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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Σν ειαηφιαδν εδψ θαη αηψλεο απνηειεί βαζηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην ζπζηαηηθφ ηεο δηαηξνθήο ηνπ 

αλζξψπνπ. Ζ ζηξνθή πξνο ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ε πξνβνιή ησλ σθέιηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ειαηφιαδνπ ζε πνιινχο ηνκείο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θαηαλάισζεο 

ειαηφιαδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη απφ ρψξεο πνπ δελ ήηαλ παξαδνζηαθά θαηαλαιψηξηεο ρψξεο. Ζ 

Διιάδα είλαη ε πξψηε ρψξα ζε θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ,  ελψ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο είλαη ε ηξίηε ζε παξαγσγή ρψξα. Χζηφζν δελ έρεη εθκεηαιιεπηεί 

επαξθψο ηελ πνηνηηθή ππεξνρή ηνπ πξντφληνο ηεο κε ιακβάλνληαο ηθαλνπνηεηηθή αλαγλψξηζε 

δηεζλψο θαη πεηπραίλνληαο κφλν ην 27% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο λα θζάλεη ζηελ ηππνπνίεζε. 

ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο έγηλε ζεσξεηηθή αλαθνξά ζε φξνπο φπσο ην 

κάξθεηηλγθ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. ην δεχηεξν κέξνο ηεο κειέηεο παξνπζηάζηεθαλ 

αξρηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο κέζσ αλάιπζεο θιαδηθψλ κειεηψλ. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε αλαθνξά ζηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρσξήζεθε απφ κέινο ηεο εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ 

παξαγσγήο ειαηφιαδνπ. Σέινο, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ νη αγνξαζηηθέο πξνηηκήζεηο θαη νη 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ ειαηφιαδνπ. Ζ πνζνηηθή έξεπλα βαζίζηεθε ζε 

πξσηνγελή ζηνηρεία θαηφπηλ ζπιινγήο εξσηεκαηνινγίσλ. Αθνινχζεζε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο. 
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ABSTRACT 

 
Olive oil has been a basic and irreplaceable component of the human diet for centuries. The shift to the 

Mediterranean diet and the promotion of the beneficial elements of olive oil in many sectors has 

resulted in an increase in the percentage of olive oil consumption worldwide and by countries that 

have not been traditionally consuming countries. Greece is the first country to consume olive oil, 

while it is an important part of the Greek economy as it is the third largest producer. However, it has 

not sufficiently exploited the quality superiority of its product, not receiving satisfactory international 

recognition and achieving only 27% of domestic production to reach labelling. 

In the first part of this dissertation reference was made to terms such as marketing and consumer 

behavior. In the second part of the study, the results of the secondary research were initially presented 

through the analysis of industry studies. Then, reference was made to the interview provided by a 

member of the company in the olive oil industry. Finally, an attempt was made to record the buying 

preferences and consumption habits of Greek olive oil consumers. The quantitative research was based 

on primary data after collection of questionnaires. A descriptive statistical analysis and its conclusions 

followed. 
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Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο θνηηεηήο ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ ΠΑΤΛΟ, δειψλσ ξεηά φηη ε 

παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία κε ηίηιν «Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ αγνξά 

ειαηφιαδνπ», θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία θαη πεγαίνη θψδηθεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ή 

ηξνπνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο θαη αλαθέξνληαη ξεηψο κέζα ζην θείκελν 

πνπ ζπλνδεχνπλ, θαη ε νπνία έρεη εθπνλεζεί ζην ΓΠΜ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο - MBA Food & Agribusiness ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ Αρηιιέα, απνηειεί 

απνθιεηζηηθά δηθφ κνπ, κε ππνβνεζνχκελν πφλεκα, δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο. Σα ζεκεία 

φπνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηδέεο, θείκελν, αξρεία ή / θαη πεγέο άιισλ ζπγγξαθέσλ, 

αλαθέξνληαη επδηάθξηηα ζην θείκελν κε ηελ θαηάιιειε παξαπνκπή θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά 

πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ κε πιήξε πεξηγξαθή. 

 

Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία απηή ππνβάιιεηαη ζε κεξηθή εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο» ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Γελ έρεη 

ππνβιεζεί πνηέ πξηλ γηα νηνδήπνηε ιφγν ή γηα εμέηαζε ζε νπνηνδήπνηε άιιν παλεπηζηήκην ή 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ εξγαζία απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο 

ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο θαη ηνπ επηβιέπνληνο/νπζαο ηεο εθπφλεζή ηεο. Σα θπζηθά απηά 

πξφζσπα έρνπλ θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εξγαζίαο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε 

θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. 

Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, 

εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο 

θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε 

απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη κφλν. 

 

Με ηελ άδεηά κνπ, ε παξνχζα εξγαζία ειέγρζεθε απφ ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κέζα απφ 

ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο ινγνθινπήο πνπ δηαζέηεη ην ΓΠΑ θαη δηαζηαπξψζεθε ε εγθπξφηεηα 

θαη ε πξσηνηππία ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

Πάλσ απφ 11 εθαηνκκχξηα εθηάξηα ειηψλ θαιιηεξγνχληαη παγθφζκηα, κε ηηο εθηάζεηο 

απηέο λα είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζηηο πέληε επείξνπο, ζηα δχν εκηζθαίξηα θαη ζε 47 ρψξεο 

ζηηο νπνίεο επί ηνπ παξφληνο παξάγεηαη ην ειαηφιαδν. Ζ ζπγθνκηδή ησλ ειηψλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ γίλεηαη ηελ πεξίνδν Οθηψβξην - Απξίιην ζην 

βφξεην εκηζθαίξην θαη απφ ηνλ Απξίιην - Ηνχιην ζην λφηην. Παξφια απηά ην 98% ησλ ειηψλ 

ζε παγθφζκην επίπεδν καδεχνληαη απφ ηελ  πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 

12.000 ειαηνηξηβεία ζηνλ θφζκν ε πιεηνςεθία  ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχλ θπγνθεληξηθά 

ζπζηήκαηα. Σν ειαηφιαδν θαηαλαιψλεηαη ζε πάλσ απφ 160 ρψξεο παγθφζκηα.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα γηα ην 2012 σο έηνο αλαθνξάο, ε παξαγσγή 

ειαηφιαδνπ αλεξρφηαλ ζε 3,1 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 1,7 ηνηο 

εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο βξψζηκσλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ ιηπψλ (18,4 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο).Απηά ηα ζηνηρεία ππνγξακκίδνπλ ηελ θαίξηα νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ηνκέα ηνπ 

ειαηφιαδνπ θαη ηε ζέζε επηξξνήο ηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν ζε φξνπο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο. 

1.1 H ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Παξφιν πνπ έρεη δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζην κάξθεηηλγθ σο πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο ελφο νξγαληζκνχ, θαη πνιιά δηεπζπληηθά ζηειέρε αλαγλσξίδνπλ ην 

ξφιν ηνπ ζε απηή, ε έλλνηά ηνπ είλαη ζπρλά κε μεθάζαξε. Πνιινί ζπγρένπλ αθφκε ην 

κάξθεηηλγθ κε ηελ πψιεζε κφλν, ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πξάγκαηη είλαη κέξνο ηνπ marketing. 

Χζηφζν, ην κάξθεηηλγθ είλαη κία νξγαλσκέλε θαη νινθιεξσκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πεξηιακβάλεη πνιιέο δξάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνιχ επξχηεξεο απφ ηελ θαζαξή πψιεζε θαη 

πξνψζεζε πξντφληνο. Σν κάξθεηηλγθ κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

δπλαηνχο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

πσιήζεσλ θαη άξα πεξηζζφηεξσλ θεξδψλ γηα κία επηρείξεζε. 

Γελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ην κάξθεηηλγθ. Ζ American Marketing 

Association (1938) νξίδεη ην κάξθεηηλγθ σο «όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα 

ώζηε λα επηηξαπεί ε ξνή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από ηνλ παξαγσγό ή ηνλ εηζαγσγέα ζηνλ 

ηειηθό θαηαλαισηή ή βηνκεραληθό αγνξαζηή». Απηφο ν νξηζκφο ππνλνεί φηη ην κάξθεηηλγθ 

δηαδξακαηίδεη έλα βαζηθφ έξγν, πνπ είλαη λα θάλεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο δηαζέζηκα 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ηφπν, ζηνλ θαηαλαισηή. Απηφο ν νξηζκφο θαίλεηαη λα 

πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ ζηε δηαλνκή θαη ηελ πψιεζε.  
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Ο Stanton (1964) πξνηείλεη έλαλ επξχηεξν νξηζκφ: «Τν κάξθεηηλγθ είλαη έλα ζύζηεκα 

από επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αιιεινεπηδξνύλ θαη ζηνρεύνπλ ζην ζρεδηαζκό, ηελ 

ηηκνιόγεζε, ηελ πξνώζεζε θαη ηε δηαλνκή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο 

ζε ησξηλνύο θαη κειινληηθνύο θαηαλαισηέο». Δλαιιαθηηθά ην κάξθεηηλγθ αθνξά «έλα ζύλνιν 

νινθιεξσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από έλαλ νξγαληζκό κε ζηόρν ηε 

δηεπθόιπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ αληαιιαγήο» (Lewis, &Erickson,1969). Πξνο ην ζθνπφ απηφ ην 

ηκήκα marketing έρεη λα δηαηειέζεη δχν έξγα: α)λα ελζαξξχλεη ηε δήηεζε γηα ηα πξντφληα 

ηνπ θαη β)λα εμππεξεηήζεη απηή ηε δήηεζε. 

Ο Kotler (1976), σο εθπξφζσπνο ηεο λεφηεξεο ζρνιήο ηνπ marketing,ζεσξεί απηφ 

σο«κία θνηλσληθή θαη δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη νη 

νκάδεο ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη αληαιιαγήο 

πξντόλησλ θαη αμηώλ κε ηνπο άιινπο» (ηψκθνο, 2003). Απηφο ν νξηζκφο ζεσξεί ην marketing 

ζαλ έλα ζπλδπαζκφ ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ: ηνπ παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ παξάγνληα ηεο επραξίζηεζεο θαη ηνπ παξάγνληα ηεο αληαιιαγήο. 

Γηαρσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πσιήζεσλ απφ απηή ηνπ κάξθεηηλγθ νξίδνληαο φηη ε πψιεζε 

είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ 

παξαγγειηψλ νη νπνίεο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζεο. Αληηζέησο, ην θαιφ κάξθεηηλγθ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ζ πψιεζε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απφξξνηα ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Οη νξηζκνί πνπ αλαθέξζεθαλ σο ηψξα δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ κία νινθιεξσκέλε 

θαη αθξηβή εηθφλα ηνπ marketing, πηζαλφ επεηδή απηφ, ζαλ επηζηήκε, ππφθεηηαη αθφκε ζε 

δηαξθείο θαη ηαρχηαηεο αιιαγέο. Έηζη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη ην marketing ν θάζε 

εξεπλεηήο ήξζε αληηκέησπνο κε κία ζπγθεθξηκέλε πηπρή απηνχ. Ζ ζχγρξνλε θηινζνθία ηνπ 

κάξθεηηλγθ απαηηεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο λα είλαη δεζκεπκέλνη ζε έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην 

κάξθεηηλγθ (marketing orientation) ή ηνπο πειάηεο (Jaworski & Kohli, 1993). 

Ζ αληαιιαγή σο δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ marketing. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

1.Σνπιάρηζηνλ δχν κέξε ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία. 

2. Κάζε κέξνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάηη κε αμία γηα ην άιιν κέξνο. 

3. Κάζε κέξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί, λα ζπλδηαιέγεηαη θαη λα παξαδίδεη 

θάηη. 
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4. Κάζε κέξνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ειεπζεξία λα δερηεί ή λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

αιινχ κέξνπο. 

5. Οη πεξηζηάζεηο ηνπ ηξηγχξσ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Σν κάξθεηηλγθ έρεη απεξηφξηζηα πεδία εθαξκνγήο. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα 

αθφινπζα: 

 Μάξθεηηλγθ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ 

 Μάξθεηηλγθ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ 

 Μάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ 

 Δμαγσγηθφ θαη δηεζλέο κάξθεηηλγθ 

 Μάξθεηηλγθ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ 

 Πνιηηηζηηθφ κάξθεηηλγθ 

 Πνιηηηθφ κάξθεηηλγθ 

 Αζιεηηθφ κάξθεηηλγθ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Ζ πκπεξηθνξά Καηαλαισηή αθνξά ηε κειέηε ηνπ πσο ηα άηνκα απνθαζίδνπλ ην 

πψο ζα μνδέςνπλ ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ (ρξήκα, ρξφλν, πξνζπάζεηα) ζε αγαζά πξνο 

θαηαλάισζε. πγθεθξηκέλα απαληά ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα; 

 Ση αγνξάδνπλ; 

 Γηαηί ην αγνξάδνπλ; 

 Πφηε ην αγνξάδνπλ; 

 Πψο ην αγνξάδνπλ; 

 Απφ πνπ ην αγνξάδνπλ; 

 Πφζνο ζπρλά ην αγνξάδνπλ;  

 

Απνηειεί έλα πνιχπινθν θαηλφκελν θαη ζπλδπάδεη θνηλσληνινγηθέο, ςπρνινγηθέο, 

νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο θαζψο θαη θνηλσληθέο- αλζξσπνινγηθέο (Bobadilla et al., 

2020).Πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ζρέζεηο αηηίαο-απνηειέζκαηνο. Απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα 

κειέηεο: απηφ πξηληελ αγνξά, απηφ ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο, θαη απηφ πνπ αθνινπζεί ηελ αγνξά. 

Πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ησλ αγνξαζηψλ (Kuchinka et al., 2018; Sirgy, 2018; Yuan et al., 2018). 

 

2.1 ΟΡΗΜΟ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

χκθσλα κε ηνλ Walters (1974) «Έλαο θαηαλαισηήο είλαη έλα άηνκν πνπ, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη, αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε απφ 

ηδξχκαηα κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη αλάγθεο ή επηζπκίεο πξνζσπηθέο ή ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζην νπνίν αλήθεη». Απηά ηα αγαζά / ππεξεζίεο ηνπ πξνζθέξνπλ κηα 

ρξεζηκφηεηα. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο (Υπηήξεο, 2006): 

1. Σειηθφο Καηαλαισηήο; είλαη ην άηνκν ή ην λνηθνθπξηφ ην νπνίν θαηαλαιψλεη έλα 

αγαζφ ή κηα ππεξεζία  

2. Βηνκεραληθφο Πειάηεο: είλαη ν ρξήζηεο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ.  

Ζ κειέηε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο σο απηφλνκνο θιάδνο είλαη έλα 

θαηλφκελν πνπ μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ '60 κε ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θηλήηξσλ πνπ θαζνδεγνχλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη νδεγνχλ ζηε 

ιήςε ησλ αγνξαζηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ. εκαληηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ζηελ επηζηήκε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή απνηέιεζε ε παξαηήξεζε πσο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

παξάγνπλ θαη λα πσινχλ πξντφληα πνπ επηζπκνχλ νη θαηαλαισηέο θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο 
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αλάγθεο ηνπο. πλεπψο απνξξίθζεθε ε ηδενινγία ησλ πσιήζεσλ (πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο) θαη ηελ δηαδέρηεθε ε ηδενινγία ηνπ κάξθεηηλγθ(πξνζαλαηνιηζκφο 

ζηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή). 

Ο φξνο πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αγνξά 

πξντφληνο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα, θαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Κάζε ζθέςε, θίλεηξν, αίζζεζε θαη απφθαζε 

πνπ ιακβάλεηαη εληάζζεηαη ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο επεηδή ηνπο επηηξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Δλψ δελ 

αθνξά κφλν ην ηη αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο, αιιά θαη ην γηαηί ην αγνξάδνπλ, πφηε θαη πνχ 

θαη πψο ην αγνξάδνπλ, πφζν ζπρλά ην αγνξάδνπλ, θαζψο θαη πψο ην θαηαλαιψλνπλ θαη πσο 

ην απνξξίπηνπλ (Barmola & Srivastava, 2010). 

Έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα απηή. Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζεκαίλεη «ηε κειέηε νκάδσλ, αηόκσλ θαη νξγαληζκώλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

γηα λα επηιέμνπλ πξντόληα, ππεξεζίεο, εκπεηξίεο ή θαηλνηνκίεο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηνλ αληίθηππό ηνπο ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ θνηλσλία» (Chen et al., 

2018).χκθσλα κε ηνλ ηψκθν (2002) ε πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή νξίδεηαη σο εμήο: ‘... 

όιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ αγνξά πξντόληνο, δξαζηεξηόηεηεο, ζθέςεηο, επηδξάζεηο, πνπ ζπκβαίλνπλ 

πξηλ, ζηελ δηάξθεηα, θαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο όπσο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη από 

αγνξαζηέο θαη θαηαλαισηέο πξντόλησλ/ππεξεζηώλ θαζώο θαη από απηνύο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αγνξά’. 

