωσ το βοφτυρο, αλλά και μεταξφ τθσ ποικιλίασ των ελαιολάδων, 

όπωσ το ελαιόλαδο EVOO, το παρκζνο ελαιόλαδο και το ελαιόλαδο. Επιπλζον, ζνα 

άλλο ιςχυρό όπλο ζχουν οι πελάτεσ, είναι ότι μποροφν να κάνουν τισ εταιρείεσ 

ελαιολάδου να προςαρμόςουν το προϊόν ϊςτε να ταιριάηουν περιςςότερο με τισ 

προτιμιςεισ τουσ. Υαραδείγματοσ χάρθ ςτθ Βόρεια Ελλάδα, όπου οι άνκρωποι δεν 

είναι εξοικειωμζνοι με το εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο, αναμιγνφουν το ελαιόλαδο 

με ςπορζλαιο για να αποδυναμϊςει τθν πικάντικθ γεφςθ του και να το κάνει πιο γλυκό 

ι ςτθν Αμερικι και τθ Χουθδία δεν είναι επαρκϊσ ενθμερωμζνοι για το ζξτρα παρκζνο 

ελλθνικό ελαιόλαδο. Ζτςι, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για τθν 

ικανοποίθςθ των αιτθμάτων των καταναλωτϊν (Martin, 2005). 

Ψζλοσ, ςχετικά με τθν απειλι από υποκατάςτατα, τα υποκατάςτατα του ελαιολάδου 

μποροφν να είναι όλα τα προϊόντα που ζχουν τα ίδια οφζλθ με το ελαιόλαδο. Υρζπει 

να είναι ζνα υγιεινό προϊόν για μαγείρεμα, φυςικό και εξίςου αυκεντικό όςο μπορεί. 

Λδίωσ ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, το ελαιόλαδο εφκολα υποκακίςτανται από υπο-τομείσ, 

όπωσ τα ςτερεά ζλαια όπωσ το βοφτυρο και θ μαργαρίνθ κακϊσ και τα φυτικά ζλαια. 
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 Εν κατακλείδι, θ ηιτθςθ για ελαιόλαδο ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αυξάνεται, γεγονόσ 

που κακιςτά τθν αγορά για τθν επιχείρθςι μασ με υψθλι δυναμικι για τθν είςοδό τθσ 

(Martin, 2005).  

 

 

 

3.7.2. Ανάλυςθ SWOT 

 

Δυνάμεισ 

Θ PilionOlive ζχει τα δικά τθσ κτιματα αλλά προμθκεφεται και από άλλουσ 

ελαιοπαραγωγοφσ τθσ πρϊτθ φλθ. Σ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιεί είναι 

ςφγχρονοσ, τόςο για τθ ςυλλογι του καρποφ, όςο και για τθν παραγωγι και τθ 

ςυςκευαςία του. Ψα υλικά ςυςκευαςίασ ςζβονται το περιβάλλον. Θ εταιρία κα 

εκπαιδεφςει κατάλλθλα το προςωπικό τθσ. Κα υπάρχει μια υψθλι παραγωγικι 

ικανότθτα με εμφιάλωςθ  χωρθτικότθτασ περίπου 25 εκατομμυρίων λίτρων ετθςίωσ. Θ 

εταιρεία διακζτει επίςθσ ζνα ευρφ φάςμα προϊόντων, όπωσ εξαιρετικό παρκζνο 

ελαιόλαδο και βιολογικό ελαιόλαδο. 

Θ Υροςτατευόμενθ Σνομαςία Υροζλευςθσ (ΥΣΥ) κα προςφζρει ζνα ιςχυρό εργαλείο 

για να προωκθκεί το λάδι ςτισ αγορζσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ και να γίνει 

αναγνωρίςιμο. Θ εξαιρετικι ποιότθτα του λαδιοφ μασ κα αποτελεί το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα και κα διαςφαλίηεται από τισ αυςτθρζσ διαδικαςίεσ και τουσ ελζγχουσ ςε 

κάκε ςτάδιο (Martin, 2005).  
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Αδυναμίεσ 

Θ εταιρεία κα παραδϊςει τισ δραςτθριότθτεσ μάρκετινγκ ςε τρίτουσ, γεγονόσ που 

κακιςτά τθν εταιρεία ςε όχι καλι κζςθ όςον αφορά το μάρκετινγκ ςε μια νζα αγορά. 

Υαρά τθν ιςχυρι κρατικι οικονομικι ςτιριξθ τθσ Ε.Ε., το κφριο πρόβλθμα που 

αντιμετωπίηει θ ελλθνικι βιομθχανία ελαιολάδου είναι θ αναποτελεςματικι χριςθ του 

ςφγχρονου μάρκετινγκ από μεςαίεσ επιχειριςεισ. Ακόμθ, θ επιχείρθςθ πρζπει να 

εξιςορροπιςει τθν καλλιζργεια των ελιϊν και να προςτατεφει το περιβάλλον από τυχόν 

φυτοφάρμακα που χρθςιμοποιεί. Θ ζλλειψθ εμεπιρίασ ςχετικά με το ςτιςιμο και τθ 

λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ είναι άλλθ μια αδυναμία και θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ 

αναμζνεται να ςυναντιςει εμπόδια μιασ και κα είναι θ πρϊτθ φορά που αναλαμβάνει 

μια επιχειρθματικι δράςθ. Δυςκολία κα ςυναντιςει θ διοίκθςθ και ςτθν εφρεςθ πόρων 

για τθ χρθματοδότθςθ για να ξεκινιςει θ επιχείρθςθ, λόγω ακόμθ τθσ οικονομικισ 

αςτάκειασ που υπάρχει ςτθ χϊρα. Ψζλοσ, θ υψθλότερθ τιμι του ανωτζρωσ ποιοτικά 

ελαιόλαδου μπορεί να αποτελζςει αναςταλτικό παράγοντα για τθν προτίμθςθ των 

καταναλωτϊν (Marr, 2006).  

Ευκαιρίεσ 

Ωπάρχουν καταναλωτζσ, ιδίωσ ςτο εξωτερικό, που δεν κοιτοφν τόςο τθ τιμι όταν 

κζλουν ζνα ποιοτικό ελαιόλαδο. Ωπάρχει ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςχετικά 

με τθν ιςορροπθμζνθ διατροφι και τα κζματα υγιεινισ και θ ηιτθςθ για προϊόντα 

υψθλισ διατροφικισ αξίασ ζχει αυξθκεί. Θ αυξθμζνθ ηιτθςθ για ελαιόλαδο ςτο 

εξωτερικό είναι μια ευκαιρία για τθν επιχείρθςθ. Θ ποιότθτα ορίηεται από τισ ετικζτεσ 

αςφάλιςθσ ποιότθτασ, τισ πλθροφορίεσ για τθν υγεία, τθν ζνδειξθ τθσ χϊρασ 

προζλευςθσ, το υλικό εμφιάλωςθσ και τθν τιμι. Δεν υπάρχουν άδειεσ ειςαγωγισ οφτε 

εμπόδια ςτο εμπόριο για τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Θ Ελλάδα είναι ο πρϊτοσ 

εξαγωγζασελαιολάδου. Σι διαφθμιςτικζσ και διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ ωφελοφν τθ 

μεςογειακι διατροφι και ταξιδεφουν με νζεσ κουηίνεσ.  
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Ψο εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο κεωρείται το εξαιρετικό ελαιόλαδο ςε όλεσ τισ 

ευρωπαϊκζσ αγορζσ και ςτθν Ελλάδα.  