χκθσλα κε ηελ American Marketing Association (Bennett, 1995) ε πκπεξηθνξά 

ηνπ Καηαλαισηή είλαη «ε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο γλώζεο, ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ζηε 

δσή ηνπο.»Ο Jacoby (1976) φξηζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή σο «ην ζύλνιν ησλ 

απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ ζε ζρέζε κε ηελ απόθηεζε, ηελ θαηαλάισζε, θαη ηελ απόξξηςε 

αγαζώλ, ππεξεζηώλ, ρξόλνπ θαη ηδεώλ από αλζξώπηλεο κνλάδεο ιήςεο απνθάζεσλ.» 

Γηα ηελ εξκελεία ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή έρνπλ πξνηαζεί νη αθφινπζεο 

ηξεηο πξνζεγγίζεηο (Ford, 1990): 
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Οηθνλνκηθή Πξνζέγγηζε 

Οη νηθνλνκνιφγνη γηα λα εξκελεχζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θάλνπλ ρξήζε 

ησλ ελλνηψλ ηεο κέγηζηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ησλ θακππιψλ αδηαθνξίαο. Καη νη δχν ζεσξίεο 

ζηεξίδνληαη ζε ηξεηο παξαδνρέο: 

1. Σα άηνκα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαζψο θαη πσο κπνξνχλ λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ.  

2. Σα άηνκα δξνπλ κε νξζνινγηθφ ηξφπν θάλνληαο ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκνπο πφξσλ πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κε ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηελ σθέιεηα / ρξεζηκφηεηα πνπ 

ιακβάλνπλ. 

3. Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ δελ εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ. Φπζηθά νη παξαδνρέο απηέο δελ 

κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη πιήξσο ζηελ πξάμε. 

Ο νξζνινγηθφο θαηαλαισηήο κε ην πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπ θαη ηηο 

απεξηφξηζηεο αλάγθεο πνπ έρεη, επηζπκεί λα αγνξάζεη έλα ζπλδπαζκφ αγαζψλ ν νπνίνο ζα ηνπ 

πξνζθέξεη ηε κέγηζηε ρξεζηκφηεηα, δειαδή ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαηαλάισζε απηψλ ησλ αγαζψλ. Οη ρξεζηκφηεηεο ησλ πξντφλησλ είλαη δηαθνξεηηθέο γηα 

θάζε άηνκν. Όζν απμάλεη ε θαηαλάισζε ελφο αγαζνχ, ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα απηνχ 

κεηψλεηαη. 

 

Φπρνινγηθή Πξνζέγγηζε 

Ζ Φπρνινγηθή Πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ζεσξίεο, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ 

ηηο νπνίεο είλαη : 

 Ζ ζεσξία ηεο κάζεζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα πεηξάκαηα ηνπ Pavlov, ηα νπνία νδήγεζαλ 

ζε έλα κνληέιν αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο  εξεζίζκαηνο - απάληεζεο, βαζηζκέλν ζε 

ηέζζεξηο θεληξηθέο έλλνηεο. 

Κίλεηξα: ην κνληέιν κάζεζεο ηνπ Pavlov, ηα θίλεηξα πνπ αλαθέξνληαη επίζεο σο 

«αλάγθεο», ζπλεπάγνληαη ηζρπξά εξεζίζκαηα εζσηεξηθά γηα ην άηνκν, ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχλ ηε δξάζε. Γχν ηχπνη θηλήηξσλ δηαθξίλνληαη απφ ηνπο ςπρνιφγνπο, ηα 

πξσηαξρηθά - θπζηνινγηθά θαη ηνπο καζεκέλα. Οη πξσηνγελείο θπζηνινγηθέο νξκέο 

αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο φπσο ε πείλα, ε δίςα, ν πφλνο, ην θξχν θαη ην ζεμ. Σα 

καζεκέλα θίλεηξα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσλία, πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο 

φπσο ε ζπλεξγαζία, ν θφβνο θαη ε απιεζηία. 

ύκβνιν: χκθσλα κε ην κνληέιν, έλα θίλεηξν είλαη πνιχ γεληθφ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

απφθξηζε ελεξγνπνηείηαη κφλν ζε ζρέζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε ησλ 
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ελδείμεσλ. Δπηπιένλ, νη ελδείμεηο γίλνληαη αληηιεπηέο σο εξεζίζκαηα γηα ην άηνκν θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη ζα θαζνξίζνπλ πνχ, πφηε θαη πψο αληαπνθξίλεηαη έλα ππνθείκελν. 

Απάληεζε: Ζ απάληεζε ππνδειψλεη ηελ αληίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ελδείμεσλ. Θα 

πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ε αθξηβήο δηακφξθσζε ησλ ελδείμεσλ δελ ζα παξάγεη 

απαξαίηεηα ηελ ίδηα απφθξηζε. Ζ ίδηα αληαπφθξηζε εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ αληακνηβήο. 

Δλίζρπζε: Μηα εκπεηξία πνπ αληακείβεηαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο απάληεζεο. πλεπψο ππνλνείηαη φηη κία ηάζε ζρεκαηίδεηαη φηαλ ε ίδηα 

απφθξηζε επαλαιεθζεί φηαλ εκθαληζηεί ε ίδηα δηακφξθσζε ησλ ελδείμεσλ. Δάλ, σζηφζν, 

κηα απάληεζε ή ζπλήζεηα δελ εληζρπζεί, ε ζπλήζεηα κπνξεί ηειηθά λα εμαθαληζηεί. 

 Ο Kotler (2000) ζπλνςίδεη ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία δειψλνληαο φηη ν Freud ππέζεζε φηη 

νη ςπρνινγηθέο δπλάκεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ αζπλείδεηεο, κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα κελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο ηα δηθά ηνπο θίλεηξα. Σν παηδί κπαίλεη ζηνλ θφζκν νδεγνχκελν απφ ελζηηθηψδεηο 

αλάγθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ κφλεο ηνπο. Σν παηδί ζπλεηδεηνπνηεί 

γξήγνξα θαη επψδπλα ηελ απνθφιιεζή ηνπ απφ ηνλ θφζκν θαη ηαπηφρξνλα ηελ εμάξηεζή 

ηνπ απφ απηφλ, ελψ πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινπο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Καζψο ηα αλζξψπηλα φληα κεγαιψλνπλ, ε ηαπηφηεηά ηνπο (id) παξακέλεη ε 

πεγή ηζρπξψλ παξνξκήζεσλ θαη θηλήηξσλ. Έλα δεχηεξν κέξνο, πνπ νλνκάδεηαη εγψ, 

εμειίζζεηαη ζε έλαλ ζπλεηδεηφ ππξήλα πξνγξακκαηηζκνχ φπνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ππεξεγψ. Σν ππεξεγψ, ε ηειηθή έλλνηα 

ηνπ κνληέινπ, είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηνρέηεπζε ησλ ελζηηθησδψλ σζήζεσλ ζε θνηλσληθά 

απνδεθηέο δηεμφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν πφλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελνρή 

θαη ηελ ληξνπή. 

Κνηλσληνινγηθή Πξνζέγγηζε 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ν άλζξσπνο γίλεηαη αληηιεπηφο σο ην ιεγφκελν 

«θνηλσληθφ δψν», φπνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ηεο κεγαιχηεξεο θνπιηνχξαο ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη θαη ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη 

άλζξσπνη (Kotler, 1979).Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ κνληέινπ, ν Veblen ππέζεζε φηη, γηα ηε 

ιεγφκελε αλψηεξε ηάμε, έλα κεγάιν κέξνο ηεο θαηαλάισζήο ηεο επεξεάδεηαη θαη 

παξαθηλείηαη απφ ηελ αλαδήηεζε θχξνπο θαη φρη απφ ηελ θάιπςε αλαγθψλ ή ηελ 

ηθαλνπνίεζε. Ζ ζεκαζία ηνπ κνληέινπ Veblen, ζχκθσλα κε ηνλ Kotler (1979), γηα ηνλ 

πσιεηή είλαη φηη, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε δήηεζε γηα πξντφληα, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζεκαληηθφηεξεο θνηλσληθέο επηδξάζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ πσιεηή λα ιάβεη ππφςε ηνλ 
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αληίθηππν ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ επηξξνψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή 

ηάμε, ηελ ππνθνπιηνχξα θαη ηηο νκάδεο αλαθνξάο. 

 

2.2 Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΛΖΦΖ ΑΓΟΡΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

Ζ απφθαζε γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχλζεηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αηφκνπ. Ζ 

δηαδηθαζία ιήςεο αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ έρεη πέληε ζηάδηα(Barmola & Srivastava, 2010): 

 

Γξάθεκα 1. Σα ζηάδηα ηεο Αγνξαζηηθήο Απόθαζεο (Kotler,2000) 

 

 

Αλαγλψξηζε πξνβιήκαηνο 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

Αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

Αμηνιφγεζε κεηά ηελ απφθαζε 

Απφθαζε γηα αγνξά 
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Αλαιπηηθά, ηα ζηάδηα ηεο Γηαδηθαζία Απφθαζεο ηνπ Καηαλαισηή ζχκθσλα κε ηνπο 

Kotler, 1994 θαη Lilien et al. 1992 πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 Αλαγλώξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο: Ο θαηαλαισηήο πξέπεη αξρηθά λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

ππάξρεη έλα πξφβιεκα ή κία αλάγθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί. Ο απνηειεζκαηηθφο 

πσιεηήο ζα εληνπίζεη φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ηεο επηζπκεηήο ηνπ  θαηάζηαζεο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ηελ θαιχςεη. 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ: ε απηφ ην ζηάδην ν αγνξαζηήο εμεηάδεη φιεο ηηο 

ελαιιαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ηα δηαζέζηκα ππνθαηάζηαηα πξντφληα. Σηο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηηο ζπγθεληξψλεη έλαο θαηαλαισηήο κέζσ εκπνξηθψλ πεγψλ, 

φπσο δηαθεκίζεηο θαη εθζηξαηείεο πξνψζεζεο. Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

άπια πξντφληα ζηε βηνκεραλία ππεξεζηψλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πξνζσπηθή εκπεηξία 

ή εκπεηξία απφ άιινπο 

 Δθηίκεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ: Δδψ ζπγθεληξψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα ιεθζεί ε απφθαζεο αγνξάο. Απηά ηα ηξία ζηάδηα είλαη ζεκαληηθά, 

γηα ηνπο εκπφξνπο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηη 

επεξεάδεη ηελ αγνξά κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξντφληνο θαη κίαο κάξθαο.  

 Απόθαζε αγνξάο: Απηφ είλαη ην ζηάδην φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αγνξά ηεο πιένλ 

πξνηηκψκελεο ελαιιαθηηθήο. Χζηφζν, ε θαηεγνξία πξντφλησλ, ε κάξθα, ν κεηαπσιεηήο, 

ν ρξφλνο θαη ε πνζφηεηα παίδνπλ ξφιν ζηελ απφθαζε αγνξάο. 

 πκπεξηθνξά θαηαλαισηή κεηά ηελ αγνξά: Οη θαινί πσιεηέο δηαηεξνχλ κηα θαιή 

ζρέζε κε ηνλ πειάηε αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο. Απηφ γίλεηαη γηα λα 

κεησζεί θάζε πηζαλφηεηα γλσζηηθήο αζπκθσλίαο πνπ κπνξεί λα βηψζεη ν πειάηεο κε ην 

πξντφλ. Γηα λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο ησλ 

πειαηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνληαη θαιέο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε καδί κε 

απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε. Απηφ ζα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο «απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα» θαη ζα δεκηνπξγήζεη επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο. 

Γηα λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθνί νη πσιεηέο πξέπεη  λα ζηνρεχνπλ ηνπο πηζαλνχο 

πειάηεο ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο. Γελ έρεη λφεκα λα ζπαηαινχλ ρξφλν 

ζηνρεχνληαο εθείλνπο πνπ δελ ζα αγνξάζνπλ πνηέ ην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, ε 

απνηειεζκαηηθή ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Ζ ηκεκαηνπνίεζε 

ηεο αγνξάο πεξηιακβάλεη ηε δηαίξεζή ηεο ζε νκάδεο πνπ κνηξάδνληαη παξφκνηεο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ κεηαβιεηψλ φπσο γεσγξαθηθέο, δεκνγξαθηθέο, 

ςπρνγξαθηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο. Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ν 
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πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνκέσλ ζηα νπνία αλήθνπλ είλαη δχν θξίζηκα ζηνηρεία γηα 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ κάξθεηηλγθ. 

 

2.3 ΣΤΠΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

Αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην επίπεδν πξνζήισζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε 

θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ  θαηεγνξίεο:  

1. Οη πηζηνί θαηαλαισηέο: έρνπλ δεζκεπηεί γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Παξφιν πνπ 

κπνξεί λα απνηεινχλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαισηηθήο βάζεο, νη 

πηζηνί πειάηεο ζαο ην πην πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

εηζνδήκαηφο γηα κία επηρείξεζε. Δίλαη επίζεο πνιχ πην πηζαλφ λα ζπζηήζνπλ ηελ εηαηξεία 

ζε άιινπο. 

2. Οη παξνξκεηηθνί αγνξαζηέο: απηνί πνπ απιψο θάλνπλ έξεπλα ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζηφρν αγνξάο. Απηφ ην ηκήκα θαηαλαισηψλ απνθέξεη ζεκαληηθά 

έζνδα. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ πηζηνί πειάηεο εάλ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο 

αληαπνθξίλνληαη ή ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. 

3. Οη θπλεγνί πξνζθνξψλ: απηφο ν ηχπνο πειάηε έρεη πνιχ ιίγεο πηζαλφηεηεο λα γίλεη πηζηφο 

πειάηεο, εθηφο εάλ είλαη κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο λα 

πξνζθέξεη ηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο αλά πάζα ζηηγκή. Απηφο ν πειάηεο επίζεο 

ζπάληα θάλεη αγνξέο παξνξκεηηθά. Οη δηαθεκηζηηθέο πσιήζεηο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

γηα λα πξνζειθπζζνχλ απηνί πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα πειαηψλ. 

4. Οη Πεξηπιαλψκελνη θαηαλαισηέο: κεξηθέο θνξέο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

πψιεζε ζε φζνπο πεξηπιαληνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξεί λα ηνλσζεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. Χζηφζν, πνιινί απφ απηνχο απιψο έιθνληαη απφ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ αγνξψλ θαη δελ έρνπλ θακία πξφζεζε λα θάλνπλ αγνξέο. 

5. Πειάηεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο: νη θαηαλαισηέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο 

θαζνδεγνχληαη απφ ηελ αλάγθε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία. Αλ θαη απηνί νη 

πειάηεο θάλνπλ γεληθά αγνξέο απνθαζηζηηθά θαη γξήγνξα κφιηο βξνπλ απηφ πνπ 

αλαδεηνχλ, παξαζχξνληαη εχθνια απφ αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, ζπρλά 

κεηαηξέπνληαη ζε πηζηνχο πειάηεο. 

Σέινο, κία εηδηθή θαηεγνξία θαηαλαισηψλ είλαη απηνί ησλ «λέσλ θαηαλαισηψλ», δειαδή 

ησλ αηφκσλ ειηθίαο 18 έσο 24 εηψλ. Απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή αγνξά ζηφρν 

επεηδή νη λένη έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, δηαηεξνχλ 
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ηελ πξννπηηθή ηεο κειινληηθήο θαηαλάισζεο, θαη ζέηνπλ λέεο ηάζεηο, επεξεάδνληαο ηε 

κάδα ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

2.4 ΣΤΠΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ: 

1. ύλζεηε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

Απηφο ν ηχπνο ζπκπεξηθνξάο ζπλαληάηαη φηαλ νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ έλα ζπάλην θαη 

αθξηβφ πξντφλ. Οη θαηαλαισηέο ζπκκεηέρνπλ πνιχ ζηε δηαδηθαζία θαη έξεπλα αγνξάο θ πξηλ 

δεζκεπηνχλ ζε κηα επέλδπζε πςειήο αμίαο. Ζ αγνξά ελφο ζπηηηνχ ή απηνθηλήηνπ απνηεινχλ 

ηέηνηα παξαδείγκαηα. 

2. Αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ κεηώλεη ηελ αζπκθσλία 

Ο θαηαλαισηήο εκπιέθεηαη ηδηαίηεξα ζηε δηαδηθαζία αγνξάο αιιά αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Ζ «αζπκθσλία» κπνξεί 

λα ζπκβεί φηαλ ν θαηαλαισηήο αλεζπρεί φηη ζα κεηαληψζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ.  

3. πλήζεο αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

Οη αγνξέο ζπλήζεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ν θαηαλαισηήο έρεη πνιχ κηθξή 

εκπινθή ζηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο ή ηεο κάξθαο. 

4. πκπεξηθνξά αλαδήηεζεο πνηθηιίαο 

ε απηή ηελ θαηάζηαζε, έλαο θαηαλαισηήο αγνξάδεη έλα δηαθνξεηηθφ πξντφλ φρη επεηδή δελ 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο κε ην πξνεγνχκελν, αιιά επεηδή αλαδεηά πνηθηιία. 

 

2.5 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη 

απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, 

ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο θαη ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο (Engel et al., 1995). 