Θ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε διεκνείσ εκκζςεισ κα τθ βοθκιςει να αναδείξει τα 

προϊόντα τθσ και να επεκτείνει τα δίκτυα και τα κανάλια διανομισ τθσ και να 

δθμιουργιςει ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ (Marr, 2006).  

Απειλζσ 

Θ οικονομικι φφεςθ αποτελεί απειλι, γιατί ζχει μειωκεί το ειςόδθμα των 

καταναλωτϊν ςτθν Ελλάδα και προτιμοφν το χφμα ελαιόλαδο. Σι καιρικζσ ςυνκικεσ 

είναι ζνασ παράγοντασ που μπορεί να επθρεάςει τθν παραγωγι και είναι ζνασ 

αςτάκμθτοσ παράγοντασ που είναι δυνατόν να επιδράςει αρνθτικά ςτθν παραγωγι, 

οπότε πρζπει θ επιχείρθςθ να αναπτφξει μοντζλα πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ για να 

δθμιουργιςει αποκζματα και να μθν ζχει ελλείμματα.  

Ωπάρχουν πολλοί ανταγωνςιτζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο του 

τυποποιθμζνου ελαιόλαδου και εδαιρϊκθκαν ςτθ ςυνείδθςθ των καταναλωτϊν, ενϊ 

ζχουν αφιςει πιο μικρά περικϊρια ςε «νζουσ παίκτεσ» ςτον κλάδο. Ππορεί να υπάρξει 

υποκατάςταςθ από ζλαια που είναι πιο χαμθλισ ποιότθτασ και ζχουν χαμθλότερθ 

διατροφικι αξία από το ελαιόλαδο και προςφζρονται ςε πιο χαμθλι τιμι. Δεν υπάρχει 

μια ολοκλθρωμζνθ δυναμικι και ςυντονιςμζνθ ςτρατθγικι για το μάρκετινγκ και τθν 

προϊκθςθ του ελλθνικοφ ελαιόλαδου ςτισ διεκνείσ αγορζσ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

ςε ςχζςθ με ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ, όπωσ είναι θ Λταλία. Επειδι υπάρχει εξειδίκευςθ 

ςτο προϊόν και είναι ςυγκεκριμζνθ θ αγορά ςτθν οποίααπευκυνόμαςτε υπάρχει πάντα 

ο κίνδυνοσ ςυρρίκνωςισ τθσ, οπότε θ επιχείρθςι μασ μπορεί να χάςει μερίδιο τθσ 

αγοράσ (Morden, 2007).  
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3.7.3. Τάςεισ τθσ αγοράσ 

 

Ψο 2018 ιταν ζνα πολφ καλό ζτοσ για εκατοντάδεσ ελλθνικζσ εταιρείεσ ελαιολάδου, 

των οποίων θ ςκλθρι δουλειά πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθ ςυγκομιδι του 

2017/18 ζδωςε εξαιρετικά εξαιρετικά παρκζνα ελαιόλαδα. Ιταν ζνα ζτοσ προκλιςεων 

για οριςμζνουσ Ζλλθνεσ παραγωγοφσ ελαιολάδου, των οποίων το ςκλθρό ζργο τουσ 

άφθςε με απογοθτευτικά αποτελζςματα από τθ ςυγκομιδι του 2018/19.Σι ζντονεσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ξθραςίασ, πζρα από τα προβλιματα με 

πακογόνα και παράςιτα όπωσ το γλοεςοπόριο και θ μφγα ελιάσ, μείωςαν  τθν 

ποςότθτα και τθν ποιότθτα του ελαιολάδου ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ για το 

ζτοσ ςυγκομιδισ 2018/19.  

Ωςτόςο, οι προςεγμζνεσ προςπάκειεσ των πιο τυχερϊν παραγωγϊν, των οποίων οι 

ελιζσ δεν είχαν πλθγεί από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και αποφεφγοντασ τισ ενοχλθτικζσ 

επικζςεισ από τθν ελιά, αφινουν παρατθρθτζσ να ελπίηουν ότι τα υψθλισ ποιότθτασ 

ελλθνικά εξαιρετικά παρκζνα ελαιόλαδα κα εντυπωςιάςουν ξανά τουσ διεκνείσ 

εμπόρουσ και τουσ καταναλωτζσ.Σριςμζνεσ περιοχζσ και ελαιϊνεσ κατάφεραν να 

παράγουν εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο, αν και ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ. Υαραμζνει 

να δοφμε πωσ ο αρικμόσ και το επίπεδο των ελλθνικϊν βραβείων για τθν ποιότθτα και 

τα οφζλθ του ζξτρα παρκζνου ελαιόλαδου ςτουσ διεκνείσ αγϊνεσ κα ςυγκρικεί με τισ 

προθγοφμενεσ επιτυχίεσ του προθγοφμενου ζτουσ (2017/18). 

Ψο 2018, εκατοντάδεσ ελλθνικά ελαιόλαδα κζρδιςαν βραβεία ςε διεκνείσ 

διαγωνιςμοφσ - ςφμφωνα με μία κατάταξθ, 437 βραβεία ςε 20 διαγωνιςμοφσ, μια 

τεράςτια βελτίωςθ ςε ςχζςθ με τα 213 βραβεία ςε 13 αγϊνεσ που ανζφερε ο ίδιοσ 

οργανιςμόσ κατάταξθσ για το 2017. 
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Εάν πρόκειται να κρικεί θ αξιοπιςτία και τθν επιτυχία του ελλθνικοφ τομζα 

ελαιολάδου με τουσ αρικμοφσ, κα πρζπει επίςθσ να ςυμπεριλθφκοφναρικμοί ςχετικά 

με (Morden, 2007): 

• τουσ παραγωγοφσ που εργάηονται ςκλθρά κάκε μζρα για να καλλιεργιςουν τισ 

καλφτερεσ δυνατζσ ελιζσ και να κάνουν το καλφτερο δυνατό ελαιόλαδο. 

• τα άτομα που βοθκοφν να εφοδιάςουν το ελαιόλαδο με εμφιαλωμζνο και 

επϊνυμο προϊόν ςτθν Ελλάδα, να φζρει τθν προςτικζμενθ αξία και τθν αναγνϊριςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ υγιεινισ του ςτουσ Ζλλθνεσ. 

• τουσ παραγωγοφσ που παρακολουκοφν ςεμινάρια, ςυνζδρια και μακιματα για να 

μάκουν περιςςότερα ςχετικά με τον τρόπο βελτίωςθσ των τεχνικϊν καλλιζργειασ και 

παραγωγισ με βιϊςιμο τρόπο. 