Α) Αηνκηθέο δηαθνξέο 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ πέληε ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ: 

1. Καηαλαισηηθνί πφξνη 

Κάζε θαηάζηαζε απφθαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηαλαισηηθψλ πφξσλ.Πξψηνλ, ν θαηαλαισηήο ρξεζηκνπνηεί ην 
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ρξφλν, ν νπνίνο εθηηκάηαη είλαη ζπρλά πην ζεκαληηθφο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

απφ ηα ρξήκαηα ιφγσ ηεο απμαλφκελεο έιιεηςεο ρξφλνπ ζε κηα ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Ο δεχηεξνο πφξνο είλαη ην ρξήκα ή  νηθνλνκηθφο πφξνο, θαη ν ηξίηνο 

είλαη νη δπλαηφηεηεο ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Ζ αληίιεςε ηνπ 

θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα απηψλ ησλ πφξσλ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ πξνζπκία λα μνδέςεη ρξφλν θαη ρξήκα γηα πξντφληα ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο. 

2. Γλψζε 

Ζ γλψζε, πνπ νξίδεηαη σο ε πιεξνθνξία πνπ απνζεθεχεηαη ζηε κλήκε, 

πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε κλήκε ζρεηηθά κε ηα πξντφληα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θαηεγνξία πξντφλησλ θαη ηηο 

κάξθεο εληφο ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ηφζν ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ φζν θαη ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, 

θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη 

ηνπο αληαγσληζηέο πνπ πσινχλ πξντφληα εληφο απηψλ ησλ θαλαιηψλ. Δθηφο απφ 

ηα παξαπάλσ, ε γλψζε φζνλ αθνξά ηα πξντφληα πεξηιακβάλεη επίζεο ην πφηε 

πξέπεη λα αγνξαζηεί, θαζψο ν θαηαλαισηήο ελδέρεηαη λα γλσξίδεη εηδηθέο 

πξνζθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη 

επνκέλσο λα κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ απφθαζε αγνξάο. Έλα ηειεπηαίν 

ζπζηαηηθφ ηεο γλψζεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε κλήκε ζρεηηθά 

κε ηηο ρξήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο ελφο πξντφληνο.  

3. ηάζεηο 

Ζ ζηάζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ζεηηθέο έσο αξλεηηθέο. Οη ζηάζεηο ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο ε 

ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηε ζηάζε απέλαληη ζε έλα δεδνκέλν 

πξντφλ ή κάξθα. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, νη ζηάζεηο επεξεάδνπλ ηε κειινληηθή 

επηινγή θαη είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ, παξφιν πνπ είλαη έλα θνηλφ εξγαιείν 

κάξθεηηλγθ. 

4. Κίλεηξα 

Οη αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα, φπνπ ε αλάγθε είλαη κηα θεληξηθή κεηαβιεηή ζην 

θίλεηξν, επεξεάδνπλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Οη 

ελεξγνπνηεκέλεο αλάγθεο, πνπ νξίδνληαη σο αληηιεπηή δηαθνξά κεηαμχ κηαο 
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ηδαληθήο θαη ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο πνπ είλαη αξθεηή γηα λα ελεξγνπνηήζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά, νδεγνχλ ζε ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά ή ψζεζε πνπ 

δηνρεηεχεηαη πξνο νξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ δηδαρζεί σο θίλεηξα.Δθηφο 

απφ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλάγθεο εκπίπηνπλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ηελ ρξεζηηθή ή ιεηηνπξγηθή θαηεγνξία πνπ έρεη πξαθηηθά νθέιε 

θαη ηελ εδνληθή ή ππνθεηκεληθή θαηεγνξία κε ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε. 

5. Πξνζσπηθφηεηα 

Ζ πξνζσπηθφηεηα, νη αμίεο θαη ν ηξφπνο δσήο πεξηιακβάλνπλ απηφ πνπ είλαη 

γλσζηφ σο ςπρνινγηθή έξεπλα, φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζε κεκνλσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη πξνηηκψκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα νξίδεηαη σο ζπλεπήο αληαπφθξηζε ζε πεξηβαιινληηθά 

εξεζίζκαηα θαη είλαη επίζεο ην ζπζηαηηθφ πνπ θάλεη έλα άηνκν κνλαδηθφ απφ 

φια ηα άιια θαη παξέρεη ζπλέπεηα ζηηο απαληήζεηο. 

6. Αμίεο 

Οη αμίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ελφο αηφκνπ γηα ηε δσή θαη ηελ 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, εθθξάδνληαο επνκέλσο ηφζν ηνπο ζηφρνπο πνπ 

παξαθηλνχλ ηνπο αλζξψπνπο φζν θαη ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Οη αμίεο ηαμηλνκνχληαη είηε σο θνηλσληθέο, πνπ 

ζπλεπάγνληαη θνηλέο πεπνηζήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα νκάδα αλζξψπσλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ νκάδα πνπ ζα είλαη απνδεθηή 

σο «θαλνληθή», ή πξνζσπηθέο, ππεχζπλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

«θπζηνινγηθήο» ζπκπεξηθνξάο γηα έλα άηνκν. 

7. Σξφπνο δσήο 

Ο ηξφπνο δσήο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο απφςεηο ελφο αηφκνπ, αληηπξνζσπεχεη νξηζκέλα πξφηππα ζηα νπνία νη 

άλζξσπνη δνπλ θαη μνδεχνπλ ην ρξφλν θαη ηα ρξήκαηά ηνπο.Ο ηξφπνο δσήο 

κπνξεί, επνκέλσο, λα ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ δσήο πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο αλζξψπηλεο 

ηδηφηεηεο ελφο αηφκνπ. 

Β) Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο 

1. Πνιηηηζκφο 

Ο πνιηηηζκφο, απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζπλεπάγεηαη 

ηηο αμίεο, ηηο ηδέεο, ηα αληηθείκελα θαη άιια ζεκαληηθά ζχκβνια πνπ βνεζνχλ 
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ηα άηνκα λα επηθνηλσλνχλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα αμηνινγνχληαη σο κέιε ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκνχ «απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη φηη παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο θαη 

θαηαλφεζεο ηεο απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ θνηλσλία. Δθηφο απφ ηα 

παξαπάλσ, ε θνπιηνχξα επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ ρψξνπ, ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο γιψζζαο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπλείδεζεο ηνπ απηνχ, ησλ 

αμηψλ θαη ησλ θαλφλσλ, ησλ ζπλεζεηψλ δηαηξνθήο θαη ζίηηζεο, ησλ ζρέζεσλ κε 

ηελ νηθνγέλεηα, ησλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο, ηνπ ληπζίκαηνο θαη ηεο 

εκθάληζεο, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ, ηεο λνεηηθήο επεμεξγαζίαο θαη 

κάζεζεο, φπσο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζπλεζεηψλ θαη πξαθηηθψλ. 

2. Κνηλσληθή ηάμε 

Ζ θνηλσληθή ηάμε κπνξεί λα νξηζηεί σο δηαηξέζεηο κέζα ζηελ θνηλσλία φπνπ ηα 

άηνκα κνηξάδνληαη παξφκνηεο αμίεο, ελδηαθέξνληα θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη 

θνηλσληθέο ηάμεηο δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο δηαθνξέο ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε δχν αηφκσλ. Ο αληίθηππνο ηεο θνηλσληθήο 

ηάμεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί ζπρλά λα παξαηεξεζεί φηαλ 

βιέπνπκε ηνλ θαηαλαισηηθφ ρξφλν πνπ δαπαλάηαη, ηα πξντφληα πνπ 

αγνξάδνληαη, πνχ θαη πψο αγνξάδνπλ πξντφληα, εηδηθά επεηδή ηα εκπνξηθά 

ζήκαηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο. 

 

3. Πξνζσπηθέο επηξξνέο 

Οη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη ζπρλά απφ άηνκα κε ηα νπνία 

ζπλαλαζηξέθνληαη, φηαλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ άιισλ ή απιά εθηηκνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία αγνξάο. 

Απηή ε επηξξνή κπνξεί λα είλαη είηε ε παξαηήξεζε ησλ άιισλ είηε 

ελαιιαθηηθά ε ελεξγφο αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ. 

4. Οηθνγέλεηα 

Ζ νηθνγέλεηα είλαη ζπρλά ε θχξηα κνλάδα ιήςεο απνθάζεσλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο, πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε ηαπηφρξνλε ζπλεξγαζία θαη 

ζχγθξνπζε. Γχν ζπκπεξηθνξηθνί ξφινη ηεο νηθνγέλεηαο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ, ζπγθεθξηκέλα νη ξφινη νξγάλσλ ή ιεηηνπξγηθνί, πνπ 
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πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, επηδφζεηο θαη άιια 

«ιεηηνπξγηθά» ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη ζπλζήθεο αγνξάο θαη νη εθθξαζηηθνί 

ξφινη, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζηήξημε άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ εθθξάδνληαο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεξψληαο ηα πξφηππα ηεο νηθνγέλεηαο. 

5. Καηάζηαζε 

Ζ ηειεπηαία πεξηβαιινληηθή επίδξαζε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη απηή ηεο θαηάζηαζεο, αθνχ ε ζπκπεξηθνξά αιιάδεη 

θαζψο αιιάδεη ε θαηάζηαζε.Ζ ζεκαζία ηεο εμέηαζεο ηεο θαηάζηαζεο 

νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη κεξηθέο θνξέο 

είλαη απξφβιεπηεο θαη αζηαζείο, γηα παξάδεηγκα ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαβνιή ησλ αγνξψλ. 

 

Γ) Φπρνινγηθέο δηεξγαζίεο 

1. Αλαγλψξηζε αλάγθεο 

2. Αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

3. Δπεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο 

4. Δλαιιαθηηθή αμηνιφγεζε πξηλ απφ ηελ αγνξά 

5. Αγνξά 

6. Δλαιιαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο κεηά ηελ θαηαλάισζε πεξηφδνπ 

7. Απνεπέλδπζε 

Σα παξαπάλσ έρνπλ αλαιπζεί ζε άιιν ζεκείν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

2.5.1 Η ζημαζία ηηρ καηανόηζηρ ηων κινήηπων 

Αλάγθε (Need) είλαη κηα βαζηθή απαίηεζε ηνπ ζψκαηνο, ρσξίο ηελ νπνία ε δσή δελ 

κπνξεί λα ζπλερηζζεί, ππάξρεη δειαδή αίζζεκα πςειήο έληαζεο. Ζ Δπηζπκία (Want) 

αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε φρη απαξαίηεηε απαίηεζε πνπ ηελ πξνθαιεί ε πξνβιεπφκελε 

επραξίζηεζε. πρλά είλαη δπζδηάθξηηεο νη αλάγθεο απφ ηηο επηζπκίεο. Παξάιιεια, κπνξεί λα 

γίλεη πεξαηηέξσ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ (πείλα, δίςα, χπλνο, ζεμ, 

δξάζε) θαη ησλ  ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ (αγάπε, ζπλαηζζήκαηα, γλψζε, εγψ θ.ά).  
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Γχν ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή είλαη ηα 

θίλεηξα θαη νη ζηάζεηο. Οη MacFadyen et al.(1998) ηφληζαλ ην ξφιν ησλ ζηφρσλ, ησλ 

επηδηψμεσλ θαη ησλ ζπκβνιηθψλ αλαγθψλ. Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο γηα ηα θίλεηξα πνπ 

εμεγνχλ γηαηί ζπκκεηέρνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε 

ηνπο ζηφρνπο καο θαη λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο καο. Οη ζεσξίεο θηλήηξσλ επηδηψθνπλ 

λα εμεγήζνπλ γηαηί θάλνπκε ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπκε είηε εμεηάδνληαο πψο κηα 

ζπκπεξηθνξά ηθαλνπνηεί ηηο «αλάγθεο» καο είηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξλάκε θαζψο 

απνθαζίδνπκε πψο λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο. Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο ζεσξίεο 

θηλήηξσλ είλαη απηή ηεο ζεσξίαο ηνπ Maslow (1943) γηα ηα αλζξψπηλα θίλεηξα ή ηελ 

ηεξαξρία ησλ αλαγθψλ. Οη πέληε αξρηθέο αλάγθεο πεξηιάκβαλαλ απηέο πνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ ηππηθή ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε ζην ζρήκα 2.  

Φπζηνινγηθέο αλάγθεο: Απηέο είλαη νη βαζηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ φπσο ηξνθή, λεξφ, 

νμπγφλν θαη χπλνο. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο θάπσο ιηγφηεξν βαζηθέο αλάγθεο, φπσο ην ζεμ 

ή ε δξαζηεξηφηεηα 

Αλάγθεο αζθάιεηαο: Δδψ ν Maslow κηιά γηα ηελ αλάγθε γηα κηα γεληθά δηαηεηαγκέλε 

χπαξμε ζε έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη ζρεηηθά απαιιαγκέλν απφ απεηιέο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο χπαξμεο ελφο αηφκνπ.  

Κνηλσληθέο αλάγθεο: Απηέο είλαη ε αλάγθε γηα ζηνξγηθέο ζρέζεηο κε άιια άηνκα θαη ε 

αλάγθε λα έρεη θάπνηνο αλαγλσξηζκέλε ζέζε σο κέινο ηεο νκάδαο, ε αλάγθε λα γίλεη 

απνδεθηφο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. 

Αλάγθεο εθηίκεζεο: Ζ αλάγθε γηα απηνζεβαζκφ, απηνεθηίκεζε θαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

άιισλ. 

Αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο: Ζ αλάγθε απηνεθπιήξσζεο θαη απηννινθιήξσζεο. Ζ αλάγθε 

λα επηηεπρζεί ε πιήξεο ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα πξάηηεη. 
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Γξάθεκα 2. Ζ ππξακίδα αλαγθώλ ηνπ Maslow 

 

Σν παξαπάλσ κνληέιν είλαη ηεξαξρηθφ, κφλν φηαλ έρεη ηθαλνπνηεζεί πιήξσο κηα 

θαηεγνξία αλαγθψλ ελεξγνπνηείηαη ε επφκελε. 

 

2.5.2 Η ζημαζία ηηρ καηανόηζηρ ηων ζηάζεων 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαηλφκελα πνπ πξέπεη λα θαηαλνήζεη έλαο marketer είλαη απηφ 

ησλ ζηάζεσλ(SocialMarketing, TheOpenUniversity). Απηφ δελ είλαη έλα απιφ δήηεκα, θαζψο 

ππάξρνπλ πνιιέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ ζηάζεσλ, πψο δηακνξθψλνληαη θαη πψο 

θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζεσξίαο ησλ ζηάζεσλ 

απνηειεί βαζηθφ επίθεληξν γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο. Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί ηεο ζηάζεο, γηα 

παξάδεηγκα, «ε πξνδηάζεζε ηνπ αηόκνπ λα αμηνινγήζεη θάπνην ζύκβνιν ή αληηθείκελν ή πηπρή 

ηνπ θόζκνπ ηνπ κε επλντθό ηξόπν» (Katz, 1970).Τπάξρνπλ επίζεο δηαθνξέο απφςεσλ σο πξνο 

ην ηη πεξηιακβάλεη ε έλλνηα ηεο ζηάζεο.Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ζηα νπνία επηθεληξψλνληαη 

νη ζεσξεηηθνί είλαη: 

 Γλσζηηθφ ζπζηαηηθφ (πεπνηζήζεηο/γλψζεηο) 

 πλαηζζεκαηηθφ ζπζηαηηθφ (ζπλαηζζήκαηα). 

 πλδεηηθφ ζπζηαηηθφ (ζπκπεξηθνξηθφ). 
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Οη δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ζρεηίδνληαη κε ην πνηα απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κέξνο ηεο ζηάζεο. πγθεθξηκέλα: 

1. Κάπνηνη (π.ρ. Fishbein, 1970) ζεσξνχλ ηε ζηάζε σο κηα ζρεηηθά απιή κνλνδηάζηαηε 

θαηαζθεπή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνζφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ππέξ ή θαηά ελφο 

ςπρνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ (κε άιια ιφγηα κφλν ην ζηνηρείν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο). 

2. Άιινη (π.ρ. Bagozzi θαη Bunkrant, 1979) πεξηγξάθνπλ ηε ζηάζε σο δηζδηάζηαηε 

θαηαζθεπή πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζπζηαηηθφ. 

3. Άιινη (π.ρ. Katz and Stotland, 1959) πεξηγξάθνπλ ηε ζηάζε σο κηα πεξίπινθε 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ απνηειείηαη απφ κηα ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή θαη 

ζπκπεξηθνξηθή ζχλζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

2.6 ΟΗ ΘΔΧΡΗΔ ΣΖ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΣΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Παξαθάησ αλαιχεηαη ε ζεσξία αηηηνινγεκέλεο δξάζεο ησλ Fishbein θαη Ajzen's (1985). 

1. ηάζε ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηιακβάλεη:  

α. Ζ δχλακε ηεο πξνζδνθίαο (πεπνηζήζεηο) φηη ε πξάμε ζα αθνινπζεζεί απφ κηα 

ζπλέπεηα.  