• επιςτιμονεσ και άλλουσ που ςυμμετζχουν ςε μελζτεσ και καινοτόμεσ 

προςπάκειεσ ςε ςχζςθ με το ελαιόλαδο. 

• εμπειρογνϊμονεσ ςτον τομζα του ελαιολάδου που μοιράηονται τισ γνϊςεισ τουσ 

με Ζλλθνεσ και ξζνουσ. 

• επαγγελματίεσ που φτάνουν ςε εκκζςεισ και ςυνζδρια και ςε ζντυπεσ και 

θλεκτρονικζσ εκδόςεισ για να βοθκιςουν ςτθν εκπαίδευςθ των ελλινων παραγωγϊν ι 

να βοθκιςουν ςτθ διάδοςθ του λόγου για τα οφζλθ υψθλισ ποιότθτασ και υγείασ του 

ελλθνικοφ εξαιρετικοφ παρκζνου ελαιολάδου ςε όλο τον κόςμο. 

Ψο 2018 (όπωσ και τα προθγοφμενα χρόνια), Ζλλθνεσ και ξζνοι επιςτιμονεσ 

χρθςιμοποίθςαν ελλθνικά εξαιρετικά παρκζνα ελαιόλαδα ςε μελζτεσ που ζφεραν νζο 

φωσ ςτα εντυπωςιακά ευρφτατα οφζλθ για τθν υγεία του ελαιόλαδου, για παράδειγμα 

ςτθν καταπολζμθςθ τθσ νόςου Αλτςχάιμερ και τθσ λευχαιμίασ.  
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Ψον Λανουάριο, οι ςυγγραφείσ τθσ Εγκυκλοπαίδειασ Ελιάσ, μια πρόςφατθ ελλθνικι 

ζκδοςθ με πλθροφορίεσ για το ελαιόλαδο, ίδρυςαν τθν Ξοινότθτα τθσ Εγκυκλοπαίδειασ 

Ελιάσ, ξεκινϊντασ με 29 διακεκριμζνουσ επιςτιμονεσ που ενδιαφζρονται για 

διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία επικεντρωμζνθ ςε καινοτομίεσ που ςχετίηονται με ελιζσ και 

ελαιόλαδο. 

Ψα καλά ςεμινάρια, τα ςυνζδρια, τα εργαςτιρια και τα μακιματα για τουσ Ζλλθνεσ 

παραγωγοφσ κατζδειξαν ότι υπάρχει ζντονο ενδιαφζρον ςτθ μάκθςθ για ενθμζρωςθ 

και βελτίωςθ μεκόδων καλλιζργειασ και παραγωγισ και για επενδφςεισ ςτθν 

καινοτομία μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ εφευρζςεωσ, του πειραματιςμοφ ι / και του 

εξοπλιςμοφ. Θ ευρεία παρουςία των ελλθνικϊν εταιρειϊν ςε διεκνείσ εκκζςεισ, 

ςυνζδρια και εκκζςεισ επζτρεψε τθν ευρεία αναγνϊριςθ των ευςυνείδθτων 

προςπακειϊν των εργαηομζνων ςτον ελλθνικό τομζα του ελαιολάδου. 

Ζνασ νζοσ ελλθνικόσ νόμοσ που απαιτοφςε ζνα ελαιόλαδο εμφιαλωμζνο και 

επϊνυμο μίασ χριςθσ ςε τραπζηια εςτιατορίων ςτθν Ελλάδα (από τον Λανουάριο του 

2018) είχε ωσ ςτόχο να παράςχει ςτο κοινό, περιλαμβανομζνων των τουριςτϊν, ζνα 

καλφτερο, πιο κρεπτικό ελαιόλαδο που κα εντυπωςιάςει τουσ επιςκζπτεσ και κα 

αυξιςει τθ ηιτθςθ γι’ αυτό προϊόν. Υαρόλο που πολλζσ ελλθνικζσ εταιρείεσ 

ελαιολάδου άρχιςαν να εμφιαλϊνουν ςε μικρότερα δοχεία γι’ αυτό το ςκοπό και 

οριςμζνοι ιδιοκτιτεσ εςτιατορίων άρχιςαν να τυποποιοφν το δικό τουσ ελαιόλαδο για 

χριςθ ςτισ επιχειριςεισ τουσ, το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ ιταν 

απογοθτευτικό. 
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Ρίνακασ 5- Ραραγωγι ελιάσ ςτθν Ελλάδα ςε τόνουσ 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Από τθν άλλθ μεριά, όλο και περιςςότεροι ενκουςιϊδεισ παραγωγοί ελαιολάδου 

άρχιςαν να ςυνδζουν τθν παραγωγι τουσ με αγροτουριςτικζσ επιχειριςεισ όπου 

μποροφν να εκπαιδεφςουν τουσ τουρίςτεσ για τθν αξία, τθν ποιότθτα και τθν υγιεινι 

του ελλθνικοφ εξαιρετικοφ παρκζνου ελαιόλαδου, δθμιουργϊντασ πρεςβευτζσ για το 

προϊόν αυτό ςε διάφορα μζρθ ςτον κόςμο. 

Χχετικά με τθν παραγωγι τθσ ελιάσ ςτθν Ελλάδα, ο απρακάτω πίνακασ δείχνει τα 

μεγζκθ ανά περιφζρεια και ανά τφπο ελιάσ για το 2019.  

Τςον αφορά τα ελαιοτριβεία εκτιμάται ότι ςτθν Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1.300 

ελαιοτριβεία και θ παραγωγι τουσ ανζρχεται ςε 300.000 τόνουσ λάδι. Αποτελεί το 10% 

από τθν παγκόςμια παραγωγι ελαιόλαδου, το οποίο προςκζτει ςτο ΑΕΥ 1%. 
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 Σι εγκεκριμζνεσ μονάδεσ τυποποίθςθσ ανζρχονται ςε 650 μονάδεσ, βάςει τθν από 

12/9/2019 ανακοίνωςθ του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  

3.7.4. Βαςικοί ανταγωνιςτζσ 

 

Τςον αφορά τον τυποποιθτικό τομζα ςτον κλάδο παραγωγισ του ελαιόλαδου, 

υπάρχουν λίκεσ μεγάλεσ βιομθχανίεσ και το 60% του τυποποιθμζνου ελαιόλαδου ςτθν 

Ελλάδα διακινείται από τισ παρακάτω επιχειριςεισ: 

 Ψθν ΕΟΑΝΧ- UnileverHellasA.E., θ οποία κατζχει περίπου το 34% του μεριδίου τθσ 

αγοράσ του τυποποιθμζνου ελαιόλαδου ςτθ χϊρα. Θ εταιρεία εξάγει ςτο 

εξωτερικό ελαιόλαδο ςε χϊρεσ όπωσ οι ΘΥΑ, ο Ξαναδάσ, θ Γερμανία, θ Ξφπροσ, 

θ Αυςτραλία, θ Γαλλία, θ Αλβανία, θ Βουλγαρία και θ Δανία.  

 Ψθ ΠΛΡΕΦΒΑ Α.Ε., θ οποία κατζχει περίπου το 22% τθσ ελλθνικισ αγοράσ 

τυποποιθμζνου ελαιόλαδου και ιταν θ πρϊτθ επιχείρθςθ που προχϊρθςε ςτθν 

τυποποίθςθ του ελαιόλαδου, ενϊ εξάγει από το 1950.  

 Ψθν ΣΟΩΠΥΛΑ- ΕΡΛΑ ΑΒΑΕ, θ οποία ειδικεφεται ςτο εξαιρετικά παρκζνο 

ελαιόλαδο και ςτισ τυποποιθμζνεσ ελιζσ. Ψο 37% των πωλιςεϊν τθσ γίνεται ςτο 

εξωτερικό, ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τθν Λαπωνία και τισ ΘΥΑ.  

Ακόμθ, ςτον κλάδο υπάρχουν πολλοί μικροί ςυνεταιριςμοί που προςπακοφν να 

καταλάβουν μερίδιο τθσ αγοράσ.  

 

 

 

 



50 
 

3.7.5. Τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ 

 

Θ τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ ςτοχεφει ϊςτε θ επιχείρθςθ να μπορεί να 

αναγνωρίςει και να προςαρμόηεται ςτισ διαφορζσ που ζχουν οι πελάτεσ και οι πιο 

βαςικζσ τμθματοποιιςεισ γίνονται βάςει γεωγραφικϊν κριτθρίων, δθμογραφικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, ψυχογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν και τθσ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν. Θ τμθματοποίθςθ κα βαςιςτεί ςε γεωγραφικά και δθμογραφικά 

χαρακτθριςτικά.  

Βαςικόσ ςτόχοσ είναι να πωλείται το ελαιόλαδό μασ ςε επιλεγμζνα εςτιατόρια 

γκουρμζ που προςφζρουν υψθλισ ποιότθτασ κουηίνα, ςε ξενοδοχεία boutiqueκαι ςε 

επιλεγμζνα καταςτιαμταdelicatessen ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, αρχικά ςε χϊρεσ 

τθσ Ε.Ε. Ακόμθ, τα προϊόντα κα πωλοφνται ςε καταςτιματα dutyfree ςε αεροδρόμια 

και ςτα ςθμεία πϊλθςθσ παραδοςιακϊν προϊόντων με υψθλι αιςκθτικι.  

Ψα ςυγκεκριμζνα δίκτυα μζςω των οποίων κα ειςαχκοφν τα προϊόντα τθσ 

επιχείρθςισ μασ κα απευκφνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο καταναλωτικό κοινό που ζχει 

κοινά δθμογραφικά ςτοιχεία. Θ τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ κα γίνει βάςει θλικίασ, 

ειςοδιματοσ, επαγγζλματοσ και κοινωνικισ τάξθσ, λόγω του ότι τα δθμογραφικά 

ςτοιχεία ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ, τισ επικυμίεσ και τισ προτιμιςεισ για ςυγκεκριμζνα 

προϊόντα και επωνυμίεσ από τουσ καταναλωτζσ. Λδίωσ θ κοινωνικι τάξθ που ανικουν οι 

δυνθτικοί μασ πελάτεσ, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, κακϊσ κα απευκυνκοφμε ςτθν 

κατϊτερθ υψθλι και τθν ανϊτερθ υψθλι τάξθ, δθλαδι πρόκειται για κοινό που ζχει 

υψθλζσ απαιτιςεισ και ζνα ςυγκεκριμζνο status αλλά και εκλεπτυςμζνεσ διατροφικζσ 

ςυνικειεσ. Είναι εκείνοι οι καταναλωτζσ που δειπνοφν ςε ζνα καλό ακριβό εςτιατόριο, 

που μζνουν ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία και ζχουν υψθλότερεσ απαιτιςεισ (Ivanisenicet. 

al., 2016).  
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3.8. Στρατθγικι μάρκετινγκ 

 

Θ ςτρατθγικι του μάρκετινγκ τθσ εταιρίασ είναι αρχικά να κάνει γνωςτά τα 

προϊόντα τθσ ςτουσ καταναλωτζσ και μζςα ςτθν πενταετία να προβάλει τα 

πλεονεκτιματά τθσ ζναντι των ανταγωνιςτϊν τθσ αλλά και να αυξιςει το μερίδιο 

αγοράσ τθσ.  

Ψο ςχζδιο μάρκετινγκ ςτθρίηεται ςτισ παρακάτω βάςεισ:  

 Ζωσ το τζλοσ του 2020 ςκοπεφουμε να κερδίςουμε το 5% τθσ εγχϊριασ αγοράσ 

ελιάσ  τυποποιθμζνου ελαιόλαδου και το 8% των εξαγωγϊν.  

 Ψονίηουμε τθν ποιότθτα των πρϊτων υλϊν των προϊόντων μασ.  

 

 

3.8.1.Το προϊόν 

 

Ψο βαςικό όραμα τθσ επιχείρθςθσ είναι να αναδείξει το εκλεκτό ελλθνικό ελαιόλαδο 

και τθν πλοφςια ιςτορία του ελαιόλαδου παγκοςμίωσ διαμορφϊνοντασ τθν αυκεντικι 

ελλθνικι ταυτότθτα. Ψα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν προϊκθςθ ζχουν να 

κάνουν με το προϊόν και τισ δυο υποκατθγορίεσ που κα προςφζρεται, τθν εικόνα του 

και τθ ςυςκευαςία που κα χρθςιμοποιθκεί. Ψο βιολογικό ελαιόλαδο και το ζξτρα 

παρκζνο ελαιόλαδο κα ζχουν υψθλι ποιότθτα και κα χρθςιμοποιοφνται πρϊτεσ φλεσ 

που κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ποιότθτασ τθσ επιχείρθςθσ και τισ προχποκζςεισ για 

να μπορεί να πωλείται ςτθν Ε.Ε.  
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Σι διαδικαςίεσ παραγωγισ των προϊόντων ςτθ γραμμι παραγωγισ διαςφαλίηουν 

πωσ θ ποιότθτα των προϊόντων είναι ανϊτερθ, κα γίνονται ποιοτικζσ αναλφςεισ των 

αποτελεςμάτων και αυτό κα αναγράφεται ςτο πίςω μζροσ τθσ ετικζτασ των προϊόντων, 

ενϊ θ εταιρεία κα ζχει τθν ευκφνθ να τθροφνται τα αναγραφόμενα χαρακτθριςτικά. 

Ξρατικοί και ιδιωτικοί φορείσ κα μποροφν να κάνουν οργανολθπτικι αξιολόγθςθ και τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ ζτςι 

ϊςτε οι καταναλωτζσ να ενθμερϊνονται για τθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ (Emerson, 

2015).  

Ψο εμπορικό ςιμα κα κατατεκεί ςτισ αρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Εμπορικισ και Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου, 

προκειμζνου να γίνει νομικι κατοχφρωςι του.  