β. Ζ αμία απηήο ηεο ζπλέπεηαο γηα ην άηνκν. Απηή είλαη ε βαζηθή πξνζέγγηζε αμίαο 

πξνζδνθίαο.Τπάξρεη, σζηφζν, κηα άιιε δηάζηαζε 

2.Τπνθεηκεληθά πξφηππα (δειαδή νη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο λφξκεο άιισλ αηφκσλ, νκάδσλ 

ή ηεο θνηλσλίαο) θαη ε επηζπκία/θίλεηξν ησλ αηφκσλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε απηνχο ηνπο 

θαλφλεο. Καηά ζπλέπεηα, νκάδεο ζπλνκήιηθσλ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα κεηψζνπλ ή λα 

εληζρχζνπλ ηε ζηάζε καο απέλαληη ζε κία ζπλήζεηα.. 

3.Ο Ajzen (1985) ζπκπεξηέιαβε αξγφηεξα θαη ηνλ αληηιακβαλφκελνο έιεγρν (δειαδή 

θαηαζηαζηαθά ή εζσηεξηθά εκπφδηα ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο). Απηή ε πξνζζήθε 

είρε σο απνηέιεζκα έλα λέν κνληέιν - «ηε ζεσξία ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο». 

 

2.7 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Ενχκε ζηε κεηα- κνληέξλα πεξίνδν, κηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε καδηθή 

παξαγσγή θαη καδηθή θαηαλάισζε πξντφλησλ. Ο αηνκηθηζκφο είλαη έλα θεληξηθφ θαηλφκελν 

ηεο επνρήο καο. Σν λνηθνθπξηφ απνηειείηαη πιένλ απφ ιηγφηεξα κέιε. Ζ γπλαίθα ζπκκεηέρεη 
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ελεξγά ζηελ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ν άλδξαο αλαιακβάλεη πεξηζζφηεξεο 

πξσηνβνπιίεο κέζα ζην λνηθνθπξηφ. Όπσο αλαθέξεη ν Rifkin (1996) «Από ηελ θνπιηνύξα ηνπ 

παξαγσγνύ ν θόζκνο ηνπ θεθαιαίνπ πέξαζε ζηελ θνπιηνύξα ηνπ θαηαλαισηή». ελώ «όινη 

άξρηζαλ λα θπλεγνύλ ηελ άκεζε θαηαλάισζε».  Όπσο αλαθέξνπλ νη Pinson θαη Jolibert 

(1998), ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη γίλεη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο 

Δπξψπεο.   

Σν πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή δηακνξθψλεηαη απφ ηηο δεκνγξαθηθέο, 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο, θ.α. ηάζεηο θαη εμειίμεηο. Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη κεηαβιεζεί εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηελ 

αξηζκεηηθή αχμεζε ησλ νκάδσλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ. Οη λεφηεξνη θαηαλαισηέο είλαη 

εθείλνη πνπ αθνινπζνχλ πην πηζηά ηηο ηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο. Αλ θαη ην βηνηηθφ 

επίπεδν έρεη γεληθά αλεβεί, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δηαθνξεηηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Ζ παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ λνηθνθπξηνχ αιιάδεη.  

Ο ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ αμία θαη 

πεξηζζφηεξν απαηηεηηθφο Οη παγθφζκηεο πθέζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ έθαλαλ ηνλ 

θαηαλαισηή πεξηζζφηεξν επαίζζεην ζηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ ρσξίο φκσο λα δίλεη κηθξφηεξε 

ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή είλαη 

αλεβαζκέλν, ελψ είλαη πάληα πιήξσο ελεκεξσκέλνο. Ζ πξνζήισζή ηνπ ζε κία κάξθα είλαη 

ρακειφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ. Δπηδηψθεη λα δνθηκάδεη θαηλνηφκα πξντφληα θαη 

θαηλνχξηεο εκπεηξίεο. Δπηπιένλ, ν θαηαλαισηήο ζήκεξα πξνηηκάεη «παξαδνζηαθά» πξντφληα. 

H έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρξφλνπ είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αλ θαη έρεη 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο απφ πνηέ, δηαζέηεη ιηγφηεξν ειεχζεξν ρξφλν.  

 

2.8 ΠΧ ΔΠΖΡΔΑΔ Ζ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 

H απψιεηα εηζνδήκαηνο γηα πνιινχο θαηαλαισηέο πεξηφξηζε ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο. Ζ δήηεζε γηα αγαζά πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ κε αλαβαιιφκελεο (αλειαζηηθέο) 

αλάγθεο ή δελ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο κεηψζεθε. Γηα παξάδεηγκα, ν 

φγθνο πσιήζεσλ ηνπ Ννεκβξίνπ 2020 ζεκείσζε κείσζε ζρεδφλ 55% ζηελ έλδπζε θαη ηελ 

ππφδεζε, θαη 15% ζε πνιιά δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά. Τπήξμε απμεκέλε δήηεζε γηα είδε 

supermarket θαη θαξκαθείνπ, πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ππεξεζίεο έηνηκνπ θαγεηνχ, θαη 

ππεξεζίεο νηθηαθήο ςπραγσγίαο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε άλνδνο ζηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο νη θαηαλαισηέο κεηέβαιιαλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο ζηα κέξε πνπ επηιέγνπλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. Σα 
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ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη νη αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ έγηλαλ δεκνθηιείο. Γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ ζπλέρηζαλ λα ςσλίδνπλ ζε θπζηθά θαηαζηήκαηα πξνηηκφηεξα ήηαλ ηα 

κηθξά καγαδηά ηεο γεηηνληάο. 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο, ησλ απσιεηψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, πνιινί θαηαλαισηέο επηθεληξψζεθαλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία 

θαη ηελ εμαζθάιηζε κειινληηθήο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο απμάλνληαο ηελ εμνηθνλφκεζε. Σα 

άηνκα πξνζδηφξηζαλ εθ λένπ ηηο αηνκηθέο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο δίλνληαο πιένλ βάζε ζηελ 

αηνκηθή ηνπο επηπρία.  

 

2.9 ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΓΑΘΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

Σν ειαηφιαδν απνηειεί ην θχξην πξντφλ ηεο ειηάο. Γηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα θπηηθά 

έιαηα σο πξνο ηε κέζνδν εθρχιηζεο, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα θαηαλαισζεί ζε αθαηέξγαζην 

ζρεκαηηζκφ δηαηεξψληαο ηηο βηηακίλεο ηνπ θαη ηα άιια θπζηθά ζπζηαηηθά ηνπ. Απηφ πνπ ην 

θάλεη ηδηαίηεξν είλαη φηη ηα ηδηαίηεξα γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρπκφ 

ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο θαη φρη απφ ην ιάδη ηνπ ζπφξνπ φπσο ζπκβαίλεη κε άιια έιαηα. 

Γηαθνξνπνηείηαη απφ άιια θπηηθά έιαηα απφ ηε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θνξεζκέλα 

ιηπαξά νμέα θαη ηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε κνλναθφξεζηα. Σν ειαηφιαδν πεξηέρεη θπξίσο 

ηξηαθπινγιπθεξφιεο (99%) θαη δεπηεξεπφλησο ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, κνλν- θαη 

δηαθπινγιπθεξφιεο θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ ιηπίδηα φπσο πδξνγνλάλζξαθεο, ζηεξφιεο, 

αιεηθαηηθέο αιθνφιεο, ηνθνθεξφιεο θαη ρξσζηηθέο. Πεξηέρεη παξάιιεια πιήζνο θαηλνιηθψλ 

θαη πηεηηθψλ ελψζεσλ θαη ε εκθάληζή ηνπο ζπκβάιιεη ζηνλ κνλαδηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ειαηφιαδνπ. 

ηελ Διιάδα ε ειηά θαηέρεη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα μερσξηζηή ζέζε ζε πνηθίινπο 

ηνκείο ηεο δσήο φπσο ζηε δηαηξνθή, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηε ζξεζθεία, ζηελ πγεία, αθφκε θαη 

ζηελ ηέρλε. Ζ ειηά απνηειεί παγθφζκην ζχκβνιν ηεο εηξήλεο θαη ζχκβνιν ηεο Διιάδαο. Σν 

ειαηφιαδν ήηαλ ην «ρξπζφ πγξφ» ζχκθσλα κε ηνλ Όκεξν. Απνηεινχζε ηελ πην δηαδεδνκέλε 

κνξθή δηαηξνθηθνχ ιίπνπο ζηνλ αξραίν κεζνγεηαθφ θφζκν. 

Ζ ειηά θαιιηεξγείηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη πάλσ απφ 4000 έηε. Οη αλαθαιχςεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο φπσο ε Κλσζφο, ε Φαηζηφο, νη Μπθήλεο 

ζπλεγνξνχλ ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ειηάο θαη ηνπ ειαηφιαδνπ ζηε δσή θαη ηα έζηκα ηεο 

αξραίαο Διιάδαο. Χο ζχκβνιν ηεο γλψζεο, ηεο ζνθίαο, ηεο εηξήλεο, ηεο πγείαο, ηεο δχλακεο 

θαη ηεο νκνξθηάο, θαηείρε πεξίνπηε ζέζε γηα ρηιηάδεο ρξφληα θαη ζπλδέζεθε ζηελά κε 

δηαηηεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 
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Ζ ειηά γηα λα θαξπνθνξήζεη θαη λα καο δψζεη ην ηειηθφ πξντφλ ρξεηάδεηαη εηήζηα 

θξνληίδα. Γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζην θιάδεκα ην νπνίν 

πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή παξαγσγή λέαο βιάζηεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα δηαηεξείηαη ε θαξπνθφξα δψλε δσεξή θαη πινχζηα ζε θχιισκα. Όηαλ ν 

θαιιηεξγεηήο θφβεη ηελ θνξπθή ησλ θχιισλ ηνπ δέληξνπ ηφηε δηεπθνιχλεηαη ε είζνδνο ηνπ 

ειηαθνχ θσηφο πξνο ην θέληξν θαη η’ άιια ηκήκαηα 

Πεξίπνπ ην 80% ηεο παξαγσγήο ειαηφιαδνπ ηεο Διιάδαο ιακβάλεη ρψξα ζε ηξεηο 

πεξηθέξεηεο: ηελ Πεινπφλλεζν (37%), ηελ Κξήηε (30%) θαη ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ (12%). ηηο 

ηξεηο απηέο πεξηθέξεηεο, νη πεξηνρέο πνπ παξάγεηαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ειαηφιαδνπ είλαη 

ε Μεζζελία θαη ε Ζιεία, ην Ζξάθιεην θαη ηα Υαληά θαη ε Κέξθπξα  

ήκεξα πάλσ απφ 700.000 ειιεληθέο νηθνγέλεηεο εμαξηψληαη απφ ηελ παξαγσγή 

ειαηφιαδνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ηξίηε ζηελ 

θαηάηαμε ησλ κεγαιχηεξσλ παξαγσγψλ εδψδηκσλ ειηψλ θαη ειαηνιάδνπ θαη ην κεξίδην ηεο 

ζηελ δηεζλή αγνξά αγγίδεη ην 16%. Ζ ειηά παξάγεη θαξπνχο θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο 

αλνκβξίαο, δπλαηψλ αλέκσλ θαη πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ελψ θεκίδεηαη γηα ηε καθξνδσία ηεο. 

Χζηφζν, ε ειηά δηαθνξνπνηείηαη απφ ηφπν ζε ηφπν ιφγν θιίκαηνο, εδάθνπο θαη 

λεξνχ(Πνληίθεο, 2000) 

 Μεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ ειηάο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ Διιάδα, ηξεηο είλαη απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ παξαγσγή ιαδηνχ: ε Κνξσλέτθε, εΜαζηνεηδήο 

θαη ε Αδξακπηηλή. 

 

Κνξσλέτθε 

Απηή είλαη ε θχξηα πνηθηιία ιαδηνχ ζηελ Διιάδα. Έρεη κέηξηα ηθαλφηεηα ξηδνβνιίαο. Αξρίδεη 

λα θέξεη θαξπνχο θαη λα αλζίδεη λσξίο. Παξάγεη άθζνλε γχξε, θαη ν ρξφλνο σξίκαλζήο ηεο 

είλαη απφ κηθξφο έσο ελδηάκεζνο. Έρεη πςειή, ζηαζεξή παξαγσγηθφηεηα. Ζ απφδνζε ηνπ 

ιαδηνχ είλαη πςειή ε πνηφηεηά ηνπ είλαη πςειή. Έρεη πνιχ πςειφ πεξηερφκελν ειατθνχ 

νμένο θαη πνιχ πςειή ζηαζεξφηεηα. Δίλαη αλζεθηηθφ ζηελ μεξαζία αιιά φρη ζην θξχν. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζηελ Κξήηε ζε πςφκεηξα άλσ ησλ 400-500 κέηξσλ πάλσ απφ ηε ζάιαζζα ή ζε 

εθηεζεηκέλα ζεκεία πξνηηκάηαη ε  πνηθηιία Μαζηνεηδήο. 
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Μαζηνεηδήο 

Απηή ε πνηθηιία πήξε ην φλνκά ηεο απφ ην ζρήκα ηνπ θαξπνχ. Δίλαη ηδηάηηεξα αλζεθηηθή θαη 

κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί έσο θαη 1.000 κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Καιιηεξγείηαη ζηελ ςειφηεξε θαη πην ζθιεξή πιεπξά ηεο Κξήηεο. Ζ  ηθαλφηεηα ξηδνβνιίαο 

είλαη κεζαία θαη ε έλαξμε ηεο σξίκαλζεο θαη ν ρξφλνο αλζνθνξίαο ηεο είλαη ελδηάκεζνη. Έρεη 

κέηξηα, ελαιιαθηηθή παξαγσγηθφηεηα. Έρεη πςειή απφδνζε ιαδηνχ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή θαιήο πνηφηεηαο ιαδηνχ θαζψο θαη γηα ην ηνπξζί καχξσλ ειηψλ. Δίλαη ηδηαίηεξα 

αλζεθηηθή ζην θξχν θαη κέηξηα αλζεθηηθή ζην μεξφ θιίκα. 

 

Αδξακπηηλή 

Απηή ε αλζεθηηθή πνηθηιία έρεη κεζαία ηθαλφηεηα ξηδνβνιίαο θαη ελδηάκεζε έλαξμε. Ζ ψξα 

ηεο αλζνθνξίαο ηνπ θαη ε ζπγθνκηδή είλαη επίζεο ελδηάκεζεο. Ζ παξαγσγηθφηεηά ηνπ είλαη 

κέηξηα θαη ελαιιαθηηθή. Σν ιάδη πνπ εμάγεηαη απφ απηή είλαη πνιχ πςειήο πνηφηεηαο. Ο 

θαξπφο έρεη κέζε δχλακε απνκάθξπλζεο θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη. Δίλαη επαίζζεην 

ζε επηζέζεηο απφ κχγα ειηάο θαη δσληαλφο θφκπνο θαη κέηξηα αλζεθηηθφο ζην θξχν. 

(WorldCatalogueofOliveVarieties, IOC) 

 

Δίδε ειαηόιαδνπ 

 

Σν ειαηφιαδν δηαρσξίδεηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηα θπζηθφ – ρεκηθά θαη 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζχκθσλα κε εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο  πνπ 

αθνξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηνπ ειαηφιαδνπ. 

 

1) Παξζέλo ειαηόιαδo 

Λακβάλεηαη απφ ηνλ θαξπφ ηεο ειηάο κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο ή άιιεο θπζηθνχο 

ηξφπνπο επεμεξγαζίαο έηζη ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη αιινίσζε ηνπ ειαίνπ. Οη ειηέο 

δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ επεμεξγαζηεί κε άιιν ηξφπν πέξα απφ ηελ πιχζε, ηε 

κεηάγγηζε, ηε θπγνθέληξεζε θαη ηε δηήζεζε πνπ έρνπλ ππνζηεί. Σα παξζέλα 

ειαηφιαδα θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ νμχηεηά ηνπο: 

Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν: είλαη ε ην ιάδη κε ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα. Απφ 

νξγαλνιεπηηθή άπνςε, δελ εκθαλίδεη ειαηηψκαηα θαη είλαη θξνπηψδεο. Έρεη 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα φρη κεγαιχηεξε απφ 0,8 /100g. 
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Παξζέλν ειαηφιαδν: είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάδεη θάπνηα νξγαλνιεπηηθά ειαηηψκαηα, 

αιιά φρη ζε πςειφ επίπεδν. Έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα φρη 

κεγαιχηεξε απφ 2 /100g. 

Διαηφιαδν ιακπάληε : Έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα φρη κεγαιχηεξε 

απφ 2 /100g.). Γε δηαζέηεη θξνπηψδε ραξαθηεξηζηηθά θαη παξνπζηάδεη νπζηψδε 

νξγαλνιεπηηθά ειαηηψκαηα. Γελ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζε επίπεδν ιηαληθήο 

πψιεζεο, αιιά ππνβάιιεηαη ζε εμεπγεληζκφ ή ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία. 

 

2) Δμεπγεληζκέλν ειαηόιαδν 

Πξνθχπηεη απφ ηνλ εμεπγεληζκφ ειαηησκαηηθνχ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ (π.ρ. 