Θ πολιτικι ςιματοσ που κα ακολουκθκεί είναι τθσ «οικογζνειασ μάρκασ» μιασ και θ 

ονομαςία PilionOlive κα μπορεί να καλφπτει όλα τα προϊόντα αλλά το κακζνα από αυτά 

κα ζχει μια ειδικι ονομαςία και μια διαφοροποιθμζνθ ςυςκευαςία. Χτόχοσ είναι να 

μπορζςουν τα προϊόντα να διατεκοφν και ςτο εξωτερικό με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ 

διαφοροποίθςθ και ςτθν επίτευξθ ανϊτερθσ ποιότθτασ.  

Ψο βιολογικό και ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο τθσ επιχείρθςθσ κα παράγεται 

αποκλειςτικά από ελιζσ που βρίςκονται ςτο Ρομό Παγνθςίασ και οι οποίεσ 

καλλιεργοφνται με νζεσ μεκόδουσ. Ψο ελαιόλαδο κα είναι ανϊτερθσ ποιότθτασ, το 

άρωμά του κα είναι πλοφςιο και κα ζχει πολφ χαμθλι οξφτθτα. Υιο ςυγκεκριμζνα: α) το 

BiO (βιολογικό)ελαιόλαδο κα παράγεται από ελαιόλενδρα βιολογικισ καλλιζργειασ και 

διακρίνεται από τθ ςυςκευαςία που ζχει το χρυςοπράςινο χρϊμα του λαδιοφ και 

απευκφνεται ςε όλουσ τουσ καταναλωτζσ που κζλουν να κάνουν μια υγιεινι διατροφι. 

β) το εξαιρετικά παρκζνο (extravirgin) ελαιόλαδο από 100% χονδολιά ι Βολιϊτικθ ελιά 

που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςαλάτεσ και ςτθ μαγειρικι και θ ςυςκευαςία του κα 

ζχει διάφανο χρϊμα προκειμζνου ο καταναλωτισ να βλζπει το χρϊμα του.  
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Τςον αφορά τθ ςυςκευαςία κα προςφζρει τζςςερισ πολφ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ: 

1. Υροςταςία του προϊόντοσ από ηθμιά, αλλοίωςθ και καταςτροφι και κα υπάρχει 

πιςτοποίθςθ του ελζγχου ποιότθτασ για να διατθρείται το ελαιόλαδο ςε άριςτθ 

κατάςταςθ. 

2. Κα αποτελεί ζνα μζςο επικοινωνίασ με τουσ καταναλωτζσ και κα βοθκά ϊςτε 

να πωλείται το προϊόν μασ. Υάνω ςτθν ετικζτα κα υπάρχουν χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το προϊόν και ο καταναλωτισ κα μπορεί να ζχει μια 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα για το προϊόν.  

3. Σ εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ του μπουκαλιοφ κα βοθκιςει να βάηει τθ δοςολογία 

που κζλει ο καταναλωτισ και να προςκζτει ςτο προϊόν πρακτικι και χρθςτικι 

αξία για τον καταναλωτι. Ψο εργονομικό μπουκάλι και θ καλαίςκθτθ εικόνα ςτθ 

ςυςκευαςία κα αυξιςει τισ πωλιςεισ μασ και κα δϊςει τθν αίςκθςθ ενόσ 

καινοτόμου προϊόντοσ.  

4. Πζςω τθσ ςυςκευαςίασ του το προϊόν κα διαφοροποιείται από άλλα παρόμοια 

ςτθν αγορά και κα μπορεί το μπουκάλι του να επαναχρθςιμοποιείται. 

Ψα μπουκάλια κα είναι γυάλινα ςε ςυςκευαςία των 250ml, 500 ml, 750 mlκαι 100ml 

και κα είναι ποιοτικά πιςτοποιθμζνα προϊόντα. Θ ετικζτα κα ζχει ζνα κλαδί ελιάσ και ςε 

υδατογράφθμα τθν περιοχι του Υθλίου προκειμζνου να αναδειχκεί από που 

προζρχεται το ελαιόλαδο. Χτο πίςω μζροσ τθσ ετικζτασ κα αναφζρεται πωσ υπάρχει 

πρϊιμο μάηεμα του καρποφ, όταν ακόμθ οι ελιζσ ζχουν τθσ αψάδα τουσ και 

ελαιοποιοφνται ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ λίγεσ ϊρεσ μετά τθ ςυγκομιδι τουσ, ότι 

αποκθκεφονται ςε ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ που ζχουν άηωτο και εμφιαλϊνονται  

ακολουκϊντασ τα πιο υψθλά ποιοτικά πρότυπα, ότι διαςφαλίηεται πωσ ιςορροποφν οι 

γεφςεισ, τα αρϊματα και θ οξφτθτα.  
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3.8.2.Τιμολόγθςθ 

 

Ψο κόςτοσ του ελαιόλαδου που κα προςφζρουμε κα είναια αντίςτοιχο τθσ 

ποιότθτάσ του. Βάςει του γενικότερου περιβάλλοντοσ, των ςτόχων και των εςωτερικϊν 

παραγόντων τθσ επιχείρθςθσ, το κόςτοσ παραγωγισ και το κόςτοσ διανομισ και τθν 

αγορά- ςτόχο, το ελαιόλαδό μασ κα προςφζρεται ςτθν τιμι των 12 ευρϊ/lt. Θ τιμι 

πϊλθςθσ των παραγομζνων προϊόντων, που λιφκθκε υπόψθ για τον υπολογιςμό των 

προβλεπομζνων εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, κεωρείται αρκετά ανταγωνιςτικι. Θ αγορά 

ςτθν οποία ςτοχεφουμε να διειςδφςουμε χαρακτθρίηεται από τθ διαφοροποίθςθ ςτθν 

τιμι, λόγω τθσ ζμφαςθσ ςτθν ποιότθτα και τθν πρωτοποριακι του ςυςκευαςία. Σι 

τιμζσ διαμορφϊνονται με βάςθ το ευρφτερο φάςμα  των τιμϊν του τυπποιθμζνου 

ελαιόλαδου που υπάρχει ςτθν αγορά και διακινείται από τουσ βαςικοφσ μασ 

ανταγωνιςτζσ, εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ (Burkeet. al., 2010).  

 

3.8.3.Τοποκζτθςθ 

 

Θ ζνταςθ τθσ διανομισ τθσ εταιρίασ δείχνει τθ μεγαλφτερθ ι πιο μικρι κάλυψθ τθσ 

δυνθτικισ αγοράσ από τθν επιχείρθςθ και μετράται μζςω του βακμοφ κάλυψθσ των 

δυνθτικϊν ςθμείων πϊλθςθσ ςτο δίκτυο διανομισ. Κα επιλεχκεί θ ςτρατθγικι τθσ 

επιλεκτικισ διανομισ μιασ και ςτόχοσ είναι ζνασ μικρόσ αρικμόσ εμπόρων ςε κάκε 

γεωγραφικι περιοχι. Πζςω αυτισ τθσ ςτρατθγικισ θ επιχείρθςθσ μπορεί να μειϊςει το 

κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ του δικτφου (να επικεντρϊνεται ςε μεγαλφτερεσ παραγγελίεσ, 

να ςυγκεντρϊνονται οι παραγγελίεσ και να γίνονται λιγότερεσ επαφζσ) και να υπάρχει 

καλφτερθ ςυνεργαςία με αυτοφσ, όπωσ για παράδειγμα να υπάρχει το προϊόν ςτο 

κατάςτθμα. 
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 Σι ςυγκεκριμζνοι διανομείσ κα επιλεχκοφν βάςει των υπθρεςιϊν που προςφζρει ο 

ενδιάμεςοσ ςτθν εταιρία παραγωγισ, βάςει τθσ εικόνασ που υπάρχει ςτο ςθμείο τθσ 

πϊλθςθσ και βάςει του μεγζκουσ τθσ αγοράσ- ςτόχου που ζχει θ επιχείρθςθ και 

απευκφνεται ςτουσ καταναλωτζσ (Burkeet. al., 2010).  

Θ εταιρία μασ κα παράγει και κα τυποποιεί εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο και κα 

απευκυνκεί ςε πελάτεσ ςτο εξωτερικό που ψάχνουν να καταναλϊνουν τρόφιμα που 

είναι πιςτοποιθμζνα για τθ διατροφικι τουσ αξία. Θ επιχείρθςθ μελλοντικά κα εξετάςει 

και το ενδεχόμενο να διακζτει τα προϊόντα τθσ και ςε ελλθνικά καταςτιματα 

delicatessen ςε διάφορεσ τουριςτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ προκειμζνου να προωκιςει 

τα προϊόντα ςε ξζνουσ τουρίςτεσ που επιςκζπτοναι αυτζσ τισ περιοχζσ. Ακόμθ, θ 

πϊλθςθ του ελαιόλαδου τθσ εταιρίασ κα γίνεται και μζςω διαιτολογικϊν γραφείων με 

μζλθ τθσ ομάδασ και κα εκμεταλλευτεί τθν επίδραςθ που ζχουν οι διαιτολόγοι ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των καταναλωτϊν για τθ διατροφι τουσ.  Πε τον τρόπο αυτό κα 

δθμιοκργθκεί ζνα μοναδικό κανάλι διανομισ για τθν ελλθνικι αγορά και θ εταιρία κα 

διαφοροποιθκεί ςτθν αφορά. Ακόμθ, κα αποςταλεί ςυςκευαςία δϊρου των προϊόντων 

τθσ εταιρίασ ςε διάςθμουσ ςεφ, δθμοςιογράφουσ ςε περιοδικά διατροφισ και 

μαγειρικισ και ςε άτομα που επθρεάηουν τουσ καταναλωτζσ. Ακόμθ, κα γίνουν 

ςυνεργαςιεσ με ξενοδοχεία και εςτιατόρια ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και ςτο 

menu τουσ κα αναφζρεται θ διατροφικι αξία που ζχει το ελαιόλαδο τθσ εταιρίασ μασ.  
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3.8.4.Ρροϊκθςθ 

 

Για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ επικοινωνίασ πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι κα τθ 

δουν οι καταναλωτζσ, ότι θ εταιρία κα κερδίςει τθν προςοχι των καταναλωτϊν, ότι κα 

χρθςιμοποιθκοφν μθνφματα που κα βοθκιςουν να ςυνδζονται τα προϊόντα τθσ 

εταιρίασ μζχρι να πειςτεί ο καταναλωτισ πωσ πρζπει να τα αγοράςει και να μείνουν 

ςτο μυαλό του καταναλωτι τα προϊόντα και να ζχει κετικι εικόνα γιϋαυτά.  

 

Διαφιμιςθ 

Θ εταιρία κα διαφθμιςτεί μζςω των τοπικϊν και πανελλαδικϊν περιοδικϊν αλλά 

και περιοδικϊν ςτισ χϊρεσ που κα εξάγει τα προϊόντα τθσ και κυρίωσ των περιοδικϊν 

διατροφισ αλλά και κλαδικϊν περιοδικϊν κακϊσ και μζςω καταχωριςεων ςε 

επαγγελματικοφσ οδθγοφσ (εςτιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.), μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ςτο 

ίντερνετ και μζςω τθσ ραδιοφωνικισ διαφιμιςθσ. Θ διαφιμιςθ κα γίνει, επίςθσ, ςτο 

Google, το ΩouTube και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (Facebook, Instagram, Twitter, 

Pinterestκ.ά.).Aκόμθ, κα διακζτει μια ιςτοςελίδα (www.pilionolive.gr) μζςω τθσ οποίασ 

οι καταναλωτζσ κα μποροφν να ενθμερϊνονται για τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ και 

ςτθν οποία κα παρουςιάηονται λεπτομερϊσ τα χαρακτθριςτικά των προϊόντων τθσ και 

κα υπάρχει κατάλογοσ.  

Θ διαφιμιςθ κα αναλθφκεί από διαφθμιςτικι εταιρία. Σι ςτόχοι τθσ διαφιμιςθσ 

που κα ακολουκιςει θ εταιρία είναι:  

 Θ γνωςτοποίθςθ τθσ μάρκασ. 

 Θ αγορά και θ δοκιμι  του βιολογικοφ και του ζξτρα παρκζνου ελαιόλαδου.  

 Θ προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ του ελαιόλαδοφ μασ.  

http://www.pilionolive.gr/
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Θ διαφθμιςτικι εκςτρατεία κα τονίηει τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρίασ που αναφζρκθκαν 

παραπάνω. Ξφριο μινυμα τθσ διαφιμιςισ μασ κα είναι θ παροχι υψθλισ ποιότθτασ 

ελαιόλαδου. Ψα διαφθμιςτικά μθνφματα κα υπάρχουν ςε περιοδικά, ςε 

επαγγελματικοφσ οδθγοφσ, αφίςεσ και ςτο ραδιόφωνο. 

Συμμετοχι ςε εκκζςεισ 

Θ εταιρία κα ςυμμετζχει ςε εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό για τρόφιμα, 

για να ενθμερϊνονται καλφτερα οι καταναλωτζσ και να γίνεται άμεςθ προϊκθςθ των 

προϊόντων μζςω του άμεςου μάρκετινγκ.  

 

Θ εταιρία κα επιτφχει αποδοτικζσ ςυμφωνίεσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, κα 

ανταλλάςςει ςτισ εκκζςεισ απόψεισ με άλλουσ εμπλεκόμενουσ ςτο χϊρο, κα αναπτφξει 

δίκτυα διανομισ ςε μεγάλεσ αγορζσ και κα μπορεί να ενθμερϊνει οποιονδιποτε 

ενδιαφερόμενο.  

Θ εταιρία κα προωκιςει τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ με χορθγίεσ ςε εκκζςεισ τροφίμων 

και βιολογικϊν προϊόντων και με άρκρα ςε περιοδικά τροφίμων για τθ ςθμαςία τθσ 

κατανάλωςθσ του ελαιόλαδου με ςτόχο τθ γνωςτοποίθςθ τθσ εταιρίασ και ςταδιακά 

τθν αφξθςθ τθσ φιμθσ τθσ. Επίςθσ, κα βοθκά ςτθν περιβαλλοντικι προςταςία τθσ 

περιοχισ  το Υιλιου που λειτουργεί αλλά και του Ρομοφ Παγνθςίασ γενικότερα, μζςω 

χορθγιϊν περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που διαμορφϊνονται από διάφορουσ 

φορείσ. 