ειαηφιαδνπ ιακπάληε). Γελ πξννξίδεηαη λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά ζε επίπεδν ιηαληθήο 

πψιεζεο.. Ζ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα δελ ππεξβαίλεη ηα 0,3/100 

g. 

 

3) Διαηόιαδν απνηεινύκελν από εμεπγεληζκέλα θαη παξζέλα ειαηόιαδα 

Μπνξνχλ λα αλακεηρζνχλ εμεπγεληζκέλα θαη παξζέλα ειαηφιαδα, αιιά φρη ειαηφιαδν 

ιακπάληε. Ζ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα δελ ππεξβαίλεη ηα 1/ 100 g. 

 

4) Αθαηέξγαζην Ππξελέιαην 

Έιαην πξνεξρφκελν απφ ηνπο ππξήλεο ηνπ ειαηφθαξπνπ θαηφπηλ επεμεξγαζίαο κε 

δηαιχηεο ή κε θπζηθά κέζα ή έιαην πνπ αληηζηνηρεί, κε εμαίξεζε νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ζε ειαηφιαδν ιακπάληε. 

 

5) Δμεπγεληζκέλν Ππξελέιαην 

Λακβάλεηαη κε εμεπγεληζκφ αθαηέξγαζηνπ ππξελειαίνπ, ελψ ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε 

ειεχζεξα ιηπαξά νμέα δελ ππεξβαίλεη ηα 0,3/ 100g. 

 

6) Ππξελέιαην 

Λακβάλεηαη κε αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ππξελειαίνπ θαη παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, κε 

εμαίξεζε ην ειαηφιαδν ιακπάληε. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα  δελ 

μεπεξλάεη ην 1/100 g. 
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7) Διαηόιαδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

Δίλαη ην ιάδη πνπ εμάγεηαη απφ ειαηψλεο φπνπ εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο γηα ηηο 

βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Κάζε είδνπο ιηπάζκαηα θαη ςεθαζκνί δελ επηηξέπνληαη, 

θαζψο θαη θαλελφο είδνπο επεμεξγαζία θαηά ηελ έθζιηςε ηνπ ειαηφθαξπνπ, ηε 

δηαηήξεζή ηνπ θαη ηελ εκθηάισζε ηνπ ειαηφιαδνπ.  

Ζ παξαγσγή ζηελ Διιάδα αθνξά θπξίσο εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν ην νπνίν ζε 

πνιιέο πεξηνρέο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δ.Δ κε πηζηνπνίεζε Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη πηζηνπνίεζε Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο 

(ΠΓΔ). Πξάγκαηη, ην ειιεληθφ ειαηφιαδν είλαη αλψηεξεο πνηφηεηαο, αθνχ ην 80% ηεο 

παξαγσγήο αθνξά έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν (έλαληη 65% ζηελ Ηηαιία θαη 30% ζηελ Ηζπαλία 

(ΔΣΔ, 2015). 

Ζ ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνχ δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη αλάινγα κε ηελ 

πνηθηιία ηνπ δέληξνπ, αιιά θαηά κέζν φξν μεθηλάεη ηέιεη Οθησβξίνπ κε αξρέο Ννεκβξίνπ. 

Έπεηηα νη θαξπνί κεηαθέξνληαη ζηα ειαηνηξηβεία γηα λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξαρζεί ην 

ηειηθφ πξντφλ. 

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηφιαδνπ αθνινπζνχληαη ηα εμήο βαζηθά ζηάδηα:  

1. Παξαιαβή ηνπ θαξπνύ  

Μεηά ην κάδεκα νη ειηέο παξαδίδνληαη ζηα ειαηνπξγεία ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Ζ κεηαθνξά 

ηνπο γίλεηαη ζε πιαζηηθά ηειάξα κε νπέο αεξηζκνχ ή πιαζηηθνχο ζάθνπο. πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη απνηξέπνπλ ηε βιαβεξή ζέξκαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην 

αλαπλνή ηνπ θαξπνχ (Κπξηηζάθεο, 1998).ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα 

επεμεξγάδνληαη ακέζσο. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεπηνχλ, ζα πξέπεη απηφ λα 

γίλεη γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε μεξφ ρψξν φπνπ αεξίδνληαη επαξθψο.  

2. Πιύζηκν  

Οη ειηέο ηνπνζεηνχληαη αξρηθά ζε ρνάλε παξαιαβήο ειαηφθαξπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

κεηαθνξηθή ηαηλία νδεγνχληαη ζην απνθπιισηήξην, φπνπ απνκαθξχλνληαη ηα θχιια θαη 

άιια μέλεο νπζίεο. ηε ζπλέρεηα πιέλνληαη ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα μέλα ζψκαηα Μεηά, 

αθνινπζεί ε άιεζε ηνπ θαξπνχ ζε ειαηφκπιν ή ζπαζηήξα.  

3. πάζηκν-άιεζε ειαηόθαξπνπ  

ηα παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία ε άιεζε ηνπ θαξπνχ γίλεηαη κε θπιηλδξηθέο κπιφπεηξεο. ηηο 

ζχγρξνλεο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαιιηθνί κχινη, ζθπξφκπινη θαη ζπαζηήξεο κε 

νδνλησηνχο δίζθνπο.  
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4. Μάιαμε 

Ζ ειαηνδχκε αλακηγλχεηαη ζην καιαθηήξα αθνχ πξνζηεζεί δεζηφ λεξφ. Ζ κάιαμε απνηειεί 

βαζηθφ ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζπληειεί ζηελ ζπλέλσζε ησλ κηθξψλ ειαηνζηαγνληδίσλ 

κε κεγαιχηεξεο ζηαγφλεο ιαδηνχ.  

5. Παξαιαβή ηνπ ειαηόιαδνπ 

Ζ παξαδνζηαθή κέζνδνο ηεο πίεζεο θαη ε δηαδηθαζία ησλ ηξηψλ θάζεσλ παξάγνπλ ην 

παξζέλν ειαηφιαδν θαη δχν ηχπνπο απνβιήησλ, ηα πγξά θαη ηα ζηεξεά απφβιεηα 

 

2.9.1 Καθοπιζηικοί παπάγονηερ ηηρ ηιμήρ ηος πποϊόνηορ 

Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δήηεζεο θαη ζπλεπψο θαη ηεο 

ηηκήο ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην πεξηβάιινλ, ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ, νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, νη δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο θαη νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε ζέκαηα βειηίσζεο ηεο πγείαο θαζψο θαη ε δηαθήκηζε. 

Ζ ηηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηχπν θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηφιαδνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν 

ηηκνινγείηαη κε κεγαιχηεξε θαηά 30% ηηκή ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ειαηφιαδνπ. 

Γηαθνξέο ζηελ ηηκή παξαηεξνχληαη αθφκε θαη ζηε ίδηα πνηνηηθή θαηεγνξία. Ζ πνηφηεηα ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο επεξεάδεηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ φπσο νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, 

ε πνηθηιία ηεο ειηάο, ε πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ν ηξφπνο θαιιηέξγεηαο, ν ηξφπνο απνζήθεπζεο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη νη πξαθηηθέο ζηε ζπγθνκηδή θαη ηελ έθζιηςε ηνπ 

ειαηφθαξπνπ. 

ηελ Διιάδα, ε νηθνγελεηαθή εξγαζία είλαη κηα ζεκαληηθή εηζξνή, ελψ ηα 

αγξνθηήκαηα είλαη πνιχ κηθξά. Έλα κεγάιν πνζνζηφ παξαγσγψλ βξίζθεηαη ζε νηθνγελεηαθέο 

εθκεηαιιεχζεηο κε ζρεηηθά ρακειφ βαζκφ επαγγεικαηηθνπνίεζεο Ζ εξγαζία είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ θφζηνο γηα απηέο ηηο εθκεηαιιεχζεηο. Σν ηεθκαξηφ θφζηνο γηα ηελ νηθνγελεηαθή 

εξγαζία αληηπξνζσπεχεη ην 43% έσο 57% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη νη κηζζνί ην 10% έσο 

17%.Σα εηδηθά θφζηε θαη νη απνζβέζεηο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. ηελ Διιάδα, νη 

εθκεηαιιεχζεηο ειαηνιάδνπ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ εηζνδήκαηνο απφ ην 2000 έσο ην 2005 θαη κείσζε απφ ην 2005 έσο ην 2009.Απηέο νη 

εμειίμεηο θαζνδεγήζεθαλ απφ ηηο ηάζεηο ησλ ηηκψλ, ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη 

ηνπ θφζηνπο αλά ηφλν. ηα ηξία θξάηε κέιε, ε ηάζε ζηα εηζνδήκαηα ησλ αγξνθηεκάησλ 

ειαηφιαδνπ ήηαλ ρεηξφηεξε απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2009. 
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2.10 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ, 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΝΓΖΜΗΑ 

Γηα ηε ρξνληά 2019/20 ηα πξνζσξηλά δεδνκέλα δείρλνπλ παγθφζκηα παξαγσγή 

3.207.000 ηφλσλ, κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,7% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη 

θαηαλάισζε πεξίπνπ 3.234.000 ηφλσλ (+5,8%). Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ 

έθηαζε ζε πςειά επίπεδα ην 2020, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 3,1 δηζεθαηνκκπξίσλ θηιψλ. Με 

άιια ιφγηα, ε θαηαλάισζε έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα (κεηαμχ 

1995-1996 θαη 2019–2020). Αληίζεηα, ε κείσζε ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο 

ζηε κεησκέλε απφδνζε ζε νξηζκέλεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ηηαιίαο 

(270.000 ηφλσλ), ηεο Διιάδαο (240.000), ηνπ Μαξφθνπ (140.000), ηεο Σπλεζίαο (130.000) 

θαη ηεο Πνξηνγαιίαο (120.000). Όπσο δήισζε ν δηεζλήο ζχκβνπινο Vilar, ε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο ζε νξηζκέλεο κεζνγεηαθέο ρψξεο νθείιεηαη ζηηο ηππηθέο ελαιιαζζφκελεο επνρέο. 

Παξαδνζηαθά, ε εμέιημε ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ειαηφιαδνπ πξσηίζησο 

θαζνξίζηεθε απφ ηα επίπεδα δήηεζεο ζηελ ΔΔ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ρψξεο-θχξηνπο 

παξαγσγνχο. Μεηαμχ 1990-1991 θαη 2004-2005, ε κέζε θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ ζηελ ΔΔ 

αλήιζε ζε 1,6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 72% ηεο παγθφζκηαο 

θαηαλάισζεο. Απηφ ην πνζνζηφ έπεζε ζην 58% κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ 2006-2007 θαη 2019-

2020, θαζψο ε θαηαλάισζε ζηηο θχξηεο ρψξεο παξαγσγνχο ηεο ΔΔ – πνπ είλαη επίζεο θαη νη 

θχξηνη θαηαλαισηέο (Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Διιάδα)- κεηψζεθε ειαθξψο ηελ πεξίνδν 2000-

2007 θαη πην έληνλα ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο (2008-2015).  

ε θαηά θεθαιήλ βάζε, ε Διιάδα δηαηήξεζε ηελ παγθφζκηα εγεηηθή ζέζε, παξφιν 

πνπ είδε ηελ εηήζηα θαηά θεθαιήλ ηεο θαηαλάισζε λα κεηψλεηαη ζηα κηζά, απφ 24 θηιά ην 

2005-2006 ζε 12 θηιά ην 2019-2020. To 2019 ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ζηελ ΔΔ ήηαλ 

1,2 θηιά. Σν έηνο 2019/20 ζηελ Διιάδα παξάρζεθαλ 275.000 ηφλνη ειαηφιαδνπ (+48.6% ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά). Ζ παξαγσγή ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έθηαζε ηνπο 1.924.100 ηφλνπο, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 15% ζε ζρέζε κε ην 

2018/19. 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο ICAP, θαηά ην έηνο 2009-2010 ε παξαγσγή ειαηφιαδνπ ζηελ 

Διιάδα κεηψζεθε θαηά 4,3% ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ κειέηε δελ 

απνδίδεη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ απηή ηελ πεξίνδν. Σαπηφρξνλα, ην πεξηνξηζκέλν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή ηηκή πψιεζεο ηνπ ειαηφιαδνπ νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο απηνχ θαηά 6,1 %.. Ζ ηηκή ηεο αγνξάο σζηφζν δελ κεηψζεθε. φπσο αλακελφηαλ 
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ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο, θαλεξψλνληαο κία απνηπρία ηεο αγνξάο. Σν ηππνπνηεκέλν 

ιάδη παξνπζίαζε ηδηαίηεξα κεγάιε πηψζε ηεο δήηεζήο ηνπ (θαηά 9,3 %) ιφγσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ ην ρχκα ειαηφιαδν. Δλ ησ κεηαμχ, ππήξμε απμεκέλε δήηεζε γηα 

θζελφηεξν θαη ππνηηζέκελα ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ειαηφιαδν ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ 

παξαζθεπάδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο. 

Ζ παλδεκία δηέθνςε ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ αγξνηηθψλ ηξνθίκσλ ζε φιν ηνλ θφζκν 

- απφ θιεηζηέο αγνξέο θαη πεξηνξηζκνχο κεηαθηλήζεσλ, έσο κεησκέλε δήηεζε, πξνβιήκαηα 

δηνηθεηηθήο θχζεο θαη ειιηπήο πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε. Οη απνδφζεηο ηνπ ειαηφιαδν 

ζηα ηέιε ηνπ 2021 ζηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ ρακειφηεξεο απφ ην κέζν φξν. 

Λφγσ ηνπ θφβνπ ηεο κεηάδνζεο ηνπ Covid-19 θαη ηεο έιιεηςεο εξγαδνκέλσλ, νη ειηέο ζε 

πνιιέο πεξηνρέο είλαη πηζαλφ λα κείλνπλ ρσξίο δηαινγή, νδεγψληαο ηειηθά ζε κεησκέλε 

απφδνζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

3.1 Ο ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά ειαηφιαδνπ. πγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη ε απάληεζε 

ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο θαηαλαισηέο 

θαη ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηα θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αγνξάο ηνπ 

ειαηφιαδνπ; 

 Δπεξεάδεηαη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ απφ θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, ην θχιν θαη ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο; 

 Τπφ πνηεο ζπλζήθεο, νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν απφ ηελ ηξέρνπζα ηηκή, πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ δηαθνξεηηθέο κάξθεο 

ειαηφιαδνπ ή λα πξνηηκήζνπλ έλα ειαηφιαδν κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην ειαηφιαδνκε πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο; 

 Πψο επεξέαζε ηφζν ε ηξέρνπζα παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ φζν θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ηε δήηεζε γηα ειαηφιαδν; Μπνξεί απηή λα ζεσξεζεί ζρεηηθά αλειαζηηθή σο πξνο ην 

εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ;   

 

3.2 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε κεηθηή επηζηεκνληθή έξεπλα 

(ζπλδπαζκφο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ζπιιέρζεθαλ 

πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή δεδνκέλα ηα νπνία αλαιχζεθαλ. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπλέληεπμεο θαη εξσηεκαηνινγίσλ. Σα δεπηεξνγελή δεδνκέλα 

αληιήζεθαλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη απφ θιαδηθέο κειέηεο. 

πγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο εθαξκφζηεθε ε έξεπλα κειέηεο 

πεξίπησζεο, ηα πιαίζηα ηεο πεηξακαηηθήο - πνζνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ σο κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηηο 

πνζνηηθέο έξεπλεο ε πην θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην, δηφηη κπνξνχκε εχθνια λα ζπιιέμνπκε θαη αλαιχζνπκε κε ηε βνήζεηα ηε 

ζηαηηζηηθήο δεδνκέλα απφ πνιιά άηνκα (Creswell, 2016).  
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Αλαθνξηθά κε ηε δεηγκαηνιεςία, ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ πηζαλνηήησλ αιιά έγηλε βάζεη θξηηεξίσλ φπσο ε δηαζεζηκφηεηα 

θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο. Σν δείγκα πξνζεγγίζηεθε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ βνιηθή δεηγκαηνιεςία είλαη πξνζηηή, εχθνιε, ελψ ηα ππνθείκελα 

είλαη άκεζα δηαζέζηκα. Ζ θχξηα ππφζεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηε βνιηθή δεηγκαηνιεςία είλαη φηη 

ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη νκνηνγελή. χκθσλα κε ηνλ Kiss (1995), ζε απηφ ηνλ ηχπν 

δεηγκαηνιεςίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα επηινγήο ηνπ θάζε 

κέινπο ηνπ πιεζπζκνχ ζην δείγκα, δελ δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζε θάζε κέινο 

ηνπ δείγκαηνο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη κε βάζε νξηζκέλα γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 

3.3 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ζπλέληεπμε θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην σο εξεπλεηηθά εξγαιεία. Μέζσ ηεο ζπλέληεπμεο έγηλε αλάιπζε κηαο 

πεξίπησζεο (case study). 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί κία απφ ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο ζπιινγήο πιηθνχ, φπνπ ν 

εξεπλεηήο θάλεη ζηνλ εξσηψκελν κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απηφο θαιείηαη λα 

απαληήζεη (Σζηψιεο, 2014). Όπσο αλαθέξεη ν Mishler (1996), ε ζπλέληεπμε θαηέρεη 

πξσηεχνπζα ζέζε αλάκεζα ζηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο., ελψ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο. Οη Kahn θαη Cannell (1957), νξίδνπλ ηε ζπλέληεπμε σο έλα εμεηδηθεπκέλν 

είδνο πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ γίλεηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη εζηηάδεηαη 

ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή. ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε νη εξσηήζεηο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλεο ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία 

αθνινπζεί ε κηα ηε άιιε (Dunn, 2000).  