Ψα επόμενα πζντε ζτθ θ ςτρατθγικι δθμοςιότθτασ κα αφορά τθν ενθμζρωςθ των 

πελατϊν (αγοράσ- ςτόχου) όςον αφορά τθν πορεία τθσ εταιρίασ και τισ επιμζρουσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ (Burkeet. al., 2010) . 
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3.9.Χρθματοοικονομικό ςχζδιο 

3.9.1. Ανάλυςθ του κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

 

Τςον αφορά το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ ανζρχεται ςε 1.200.000 ευρϊ. Χτον πίνακα 2 

αναφζρονται αναλυτικά τα κφρια ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ τθσ 

επζνδυςθσ .  

 

 

Ρίνακασ 6- Κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ 

1 Oικόπεδο 307000 

2 Ξτίρια- Άδειεσ- Εξοπλιςμόσ 690000 

3 Εγκαταςτάςεισ 190000 

4 Πθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 173000 

5 Πεταφορικά μζςα  30000 

 Σφνολο 1200000 

 

3.9.2.Ανάλυςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

 

Για να χρθματοδοτθκεί το επενδυτικό ςχζδιο κα αντλθκεί το 55% από κρατικι 

επιχοριγθςθ (Ρ. 128/1982), το 25% από ιδιωτικά κεφάλαια και το 20% από τραπεηικό 

δανειςμό. Θ περίοδοσ αποπλθρωμισ του δανείου κα είναι 5 ζτθ ςε ιςόποςεσ ετιςιεσ 

δόςεισ.  
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Ρίνακασ 7- Χρθματοδότθςθ επζνδυςθσ 

Ρθγι Ροςοςτό 
ςυμμετοχισ 

Αξία 

Μδια ςυμμετοχι 25% 300000 

Επιχοριγθςθ Ρ. 128/82 55% 660000 

Δάνειο 20% 240000 

Σφνολο  1200000 

 

 

 

ΡΩΤΟ ΒΘΜΑ 

Υροχπολογιςμόσ τόκων : 

Ζςτω ςτακερό επιτόκιο i= 5% και ζτθ n= 5 με δάνειο C= 240000  

R = Cd × *i + i /(1 + i)^ n − 1 + 

R= 55200 

 

Ρίνακασ 8- Απόςβεςθσ δανείου 

α/α ΔΟΣΘ ΤΟΚΟΙ ΧΕΟΛΥΣΙΟ ΕΞΟΦΛΘΜΕΝΟ 
ΡΟΣΟ 

ΑΝΕΞΟΦΛΘΤΟ 
ΥΡΟΛΟΙΡΟ 

1 55200 12000 43200 43200 196800 

2 55200 9840 45360 88560 151440 

3 55200 7572 47628 136188 103812 

4 55200 5190,6 50009,4 186197,4 53802,6 

5 55200 2690,13 52509,87 240000 - 
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ΔΕΥΤΕΟ ΒΘΜΑ 
 

Βάςθ των οικονομικϊν ςυνκικων που επικρατοφν ςτθν οικονομία , τθν προοπτικι 

ανάπτυξθσ παραγωγισ ελαιόλαδου και των ςυνκικων ςτθν αγορά που επικρατοφν , 

αναμζνει θ εταιρία μασ μια μεςοςτακμικι αφξθςθ 4 % για τα επόμενα 5 ζτθ 

 

 

Διάγραμμα 2- Ρρόβλεψθ παραγωγισ προϊόντων και πωλιςεων 
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3.9.3. Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ 

 

Χτον πίνακα 9 παρουςιάηονται οι Ξαταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςεων για τα πρϊτα 

πζντε ζτθ τθσ επζνδυςθσ.  

1.Ανκρϊπινο δυναμικό. Χυνολικά τα άτομα που κα απαςχολοφνται ςτθν επιχείρθςθ 

παρουςιάςτθκαν ςε προθγοφμενο τμιμα του επιχειρθματικοφ ςχεδίου αναλυτικά. Κα 

υπολογιςτοφν 12 μιςκοί ςυν bonus παραγωγικότθτασ ςτο τζλοσ του κάκε ζτουσ. 

Χυνολικά θ μιςκοδοςία ανζρχεται ςε 267.384 ευρϊ για το πρϊτο ζτοσ.  

2. Ψα ζξοδα των πρϊτων υλϊν το πρϊτο ζτοσ ανζρχονται ςε 60.000 ευρϊ και 

αυξάνονται τα επόμενα ζτθ.  

3. Ψα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ είναι 5.000 ευρϊ ετθςίωσ και είναι ςτακερά τθν πενταετία.  

4. Ψα ζξοδα μάρκετινγκ είναι 50.000 ευρϊ και αυξάνονται τα υπόλοιπα τζςςερα ζτθ.  

5. Ψα διοικθτικά ζξοδα ανζρχονται ςε 163.000 ευρϊ το πρϊτο ζτοσ και αυξάνονται 

διαχρονικά .  

 

 Ψα ζξοδα κα αυξάνονται κατά 2 % λόγο τθσ αφξθςθσ κερδϊν . 

 Επίςθσ , το κόςτοσ πωλθκζντων με βάςθ τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν 

παγκόςμια αγορά και τθν ςυνεχισ αυξανομζνθ ηιτθςθ ελαιόλαδου κα 

αυξάνεται κάκε ζτοσ ςε 5 %. 
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Ρίνακασ 9- Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ πζντε ετϊν 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 1ο ΕΨΣΧ 2ο ΕΨΣΧ 3ο ΕΨΣΧ 4ο ΕΨΣΧ 5ο ΕΨΣΧ 

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 920000 956796 995064 1034856 1076244 

ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛ/ΝΤΩΝ (154700) (162435) (170556) (179083) (188037) 

 ΜΙΚΣΟ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

765300   794361 824508  855773  888207  

ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ (50000) (51000) (52020) (53060) (54121) 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (163000) (166260) (169585) (172976) (176435) 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

(267384) (272731) (278185) (283748) (289422) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ (5000) (5000) (5000) (5000) (5000) 

 
ΧΘΜΑΤΟΡΙΣΤΩΤΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

(12000)  (9840)  (7572)  (5190,6)  (2690,13)  

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

267916 289530 312146 335798,4 360538,87 

ΦΟΟΣ (35%) (93770,6) (101335,5) (109251,1) (117529,44) (126188,60) 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΧΘΣΘΣ  

174145,4 188194,5 202894,9 218268,96 234350,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

3.9.4. Κακαρζσ ταμιακζσ ροζσ  

 

Υροχπολογιςμόσ των κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν για τα επόμενα 5 χρονιά τθσ επζνδυςθσ , 

διαδικαςία που απαιτεί προχπόκεςθ για τον προχπολογιςμό των προ εξοφλθμζνων ταμειακϊν 

ροϊν . 

Ρίνακασ 10- Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ  

 Α. ΕΙΡΟΕ Ζτοσ 1 Ζτοσ 2 Ζτοσ 3 Ζτοσ 4 Ζτοσ 5 

1.ΚΑΘΑΑ ΚΕΔΘ 174145,4 188194.5 202894.9 218268.96 234350.27 

2.ΑΥΞΘΣΘ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

300000 - - - - 

3.ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ 660000 - - - - 

4.ΔΑΝΕΙΟ 240000 - - - - 

5.ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΥΤΩΝ - - - - - 

6.ΥΡΟΛΕΙΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΑ - - - - 291500 

ΣΥΝΟΛΟ Α 1374145,4 188194,5 202894,9 218268,96 525850,27 

Β. ΕΚΟΕΣ      

1.ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 540000 - - - - 

2.ΧΕΟΛΥΣΙΟ 43200 45360 47628 50009,4 52509,87 

3.ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΡΕΛΑΤΩΝ - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ Β 583200 45360 47628 50009,4 52509,87 

 

Επομζνωσ Α.ΕΛΧΦΣΕΧ - Β.ΕΞΦΣΕΧ ζχουμε : 

 1 ζτοσ 790945,4 

 2 ζτοσ 142834,5 

 3 ζτοσ 155266,9 

 4 ζτοσ 168259,56 

 5 ζτοσ 473340,4 
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ΤΙΤΟ ΒΘΜΑ 

Υροχπολογιςμόσ του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ κεφαλαίου επειδι αποτελεί το 

επιτόκιο προεξόφλθςθσ του κόςτοσ κεφάλαιοφ από κάκε πθγι χρθματοδότθςθσ 

του κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ . 

Ψο μεςοςτακμικό επιτόκιο άντλθςθσ χρθματοδότθςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

επζνδυςθσ είναι 4,5 % . 

 

ΤΕΤΑΤΟ ΒΘΜΑ 

Υροχπολογιςμόσ τθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ NPV  

 

NPV = CF1/ (1 + K)^ 1 + CF2/ (1 + K)^ 2 + ⋯ + CFn/ (1 + K)^ n − C 

NPV = 1004672,37 > 0 

Σπότε θ εν λόγω επζνδυςθ μασ είναι αποδεκτι . 
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3.9.5. Εκτίμθςθ κινδφνου 

 

Θ επιχείρθςθ μπορεί να αντιμετωπίςει απρόβλεπτα εμπόδια που δυςχεραίνουν τθν 

ομαλι τθσ λειτουργία και προζρχονται από το εςωτερικό ι το εξωτερικό τθσ 

περιβάλλον.  

1.Ξαταςτροφι τθσ ςοδειάσ. Ππορεί ανά πάςα ςτιγμι αν εμφανιςτεί δάκοσ ςτισ ελιζσ 

κια να πρζπει να γίνει ο κατάλλθλοσ ψεκαςμόσ. Αλλά και κα επθρεαςτεί θ παραγωγι, 

αφοφ για κάποιο χρονικό διάςτθμα οι ελιζσ δε κα μπορζςουν να δϊςουν καρπό που 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι του ελαιόλαδου.  

2.Υοιότθτα ελαιόλαδου. Υαρά το ότι θ ποικιλία των ελιϊν υπερζχει είναι πικανό 

κάποιοι εξωτερικοί παράγοντεσ να οδθγιςουν ςτθν κακι ποιότθτα του τελικοφ 

προϊόντοσ, λόγω των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων, των ξζνων ςωμάτων ςτθ 

διαδικαςία παραγωγισ και κάποιων μικροοργανιςμϊν.Θ εταιρία κα πρζπει να δϊςει 

ζμφαςθ ςτα πιςτοποιθτικά των προμθκευτϊν των φυτοφαρμάκων, να κάνει 

δειγματολθπτικζσ αναλφςεισ ςε εργαςτιρια και να κακαρίηει τακτικά τισ αντλίεσ και τισ 

δεξαμενζσ.  

3.Αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ. Σ ανταγωνιςμόσ ςτο τυποποιθμζνο ελαιόλαδο είναι 

αυξθμζνοσ, ιδίωσ ςτο εξωτερικό από χϊρεσ όπωσ θ Λςπανία, θ Λταλία και νζεσ χϊρεσ, 

όπωσ θ Ψουρκία, το Παρόκο, θ Ψυνθςία και θ Χυρία, οι οποίεσ ζχουν αυξιςει τισ 

ςυνολικζσ τουσ πωλιςεισ. Ψο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα είναι πωσ το ελαιόλαδο που 

παράγεται είναι ζνα ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο που ζχει κρεπτικι και διατροφικι αξία 

που είναι πλοφςια και είναι ανϊτερθσ ποιότθτασ από το ελαιόλαδο που προςφζρουν 

άλλεσ χϊρεσ.  
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4. Πθ ευνοϊκζσ πολιτικζσ αποφάςεισ. Θ ψιφιςθ νόμων και οι διαδικαςίεσ πλιττουν 

τουσ ελαιοπαραγωγοφσ  και ζτςι μπορεί να επθρεαςτεί θ κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ. 

Ξάποιεσ από αυτζσ τισ αποφάςεισ είναι θ αφξθςθ ςτθν επιτρεπόμενθ ποςότθτα τθσ 

ειςαγωγισ του αδαςμολόγθτου ελαιόλαδου ςτθν Ελλάδα, το ότι δεν υπάρχουν 

μθχανιςμοί για να καταπολεμιςουν και αν εξαλείψουν τθ νοκεία και ότι ζχουν μειωκεί 

οι αποηθμιϊςεισ και οι επιδοτιςεισ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΟ 4 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Για να ςχεδιαςτεί ζνα επιχειρθματικό πλάνο κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 

παράγοντεσ από το εςωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Υρόκειται για μια 

επζνδυςθ με ςκοπό να επιτευχκοφν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι που τίκενται από τουσ 

επενδυτζσ. Ξάκε επιχειρθματικό ςχζδιο διατρζχει και κινδφνουσ που οφείλονται 

κυρίωσ ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ.  

 

Βάςει τθσ ζρευνασ που ζγινε ςτον κλάδο τθσ παραγωγισ και τυποποίθςθσ 

ελαιόλαδου, διαπιςτϊκθκε ότι θ επιχείρθςθ PilionOlive μπορεί να είναι μια βιϊςιμθ 

επιχείρθςθ και είναι βιϊςιμθ θ επζνδυςθ για να γίνει. Σι υπολογιςμοί που ζγιναν είναι 

ρεαλιςτικοί και μετριοπακείσ και εναρμονίηονται με τισ τιμζσ τθσ αγοράσ, και 

αξιοποιϊντασ ςυνεχϊσ το κεφάλαιο τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ επζνδυςθσ. Από το πρϊτο 

ζτοσ θ επζνδυςθ κα αποφζρει κζρδθ. Για να είναι κερδοφόρα θ επιχείρθςθ και τα 

επόμενα ζτθ κα πρζπει τα ςτελζχθ τθσ να προγραμματίςουν τισ επόμενεσ κινιςεισ που 

κα κάνουν για τθ διεφρυνςθ τθσ παραγωγισ, τθν ανανζωςθ του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων και τθν αφξθςθ των υπαλλιλων. 
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