Ζ αλάιπζε κηαο πεξίπησζεο σο κέζνδνο πεξηθιείεη πνιιέο απφ ηηο ππφινηπεο 

κεζφδνπο. Ο ξφινο ηνπ εξεπλεηή είλαη λα αλαιχζεη φζν ην δπλαηφλ πην δηεμνδηθά ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηνλ Robson (2007) ε κειέηε πεξίπησζεο είλαη κηα 

θαιά εδξαησκέλε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή φπνπ ην επίθεληξν είλαη ζε κία πεξίπησζε ε νπνία 

εξκελεχεηαη κε κεγάιε επξχηεηα ελψ ιακβάλεηαη παξάιιεια ππφςε θαη ην πιαίζην ηεο. 

Ζ ζπλέληεπμε σο κέζνδνο ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο:  

• Να δηεξεπλήζνπλ ζε βάζνο αληηιήςεηο θαη απφςεηο.  
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• Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 

• Να πξνβάινπλ ηελ άπνςε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

• Να έρνπλ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

• Να δηεξεπλήζνπλ ζέκαηα πνπ δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί απφ πξηλ 

• Να ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα έληππν, πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δνκεκέλσλ 

εξσηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη γξαπηά θαη κε κία 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά..Χο κέζνδνο έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα (Adamsetal., 2007) (O’ Leary, 

2014) φπσο: 

• πιινγή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

• Με δαπαλεξή κέζνδνο απφ άπνςε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο  

• Λήςε εηιηθξηλψλ απαληήζεσλ ζε δχζθνιεο εξσηήζεηο (ιφγσ έιιεηςε άκεζεο 

επηθνηλσλίαο) 

• Γπλαηφηεηα επίηεπμεο ζπγθξίζεηο 

• Γεκηνπξγία ηππνπνηεκέλσλ θαη πνζνηηθνπνηήζηκσλ δεδνκέλσλ 

• Γηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο 

Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

• Δχθνιε δεκηνπξγία θαη ρξήζε  

• Με δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ησλ απαληήζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή  

3.3.1 Δεςηεπογενή 

Χο δεπηεξνγελέο ζηνηρείν έξεπλαο ζα εμεηαζζεί θιαδηθή κειέηε ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Παχιν Μπισλά γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηνλ Μάην 

ηνπ 2015 θαη είλαη δηαζέζηκε ζην: https://www.nbg.gr/greek/the-group/press-office/e-

spot/reports/Documents/Olive%20Oil_2015.pdf 

Θα εμεηαζζνχλ επίζεο ηξεηο έξεπλεο ηεο εηαηξείαο ICAPπνπ έγηλαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2019, ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2019 θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020. Ζ πξψηε αθνξά ηελ Αλάιπζε Παξνχζαο 

Καηάζηαζεο & Αλάιπζε Αγνξάο, ε δεχηεξε ηηο ηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ θαη ε ηξίηε ην 

Πιάλν Γξάζεσλ. 

 

3.3.2 Ππωηογενή 

Ζ κειέηε επηρεηξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο κε ηε ρξήζε ηφζν πνζνηηθήο φζν θαη 

πνηνηηθήο πξσηνγελνχο έξεπλαο.  
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Γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα αμηνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Σν δείγκα αληηπξνζσπεχεη έλα ηππηθφ ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο 

νπνίνπο επηδηψθεηαη λα κεηξεζνχλ ηα θίλεηξα, θαη ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη 200 

ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν θαη ρξήζε ηεο βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο 

(παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2021. Σα ζηνηρεία ζπιιέρηεθαλ 

δεηψληαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ειεθηξνληθά έλα ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηε γεληθή ζηάζε απέλαληη 

ζην ειαηφιαδν. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (βι. Παξάξηεκα) πεξηιακβάλεη 14 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξία κέξε:  

1. Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ειαηφιαδν  

2. Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ειαηφιαδν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηεο παλδεκίαο  

3. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

ζηνλ ηδξπηή θαη CEO ηεο εηαηξίαο MOLON LAVE θν. Ησάλλε Μαλίθε πγθεθξηκέλα, 

ηέζεθαλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο:  

1) Πνχ δηαθηλνχληαη ηα πξντφληα θαη ζε πνην πνζνζηφ, φπσο ζνχπεξ κάξθεη, εζηηαηφξηα, 

μελνδνρεία, απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή.(θαη γηαηί έρσ επηιέμεη απηά ηα θαλάιηα)  

2) Οη πσιήζεηο έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πεξηζζφηεξν ζηελ ειιεληθή ή ζηε δηεζλή αγνξά; ε 

πνηεο ρψξεο εμάγνληαη ηα πξντφληα ζαο; Πνην είλαη ην πνζνζηφ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ;  

3) Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία θαη γεληθά ν θιάδνο ηππνπνίεζεο θαη 

εμαγσγψλ ειαηφιαδνπ; Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ειαηφιαδνπ;  

4) Πνηα ήηαλ ε πνξεία ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο; Πηζηεχεηε πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ;  

5) Πνηνη είλαη νη επφκελν ζηφρνη ζαο; Σα ζα ζέιαηε λα έρεη επηηχρεη ε εηαηξεία ζαο κέζα ζηελ 

επφκελε πεληαεηία;  

Οη εξσηήζεηο απαληήζεθαλ γξαπηψο θαη πξνσζήζεθαλ κε email. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΝΑΛΤΔΗ 

 

4.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1.1 Η διεθνήρ αγοπά ελαιόλαδος 

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ απμήζεθε θαηά 1,8 θνξέο ζε φγθν κεηαμχ 

1990/00 θαη 2015/16. Όπσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 1, απηή ε αλνδηθή θίλεζε 

εληνπίζηεθε θπξίσο ζε ρψξεο κε κέιε ηνπ IOC (International Olive Council), ησλ νπνίσλ ην 

κεξίδην ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο απμήζεθε απφ 11% ζε 24% κεηαμχ ησλ εηψλ έλαξμεο 

θαη ηέινπο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Σν 2015/16, ν φγθνο ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν θαίλεηαη λα είλαη πεξίπνπ 4,6% πςειφηεξνο απφ φηη ην 2014/15. 

Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ειαηφιαδνπ 

παγθφζκηα νθείιεηαη ζηνλ ππεξδηπιαζηααζκφ ηεο θαηαλάισζεο ηξίησλ ρσξψλ, φπσο ε 

Σνπξθία, ε Σπλεζία, ην Μαξφθν θαη ε πξία, νη νπνίεο εμνηθεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν κε ην 

ειαηφιαδν θαη ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ζηελ πγεία. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηαλάισζε ζηηο 

αγνξέο ησλ θχξησλ παξαγσγψλ παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξή, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

παγθφζκηα θαηαλάισζε κεηψζεθε απφ 70% ην 1990 ζε 45% ην 2014 (ΔΣΔ, 2015). 

 

Πεγή: IOC, 2016 

Γξάθεκα 3. Σάζεηο ζηελ παγθόζκηα θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ γηα ηελ πεξίνδν 1990-2014 

Ζ πςειφηεξε παγθφζκηα δήηεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πςειφηεξε δήηεζε γηα 

παξζέλν ειαηφιαδν. Παξά ηελ αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ειαηφιαδνπ, ε Διιάδα δελ 

αχμεζε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ειαηφιαδνπ εθκεηαιιεπφκελε ην ζπγθξηηηθφ ηεο 
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πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη. Αληίζεηα, ε 

παξαγσγή θηλήζεθε πησηηθά θαηά ηα έηε 2010-2015, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή λα κεησζεί απφ 19% ην 1990 ζε 11% ην 2014. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο θιαδηθήο κειέηεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (2015), ε 

παγθφζκηα παξαγσγή ειαηφιαδνπ κε επηθεθαιήο ηελ Ηζπαλία, έρεη ζεκεηψζεη αλνδηθή ηάζε 

ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα, θζάλνληαο ηνπο 2,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2014 απφ πεξίπνπ 1,5 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 1990 (πεξίπνπ 90 ηνηο εθαηφ). Ζ παγθφζκηα παξαγσγή 

ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε Μεζφγεην φπνπ ην θιίκα είλαη πην επλντθφ. Απφ ηνπο θχξηνπο 

παξαγσγνχο πνπ είλαη ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα θαη αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ηα 2/3 

ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα κείσζαλ θαη νη δχν ηα επίπεδα παξαγσγήο 

ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2015 ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία (κείσζε 17% 

γηα ηελ Διιάδα θαη 37% γηα ηελ Ηηαιία). 

Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα θαη νη δχν λα ράζνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζηελ 

παγθφζκηα παξαγσγή (απφ 23 κε 14 ηνηο εθαηφ γηα ηελ Ηηαιία θαη απφ 14 ηνηο εθαηφ ζε 11 

ηνηο εθαηφγηα ηελ Διιάδα). Άιιεο ρψξεο, φπσο ε Σνπξθία, ε Σπλεζία, ην Μαξφθν θαη ε 

πξία θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ζρεδφλ δηπιάζηα παξαγσγή θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2014 θαη 

λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή απφ 25% ζε 35%. 

 Ζ απμαλφκελε παγθφζκηα πξνζθνξά ειαηφιαδνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφηεξν 

θφζηνο ησλ εμειηγκέλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε ηζρχ ζηελ αγνξά 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηξνθίκσλ θαη ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο έρνπλ κεηψζεη ηηο ηηκέο 

παξαγσγνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 25 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ε δηεζλήο ηηκή 

παξαγσγνχ κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 1,5% εηεζίσο, ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, θαηά ηελ πεξίνδν 

1990-2014. Οη νλνκαζηηθέο ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμχ €2 αλά θηιφ θαη €3,5 αλά θηιφ, κε ηηο 

ηηκέο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαβιεηφηεηεο ηεο ζπγθνκηδήο (π.ρ. αχμεζε ηεο ηηκήο ην 

2013 ιφγσ ηεο μεξαζίαο ζηελ Ηζπαλία) (ΔΣΔ, 2015).  

 ηελ Διιάδα, ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηνπ Απγνχζηνπ θαη ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ 

επηεκβξίνπ 2015, νη ηηκέο παξαγσγνχ ειαηνιάδνπ απμήζεθαλ ζηα πςειφηεξα επίπεδα 

πεξηφδνπ (3,54 €/θηιφ). ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 2016, είραλ ππνρσξήζεη ειαθξψο ζε 3,01/kg, 

2 % κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζεδφλ. Σελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζηελ Ηζπαλία ε 

ηηκή δηακνξθψζεθε ζηα 3.24/kg θαη ζηελ Ηηαιία ζηα 3.63/kg (IOC, 2016). 

Ζ παγθφζκηα πξνζθνξά ειαηφιαδνπ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ: 

i) ην θφζηνο παξαγσγήο· θαη 

ii) ηηο επηδνηήζεηο ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο (ΚΓΠ) 
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Οη ηηκέο ηνπ ειαηφιαδνπ θαζνξίδνληαη απφ: 

i) ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο· θαη  

ii) ηηο ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ εμνπζία ησλ παξαγσγψλ έλαληη ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ εκπφξσλ ειαηφιαδνπ.  

Γεδνκέλνπ φηη ε παγθφζκηα δήηεζε είλαη πην ζηαζεξή, νη ηηκέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαζνδεγνχληαη απφ ηηο αιιαγέο ζηελ πξνζθνξά θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ πξνζθνξά 

ησλ ηξηψλ θνξπθαίσλ παξαγσγψλ. 

4.1.2 Η εςπωπαϊκή αγοπά ελαιόλαδος 

χκθσλα κε ηελ Eurostat ην 2007 ππήξραλ 1,9 εθαηνκκχξηα εθκεηαιιεχζηκεο 

ειαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ ΔΔ. Ζ Δπξψπε είλαη ε κεγαιχηεξε πεξηνρή εηζαγσγήο ειαηφιαδνπ 

ζηνλ θφζκν, αληηπξνζσπεχνληαο πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθψλ παγθφζκησλ 

εηζαγσγψλ. Οη επξσπατθέο εηζαγσγέο ειαηφιαδνπ απμήζεθαλ κε ζηαζεξφ ξπζκφ ηελ πεξίνδν 

2015–2019. Αλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ δηαθηλείηαη παξάγεηαη ζηελ 

Δπξψπε, ζρεδφλ φιεο νη εηζαγσγέο εθηφο Δπξψπεο πξνέξρνληαη απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Ζ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θηλήζεθε αλνδηθά 

κέρξη ηελ πεξίνδν 2004/05, φηαλ μεπέξαζε ηνπο 2 000 000 ηφλνπο, έπεηηα κεηψζεθε ζηαδηαθά 

ζηα επίπεδα ηνπ 1996/97 (πεξίπνπ 1 600 000 ηφλνη). Δληφο ηεο ΔΔ, ην ειαηφιαδν 

θαηαλαιψλεηαη θπξίσο ζηηο ρψξεο παξαγσγνχο (Γηάγξακκα 2). Ζ Ηηαιία παξακέλεη ν 

κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ηεο ΔΔ ζε φγθν, αλ θαη ην επίπεδν θαηαλάισζήο ηεο άξρηζε λα 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην 2006/07 έσο φηνπ κεηψζεθε ζηνπο 520 000 ηφλνπο ην 2014/15, ην 

ρακειφηεξν επίπεδν ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

ηελ Ηζπαλία παξνπζηάζηεθε κείσζε απφ ην 2005/06 θαη ν φγθνο ηεο θαηαλάισζήο 

ηεο δελ επαλήιζε πνηέ ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα. Ζ Διιάδα, φπσο θαη ε Ηηαιία, παξνπζίαζε 

επίζεο πηψζε ηεο θαηαλάισζεο (ζηνπο 160 000 ηφλνπο). Απηή ε κείσζε ζπκπίπηεη κε ηα 

ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αληηπξνζσπεχεη πηψζε 22 % ζε ζχγθξηζε κε 20 ρξφληα 

πξηλ. Αλ θαη ε θαηαλάισζε είλαη κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο παξαγσγνχο ειαηφιαδνπ, απηφ 

θαηαλαιψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ νκάδα άιισλ κε παξαγσγψλ ρσξψλ φπνπ ε 

θαηαλάισζε ππεξβαίλεη ηνπο 200.000 ηφλνπο. Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειαηφιαδνχ ζηηο 

ρψξεο παξαγσγνχο ηεο ΔΔ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο απφηνκεο κεηψζεηο ησλ επηπέδσλ 

παξαγσγήο ηνπο θαη ηηο επαθφινπζεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ. 
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Πεγή: IOC, 2016 

Γξάθεκα 4. Σάζεηο ζηελ θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ ζε ρώξεο ηεο ΔΔγηα ηελ πεξίνδν 1990-2015 

 

Ζ εηήζηα θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ειαηφιαδνχ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ην 2013 θαη ην 

2014 θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. Παξά ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ειιεληθήο 

θαηαλάισζεο, ε Διιάδα ζπλερίδεη λα πξνεγείηαη ζηελ θαηάηαμε κε 12,8 θηιά. Αθνινπζνχλ ε 

Ηζπαλία (11,3 θηιά), ε Ηηαιία (10,5 θηιά) θαη ε Πνξηνγαιία (7,2 θηιά). Αθνινπζνχλ ε Κχπξνο 

(5,5 θηιά), ην Λνπμεκβνχξγν (3,2 θηιά 0ε Μάιηα (3 θηιά), ε Γαιιία θαη ε Κξναηία (1,7 

θηιά), ε Ηξιαλδία θαη ην Βέιγην (1,4 θηιά) θαη ε Γαλία (1,2 θηιά). ηα ππφινηπα κέιε ηεο ΔΔ 

ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ απφ 1 θηιφ 

έσο 0,5 θηιφ εηεζίσο (θαηά θζίλνπζα ζεηξά: Δζζνλία, Σζερία, Φηλιαλδία Λεηνλία, Γεξκαλία, 

Κάησ Υψξεο, νπεδία, ινβελία, Απζηξία θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο) Βαζίιεην) θαη εθείλσλ 

φπνπ είλαη θάησ απφ 0,4 θηιά (Ρνπκαλία, Πνισλία, Οπγγαξία, Βνπιγαξία, ινβαθία θαη 

Ληζνπαλία). 
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Πεγή: IOC, 2016 

Γξάθεκα 5. Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ γηα ην 2014 

Σν Γξάθεκα 6 απεηθνλίδεη ηε κέζε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο 

παξαγσγνχο ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο θαη παξνπζηάδεη απφηνκε αχμεζε ησλ ηηκψλ ην 

2005/06 θαη ην 2014/15. Σελ ηειεπηαία ζεδφλ, ε παξαγσγή ηεο ΔΔ κεηψζεθε ζην ρακειφηεξν 

φισλ ησλ επνρψλ ιφγσ ελφο ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ (κεγάιε πηψζε ηεο ηζπαληθήο 

παξαγσγήο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε ζνβαξή μεξαζία θαη ρακειφο φγθνο παξαγσγήο ζηελ 

Ηηαιία εμαηηίαο ηεο πξνζβνιήο Xyllela fastidiosa). Όια απηά νδήγεζαλ ζε γεληθέο απμήζεηο 

ησλ ηηκψλ θαη πηψζε ηεο θαηαλάισζεο. 

 

Πεγή: IOC, 2016 

Γξάθεκα 6. Μέζε παξαγσγή, θαηαλάισζε  θαη ηηκέο παξαγσγνύ ζηηο ρώξεο παξαγσγνύο ηεο ΔΔ 
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4.1.3 Η ελληνική αγοπά ελαιόλαδος 

Σν ειαηφιαδν είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξντφληα ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ 

ηνκέα, θαιχπηνληαο ην 9% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο παξαγσγήο, κε κέζε εηήζηα παξαγσγή 

πεξίπνπ 0,3 εθαη. ηφλνπο (ΔΣΔ, 2015). ηνλ θιάδν παξαγσγήο ειαηφιαδνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 450 ρηι. νηθνγέλεηεο (Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011), νη 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 20% ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο αγξνηηθήο 

έθηαζεο ηεο ρψξαο, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην αγξνηηθφ ΑΔΠ  θπκαίλεηαη κεηαμχ 7,5-10% 

εηεζίσο. Σν ειαηφιαδν απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ειιεληθήο δηαηξνθήο ζπκκεηέρνληαο 

θαηά πεξηζζφηεξν απφ 5,5% ζηε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηξφθηκα (Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2011).  

Ζ Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν κε παξαγσγή ηδηαίηεξα πςειήο πνηφηεηαο πξντφληνο. Ζ εγρψξηα παξαγσγή 

ειαηφιαδνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ εγρψξηα δήηεζε, κε απνηέιεζκα κεγάιν πνζνζηφ 

ηεο λα εμάγεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. χκθσλα κε ην IOBE (2006), ε Διιάδα 

παξάγεη πεξίπνπ 300.000-400.000 ηφλνπο ειαηφιαδνπ εηεζίσο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ε 

ζπλνιηθή αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο ειαηφιαδνπ εθηηκάηαη ην 2016/17 ζε €390 εθαη. (ζε ηηκέο 

ρνλδξηθήο) (ICAP, 2019). χκθσλα κε ηελ έξεπλα νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 2008 

ηεο ΔΛΣΑΣ, ε κέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ αγνξά ειαηφιαδνπ ην 2008 

ήηαλ 13,68 Δπξψ (Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2011). Σελ ίδηα ρξνληά, ηα λνηθνθπξηά αγφξαζαλ 

κεληαίσο θαηά κέζν φξν 3,05 ιίηξα ειαηφιαδνπ, ελψ πξνκεζεχηεθαλ θαη 1,20 ιίηξα κέζσ 

ηδηνπαξαγσγήο. 

Ζ παξαγσγή ηνπ ειαηφιαδνπ επεξεάδεηαη απφ απξφβιεπηνπο παξάγνληεο φπσο είλαη 

νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ή ε αζζέλεηεο. Χο ζπλέπεηα, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο εηήζηεο 

δηαθπκάλζεηο ησλ κεγεζψλ παξαγσγήο. Γηα ηελ πεξίνδν 2001-2017 ε κέγηζηε παξαγσγή 

επηηεχρζεθε ηελ πεξίνδν 2004/05 (435.000 ηφλνη) θαη ε ειάρηζηε ηελ πεξίνδν 2013/14 

(132.000 ηφλνη). Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα ε παξαγσγή εκθαλίδεη κία πησηηθή 

ηάζε κεηαμχ ησλ εηψλ απηψλ. Απφ ην ζχλνιν ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζην ζηάδην ηεο 

ηππνπνίεζεο θαηεπζχλεηαη κφιηο ην 20%-25% θαζψο ην ππφινηπν ειιεληθφ ειαηφιαδν 

δηαηίζεηαη ζε ρχκα κνξθή, είηε ζηελ εγρψξηα αγνξά είηε ζην εμσηεξηθφ (ICAP, 2019). 
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Πίλαθαο 1. Δγρώξηα παξαγσγή ειαηόιαδνπ (2001/02-2017/18) 

Πεξίνδνο Πνζόηεηα Μεηαβνιή 

2001/02 358.300 - 

2002/03 414.000 15,50% 

2003/04 308.000 -25,60% 

2004/05 435.000 41,20% 

2005/06 424.000 -2,50% 

2006/07 370.000 -12,70% 

2007/08 327.200 -11,60% 

2008/09 305.000 -6,80% 

2009/10 320.000 4,90% 

2010/11 301.000 -5,90% 

2011/12 295.000 -2,00% 

2012/13 358.000 21,40% 

2013/14 132.000 -63,10% 

2014/15 300.000 127,30% 

2015/16 320.000 6,70% 

2016/17 195.000 -39,10% 

2017/18 346.000 77,40% 

Πνζφηεηα ζε ηφλνπο                                                 

Πεγή: ICAP, 2019 
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Γξάθεκα 7.  Παξαγόκελε πνζόηεηα ειαηόιαδνπ ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 2001-2007 

 

Σν κέγεζνο ηεο παξαγσγήο εμαξηάηαη απφ ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ειαηφδεληξσλ, απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απφ ην θαιιηεξγνχκελν έδαθνο θαζψο θαη απφ 

ηε θπθιηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε απφδνζε ησλ ειαηφδεληξσλ (κία παξαγσγηθή ειαηνθνκηθή 

ρξνληά αθνινπζείηαη απφ κηα κε παξαγσγηθή ειαηνθνκηθή ρξνληά) (Κιαδηθή Μειέηε 

Διαηφιαδνπ – Ππξελέιαηνπ, 2012). 

 Πησηηθή είλαη θαη ε ηάζε ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 

2005-2017. Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε παξαηεξείηαη ηε ρξνληά 2006/07 (269.500 ηφλνη) θαη ε 

ειάρηζηε ηε ρξνληά 2014/15 (130.000 ηφλνη). H (ζηαζκηζκέλε) κέζε κεληαία θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ζηελ Διιάδα εθηηκήζεθε ζε 3,5 ιίηξα, ε πςειφηεξε ζηνλ θφζκν 

(ProdromidisandKountouri, 2012). 
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Πίλαθαο 2. Δγρώξηα θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ (2005/06-2017/18 

Πεξίνδνο Πνζόηεηα Μεηαβνιή 

2005/06 265.000 - 

2006/07 269.500 1,70% 

2007/08 264.000 -2,00% 

2008/09 229.000 -13,30% 

2009/10 228.500 -0,20% 

2010/11 227.500 -0,40% 

2011/12 200.000 -12,10% 

2012/13 180.000 -10,00% 

2013/14 140.000 -22,20% 

2014/15 130.000 -7,10% 

2015/16 140.000 7,70% 

2016/17* 138.000 -1,40% 

2017/18* 140.000 1,50% 

Πεγή: ICAP, 2019 
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Γξάθεκα 8.  Καηαλάισζε ειαηόιαδνπ ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 2005-2017 

  

χκθσλα κε ζηνηρεία θιαδηθήο κειέηεο ηεο ICAP (2018), παξαηεξείηαη κείσζε ζηελ 

θαηαλάισζε ηππνπνηεκέλνπ ειαηφιαδνπ πνπ δηαηίζεηαη κέζσ ησλ supermarkets θαη ινηπψλ 

θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο ζρεηηθά πςειφηεξεο ηηκέο ιηαληθήο 

πψιεζεο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηφιαδνπ ζε ζρέζε κε απηέο ησλ ζπνξέιαησλ. Απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3. Γηάξζξσζε ηεο εγρώξηαο θαηαλάισζεο ειαηόιαδνπ (2013/14-2017/18) 

Πεξίνδνο Σππνπ/λν Διαηόιαδν Μεηαβνιή ύλνιν Διαηόιαδνπ Μεηαβνιή 

2013/14 35.000 - 140.000 - 

2014/15 35.000 0,00% 130.000 -7,10% 

2015/16 36.500 4,30% 140.000 7,70% 

2016/17 35.000 -4,10% 138.000 -1,40% 

2017/18 33.000 -5,70% 140.000 1,50% 

Πεγή: ICAP, 2019  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαιχπηεηαη απφ ην ρχκα 

πξνζθεξφκελν ειαηφιαδν ην πνζνζηφ ηνπ νπνίνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 75% 

(πεξηιακβαλνκέλνπ θαη κεξηδίνπ 30% πνπ αθνξά απηνθαηαλάισζε). Σν ηππνπνηεκέλν 

ειαηφιαδν αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηα ηειεπηαία έηε, 
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παξνπζηάδνληαο πησηηθή ηάζε. ηνλ φγθν ηεο θαηαλάισζεο ηππνπνηεκέλνπ πξντφληνο 

αμηφινγν κεξίδην αθνξά ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηα 

supermarkets, ηα νπνία φκσο παξνπζηάδνπλ θαη απηά πησηηθή ηάζε ην έηνο 2017/18. Σν 

κεξίδην ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηππνπνηεκέλνπ 

ειαηφιαδνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 20%. 

Πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο παξαγσγήο ειαηφιαδνπ ζηελ Διιάδα πξννξίδνληαη γηα εγρψξηα 

θαηαλάισζε, εθ ησλ νπνίσλ ην 75% είλαη ζε ρχκα κνξθή. Ζ πεξηνξηζκέλε παξνρή 

επσλπκίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ πςειφ βαζκφ απηνθαηαλάισζεο,. Mφλν 

ην έλα ηέηαξην ηνπ πξντφληνο θέξεη ζήκαλζε (έλαληη 50% ζηελ Ηζπαλία θαη 80% ζηελ 

Ηηαιία), ελψ ην ππφινηπν θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπ ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο ή πσιείηαη ρχκα 

ζηελ Ηηαιία ή ζε ηνπηθνχο θαηαλαισηέο (ProdromidisandKountouri, 2017). Παξφιν πνπ νη  

πσιήζεηο ρχκα πξντφλησλ δελ κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε πνηφηεηαο, νη Έιιελεο 

θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ην ρχκα ειαηφιαδν θαη λα ην ζεσξνχλ θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο, παξά ηελ παξφκνηα ηηκή κε απηφ ηνπ επψλπκνπ ειαηφιαδνπ. Χζηφζν, νη έξεπλεο 

δείρλνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα (ΔΣΔ,2015). 

Οη εμαγσγέο απνξξνθνχλ ην ππφινηπν 35 ηνηο εθαηφ  ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο 

(έλαληη 36 ηνηο εθαηφ ζηελ Ηηαιία θαη 57 ηνηο εθαηφ ζηελ Ηζπαλία). Λφγσ ηεο έιιεηςεο 

απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο εμαγσγψλ θαη ηεο ζρεηηθήο ηνκεαθήο νξγάλσζεο, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμαγφκελεο πνζφηεηαο (πεξίπνπ 70 ηνηο εθαηφ) θαηεπζχλεηαη ρχκα 

ζηελ Ηηαιία, φπνπ αλακεηγλχεηαη κε ειαηφιαδν δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεοθαη ζηε ζπλέρεηα 

εμάγεηαη εθ λένπ σο επψλπκν ηηαιηθφ ειαηφιαδν.  

Αλ θαη ε Διιάδα έρεη έλα απφ ηα πςειφηεξα θαηά θεθαιήλ επίπεδα θαηαλάισζεο 

ειαηφιαδνπ, ε θαηαλάισζε κεηψλεηαη ζπλερψο, θηάλνληαο ζηα 16 θηιά θαηά θεθαιήλ ην 

2014 απφ 20 θηιά θαηά θεθαιήλ ην 1990. Σν ειαηφιαδν έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ θζελφηεξα 

θπηηθά έιαηα, θαιχπηνληαο ην 55% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θπηηθνχ ειαίνπ ζηελ 

Διιάδα ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 10% ην 1980 (ΔΣΔ,2015). 

4.1.4 Ειζαγωγέρ Ελαιόλαδος 

Oη εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο ζε ειαηφιαδν είλαη ρακειέο, θαζψο ε εγρψξηα παξαγσγή 

είλαη πνιχ πςειή θαη ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο δήηεζεο. πλήζσο νη εηζαγσγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ειαηφιαδν αθνξνχλ πξντφληα κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ζθνπφ ηελ 

πξφζκημε (ICAP, 2016). Σν 2014 ε πνζφηεηα ειαηφιαδνπ πνπ εηζήρζε ήηαλ ε κέγηζηε θαη 

δηακνξθψζεθε ζε 15.123 ηφλνπο κε αμία €33.236 εθαη. Σν 2014 ήηαλ ε ρξνληά κε ηελ 

ειάρηζηε εγρψξηα παξαγσγή ειαηφιαδνπ. 
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Πίλαθαο 4. Δηζαγσγέο ειαηόιαδνπ θαηά ηα έηε 2005-2017 (Πνζόηεηα ζε ηόλνπο, αμία ζε ρηι. €) 

Έηνο Πνζόηεηα Αμία 

2005 3.354 9.238 

2006 2.191 8.065 

2007 3.504 8.982 

2008 2.051 5.083 

2009 3.081 5.443 

2010 4.336 6.599 

2011 1.951 3.570 

2012 1.358 2.534 

2013 4.013 9.078 

2014 15.123 33.236 

2015 3.821 7.712 

2016 1.024 3.049 

2017 2.518 9.209 

Πεγή: ICAP, 2019 
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Γξάθεκα 9.. Δηζαγσγέο ηεο Διιάδαο ζε ειαηόιαδν θαηά ηα έηε 2005-2017 

4.1.5 Εξαγωγέρ Ελαιόλαδος 

Οη εμαγσγέο ειαηφιαδνπέρνπλ απμεζεί ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο. Οη εμαγσγέο 

θαιχπηνπλ αμηφινγν πνζνζηφ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαιχπηνληαο, θαηά κέζν φξν, 

πνζνζηφ 50%-55% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία έηε (ICAP, 2019). To 2014, ρξνληά 

κε ρακειή παξαγσγή ειαηφιαδνπ, νη εμαγσγέο ήηαλ νη ρακειφηεξεο (74.276 ηφλνη). Δπίζεο, 

νη εμαγσγέο ειαηφιαδνπ παξνπζίαζαλ κείσζε ηα έηε 2016-2017, κεηά ηε ζεκαληηθή αχμεζε 

πνπ θαηέγξαςαλ ην 2015. Σν παξζέλν ειαηφιαδν απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εμαγσγψλ. Δηδηθφηεξα, ην 2017 ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ηνπ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 75% ζε 

πνζφηεηα (Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2011).  

Πίλαθαο 5. Δμαγσγέο ειαηόιαδνπ γηα ηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 2005-2017 

Έηνο Πνζόηεηα Αμία 

2005 124.317 402.325 

2006 109.299 402.449 

2007 93.404 281.002 

2008 78.237 233.534 

2009 88.501 224.247 

2010 80.852 210.719 
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Έηνο Πνζόηεηα Αμία 

2011 86.814 223.330 

2012 125.571 322.657 

2013 166.959 495.023 

2014 74.276 260.318 

2015 173.738 633.064 

2016 161.011 584.194 

2017 113.064 480.057 

 

 

 

Γξάθεκα 10. Δμαγσγέο ειαηόιαδνπ ηεο Διιάδαο θαηά ηα έηε 2005-2017 

  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Εξαγόμενη ποςότητα ελαιόλαδου κατά τα ζτη 
2005-2017  (ςε τόνουσ)



46 
 

Πίλαθαο 6. Δμαγσγέο ειαηόιαδνπ από ηελ Διιάδα ζηηο δηάθνξεο ρώξεο γηα ην 2017 
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Πίλαθαο 7.  Κπξηόηεξεο ρώξεο πξννξηζκνύ παξζέλνπ βξώζηκνπ ειαηόιαδνπ (2016-2017) (Πνζόηεηα ζε 

ηόλνπο, αμία ζε ρηι. 

Υώξα 
2017 

Αμία Πνζόηεηα 

Ηηαιία 189.765 48.315 

Γεξκαλία 39.775 7.881 

Ζ.Π.Α 36.285 7.170 

Καλαδάο 12.039 2.650 

Απζηξία 11.402 2.137 

Ηζπαλία 3.826 1.291 

Απζηξαιία 5.761 1.267 

Κχπξνο 5.428 1.223 

Γαιιία 6.081 1.208 

Ζλ. Βαζίιεην 5.903 1.205 

νπεδία 5.330 1.056 

Διβεηία 5.711 941 

Ρσζία 4.518 813 

Ηαπσλία 3.578 644 

Σαηβάλ 2.555 473 

Κίλα 2.475 434 

Βξαδηιία 2.512 431 

Βνπιγαξία 1.816 429 

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 2.036 399 

Κάησ Υψξεο 2.106 399 

Λνηπνί 22.249 4.332 

χλνιν 371.151 84.698 

Πεγή: ICAP, 2019 

 Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην παξέκεηλε ζεηηθφ ζε φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, 

παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή βειηίσζε ην 2015 θαη κηθξή επηδείλσζε ηα επφκελα δχν έηε. 
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Καζψο ε ειιεληθή αγνξά ειαηφιαδνπ βξίζθεηαη ζε ψξηκε θάζε, νη εμαγσγέο είλαη ίζσο ν 

κφλνο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ (ICAP, 2006) 

Πίλαθαο 8. Δκπνξηθό ηζνδύγην ειαηόιαδνπ (2005-2017) (Αμία ζε ρηι. €) 

Έηνο Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Δκπνξηθό Ηζνδύγην 

2005 12.985 442.646 429.661 

2006 11.274 456.121 444.847 

2007 14.723 306.542 291.819 

2008 7.722 258.545 250.823 

2009 9.769 243.046 233.277 

2010 13.405 236.620 223.215 

2011 7.225 248.877 241.652 

2012 7.632 348.519 340.887 

2013 12.683 534.965 522.282 

2014 46.582 278.038 231.456 

2015 13.913 674.591 660.678 

2016 8.795 629.539 620.744 

2017 18.851 526.747 507.896 

Πεγή: ICAP, 2019 

 

Μηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηηο ηηκέο εμαγσγήο ηνπ επψλπκνπ ειαηνιάδνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 2010-2015 γηα ηνπο ηξεηο θχξηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά θαλεξψλεη δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ απηέο 

αθνινπζνχλ: Ζ Ηηαιία θαη ε Διιάδα ζηνρεχνπλ ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο δηεζλνχο αγνξάο, 

πξνζθέξνληαο ειαηφιαδν πςειήο πνηφηεηαο ζε ηηκή άλσ ησλ €3,5 αλά θηιφ. Ζ Ηζπαλία 

ζηνρεχεη ζηνλ κέζν θαηαλαισηή, πξνζθέξνληαο ιάδη κέηξηαο πνηφηεηαο θαη ηηκήο (2,6 επξψ 

ην θηιφ).Μηθξφηεξνη παξαγσγνί φπσο ε Σνπξθία, ε Σπλεζία θαη ην Μαξφθν ζηνρεχνπλ ζε 



49 
 

θαηαλαισηέο πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο ρακειέο ηηκέο έλαληη ηεο πςειήο πνηφηεηαο. Χο 

απνηέιεζκα, ζηνπο ηειεπηαίνπο νη ηηκέο εμαγσγήο ηνπο είλαη πεξίπνπ 30 ηνηο εθαηφ 

ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ ηξηψλ θχξησλ παξαγσγψλ (ΔΣΔ,2015). 

 

4.1.6 Διάπθπωζη ηος κλάδος 

ηνλ θιάδν ηνπ ειαηφιαδνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 450ρηι. νηθνγέλεηεο πνπ 

παξάγνπλ ειαηφιαδν γηα απηνθαηαλάισζε ή θαη εκπνξία, αξηζκφο ησλ ηδησηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ θάπνηα έθηαζε θαη παξάγνπλ κηθξέο πνζφηεηεο γηα ηδηνθαηαλάισζε δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί, αιιά εθηηκάηαη φηη είλαη κεγάινο (Vlontzos and Duquenne, 2008). ηνλ θιάδν 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ηελ πεξίνδν 2000-2006 2150 ειαηνηξηβεία, 35-40 ππξελειαηνπξγίεο, 

250 κεηαπνηεηέο-ζπζθεπαζηέο θαη αξθεηέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

παξαγσγήο ειαηνιάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Κξήηε (39,4%) ζηελ Πεινπφλλεζν (32,1%), 

ζηε Λνηπή ηεξεά-Δχβνηα (8,8%) θαη ζηα Νεζηά ηνπ Ηνλίνπ (7%) (Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2011). 

Ζ κέζε εηήζηα παξαγσγή αλά ειαηνηξηβείν είλαη ρακειή θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 140-

200 ηφλνπο εηεζίσο (ζε ζχγθξηζε κε 120 ηφλνπο ζηελ Ηηαιία θαη 750 ηφλνπο ζηελ Ηζπαλία), 

κε ηα ζπλεηαηξηζηηθά ειαηνηξηβεία λα είλαη κεγαιχηεξα θαη αξηηφηεξα απφ ηα ππφινηπα. 

χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ ην 2009 ζηελ Διιάδα ππήξραλ 2.369 ειαηνηξηβεία, κε ην 37% 

πεξίπνπ απηψλ λα βξίζθεηαη ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ην 23,3% ζηελ Κξήηε. Σν 42,3% ησλ 

ειαηνηξηβείσλ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ην 33,4% νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, ην 

20,4% ζπλεηαηξηζηηθέο κνλάδεο, ην 1,2% ΔΠΔ θαη ην 2,7% αλψλπκεο εηαηξίεο. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο ICAP (2018), νη 6 θπξηφηεξεο εηαηξείεο ηεο αγνξάο 

ειαηφιαδνπ ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλνπλ κεξίδην πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 91% ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ ειαηφιαδνπ γηα ηελ πεξίνδν 2016/17. Σα αλαθεξφκελα 

κεξίδηα εθηηκψληαη κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο ηππνπνηεκέλνπ ειαηφιαδνπ πνπ 

δηέζεζαλ νη εηαηξείεο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

Πίλαθαο 9. Μεξίδηα επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηόιαδνπ (2016/17) 

Δπηρεηξήζεηο Μεξίδην* 

ΔΛΑΗ - UNILEVER HELLAS Α.Δ. ≈35% 

ΚΟΡΔ Α.Δ. ≈22% 
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ΜΗΝΔΡΒΑ Α.Δ. ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ≈13% 

ΛΑΣΕΗΜΑ Α.Δ.Β.Δ.Σ.Δ. ≈10% 

NUTRIA Α.Δ. ≈7% 

ΚΡΔΣΑ ΦΟΤΝΣ Δ.Π.Δ. ≈4% 

*Αθνξά ζπλνιηθά φια ηα εκπνξηθά ζήκαηα ησλ εηαηξεηψλ    

Πεγή:  ICAP, 2019 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πξντφληα ηεο θάζε κίαο απφ απηέο ηηο εηαηξείεο (ICAP, 

2019):  

πγθεθξηκέλα ην brand «Άιηηο», δηαζέηεη ηα αθφινπζα πξντφληα: 

 Διαηφιαδν Άιηηο Κιαζηθφ. 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Άιηηο Παξαδνζηαθφ. 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Άιηηο Υαληά Κξήηεο. 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Άιηηο Καιακάηα. 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Άιηηο Αγνπξέιαην. 

 

Σα πξντφληα ιηαληθήο (retail)πνπ εκπνξεχεηαη ε ΚΟΡΔ είλαη: 

 Διαηόιαδν: θιαζηθφ θαη έμηξα παξζέλν «Υξπζειηά», ζε ζπζθεπαζίεο 1lt, 2lt, θαη 

4lt. 

 πνξέιαηα: ειηέιαην «SANOΛΑ», αξαβνζηηέιαην «COROΛΑ», ζνγηέιαην 

«SOΓΗΟΛΑ», ζε ζπζθεπαζίεο 1lt, 2lt, θαη 5lt. 

 Ππξελέιαην: «ΚΟΡΖ», ζε ζπζθεπαζίεο 1lt, 2lt, θαη 5lt. 

 ΔηδηθνύΣύπνπΈιαηα: FRY!, SUPER FRY!, F+, POWER PRO, θαη FIRST 

PROFESSIONAL COOKING PRO, ζεζπζθεπαζίεοησλ 10 lt. 

 ΦπηηθάΛίπε: θπηηθφιίπνο VITOLA 10kg, καγηνλέδα RODINA 5kg, καξγαξίλε ¾ 

RODINA 2kg θαη 10gr, καξγαξίλε RODINA 2kg, θαηθνηληθέιαην PALM FRY 

10kg. 

 Λαραληθά: «Bonduelle» ζεθνλζέξβα (Καιακπφθη, Mexico Mix, 

Καιακπφθηκεηζίιη, Sweet Corn, Texas Mix, Μαληηάξηανιφθιεξα, 

Μαληηάξηανιφθιεξακηληαηνχξα, Μαληηάξηαθνκκέλα, Κφθθηλνθαζφιη, 

ΑξαθάοΚαξφην, Αξαθάοπνιχςηιφο, Καξφηα, Πνιχιεπηάθαζνιάθηα, 
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ΦαζφιηαΜάλγθν) θαηθαηεςπγκέλα(Αξαθάο, παλάθη, Μείγκα 3 ιαραληθψλ, 

Φαζνιάθη, Μεζνγεηαθάιαραληθά, νηαξηζκέλααλάκηθηαιαραληθάαιάπαξηδηέλ). 

 Ξύδη-Λεκόλη: «Μεηέσξα» μχδηιεπθφ 400ml θαη 5lt, μχδηθφθθηλν 2lt θαη 5lt, μχδη 

balsamico 250ml θαη 5lt, αλαπιήξσκαμπδηνχ 5lt, θαηάξηπκαιεκνληνχ 330ml θαη 

5lt. 

 Πξντόληα Σνκάηαο: «ΓΚΡΔΚΑ» ηξηθηή ηνκάηα 500gr, passata 500gr, 

ζπκππθλσκέλνο ρπκφο ηνκάηαο 525gr, ςηινθνκκέλα ηνκαηάθηα 500gr θαη 

ηνκαηνπνιηφο 210gr θαη 500gr. 

 Υπκνί: «Λαθσλία» πνξηνθάιη θπζηθφο ρπκφο 0,25lt θαη 1lt, λέθηαξ πνξηνθάιη 

κήιν βεξίθνθν 0,25lt θαη 1lt, θνθηέηι 6 θξνχησλ 0,25lt θαη 1lt, βχζζηλν 

θξνπηνπνηφ 0,25lt θαη 1lt, ιεκφλη θξνπηνπνηφ 1lt, αλαλάο θπζηθφο ρπκφο 1lt, 

superjuice θπζηθφο ρπκφο 0,25lt θαη 1lt, ξνδάθηλν θξνπηνπνηφ 0,25lt θαη 1lt, 

πνξηνθάιη λέθηαξ 0,25lt θαη 1lt, θξνπηνπνηφ Cars 0,25lt θαη θξνπηνπνηφ Princess 

0,25lt. 

 Εσκνί: «Maggi» Εσκφο Λαραληθψλ 3kg, Εσκφο Βνδηλνχ 3kg, Εσκφο Κφηαο 3kg, 

Demi-Glace 1,2kg θαη Ννζηηκηά 1,2kg. 

 

Σα πξντφληα HORECA (foodservice) πνπ εκπνξεχεηαη ε ΚΟΡΔ είλαη: 

 Διαηόιαδν: «πνλδή» θιαζηθφ 5lt, παξζέλν 4lt θαη 5lt, θαη εμαηξεηηθά παξζέλν 50 

ml, 4lt θαη 5lt. 

 πνξέιαηα: ειηέιαην «SANOΛΑ» θαη «SANOΛΑ Gold», αξαβνζηηέιαην 

«COROΛΑ», ζνγηέιαην «SOΓΗΟΛΑ», ζε ζπζθεπαζίεο 5lt, θαη 10lt. 

 Ππξελέιαην: «ΚΟΡΖ», ζε ζπζθεπαζία 5lt. 

 Διηέο θαη Πάζηεο Διηώλ: «Υξπζειηά», κε δχν πνηθηιίεο ειηψλ (θαιακψλ θαη 

πξάζηλεο ειηέο) ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 360gr γηα ηηο νιφθιεξεο θαη ζε ξνδέιεο ειηέο 

θαη 135gr γηα ηηο πάζηεο ειηάο. 

 Λαραληθά: «Bonduelle» ζε θνλζέξβα (Καιακπφθη, MexicoMix, Chilli, SweetCorn, 

TexasMix, Μαληηάξηα νιφθιεξα, Μαληηάξηα νιφθιεξα κηληαηνχξα, Μαληηάξηα 

θνκκέλα, Κφθθηλν θαζφιη, Αξαθάο Καξφην, Αξαθάο πνιχ ςηιφο, Καξφηα, Πνιχ 

ιεπηά θαζνιάθηα, Φαζφιηα Μάλγθν) θαη θαηεςπγκέλα (broccolienfleurettes, 

Chou-fleurenfleurettes, Haricotsvertstresfins, Maïssupersweet, Tempuradelegumes 

θαη Legumespourratatouille). 

 Ξύδη-Λεκόλη: «Μεηέσξα» μχδη ιεπθφ 400ml θαη 5lt, μχδη θφθθηλν 400ml, μχδη 

balsamico 250ml, άξηπκα ιεκνληνχ 340ml, θαη θπζηθφο ρπκφο ιεκνληνχ 340ml. 
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 Πξντόληα Σνκάηαο: «ΓΚΡΔΚΑ» ηξηθηή ηνκάηα 500gr, passata 500gr, 

ζπκππθλσκέλνο ρπκφο ηνκάηαο 525gr, ςηινθνκκέλα ηνκαηάθηα 500gr θαη 

ηνκαηνπνιηφο 210gr θαη 500gr. 

 Υπκνί: «Λαθσλία» πνξηνθάιη θπζηθφο ρπκφο 0,25lt θαη 1lt, λέθηαξ πνξηνθάιη 

κήιν βεξίθνθν 0,25lt θαη 1lt, θνθηέηι 6 θξνχησλ 0,25lt θαη 1lt, βχζζηλν 

θξνπηνπνηφ 0,25lt θαη 1lt, ιεκφλη θξνπηνπνηφ 1lt, αλαλάο θπζηθφο ρπκφο 1lt, 

superjuice θπζηθφο ρπκφο 0,25lt θαη 1lt, ξνδάθηλν θξνπηνπνηφ 0,25lt θαη 1lt, 

πνξηνθάιη λέθηαξ 0,25lt θαη 1lt, θξνπηνπνηφ Cars 0,25lt θαη θξνπηνπνηφ Princess 

0,25lt. 

 

Σα brands πνπ δηαζέηεη ε ΜΗΝΔΡΒΑ είλαη ηα αθφινπζα: 

ΜΗΝΔΡΒΑ 

 Μηλέξβα Κιαζηθφ Διαηφιαδν, ζπζθεπαζίεο 750ml, 1lt, 2lt, 4lt. 

 Μηλέξβα Αξαβνζηηέιαην, ζπζθεπαζίεο 1lt, 2lt, 5lt. 

 Μηλέξβα Ζιηέιαην, ζπζθεπαζίεο 1lt, 2lt. 

 Μηλέξβα Νίθε Fry, ζπζθεπαζία 1lt. 

 Ππξελέιαην Μηλέξβα Νίθε, ζπζθεπαζίεο 1lt, 2lt, 5lt. 

 Ππξελέιαην Μάλα, ζπζθεπαζίεο 1lt, 2lt. 

 Μηλεξβίλε κε θαιακπνθέιαην, καγεηξηθφ ιίπνο ζπζθεπαζία 400gr. 

 Μηλεξβίλε κε βνχηπξν γάιαθηνο, καγεηξηθφ ιίπνο ζπζθεπαζία 400gr. 

ρσξηό 

 Υσξηφ θέηα, ζπζθεπαζίεο 200gr, 400gr, 900gr. 

 Υσξηφ Φέηα Οξεηλέο Πεξηνρέο, θέηα Π.Ο.Π. ζπζθεπαζία 380gr. 

 Υσξηφ ειαθξχ, ιεπθφ ηπξί ρακειψλ ιηπαξψλ ζπζθεπαζίεο 360gr, 700gr. 

 Υσξηφ Γξαβηέξα Μαθξάο Χξίκαλζεο, ζπζθεπαζία 250gr. 

 Υσξηφ Γξαβηέξα Ώξηκε, ζπζθεπαζία 250gr. 

 Υσξηφ Γξαβηέξα Γιπθηά, ζπζθεπαζία 250gr. 

 Υσξηφ Διαηφιαδν Κιαζηθφ, ζπζθεπαζίεο 1lt. 

 Υσξηφ Διαηφιαδν Οξεηλέο πεξηνρέο, εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν 

ζπζθεπαζίεο 1lt, 2lt, 4lt. 

 Υσξηφ Διαηφιαδν Κνξσλέηθε πνηθηιία, εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν 

ζπζθεπαζίεο 750ml, 1lt, 2lt, 4lt. 

 Υσξηφ Διαηφιαδν Αεηθφξν, εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν ζπζθεπαζίεο 1lt. 
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 Υσξηφ Βνχηπξν η. Κέξθπξαο, ζπζθεπαζίεο 225gr. 

 Υσξηφ Βνχηπξν Αγειάδνο, ζπζθεπαζίεο 225gr. 

 Υσξηφ Soft κε Βνχηπξν ηχπνπ Κέξθπξαο, ζπζθεπαζίεο 225gr. 

 Υσξηφ Βνχηπξν Διαθξχ κε Κξεκψδε Τθή, ζπζθεπαζίεο 225gr. 

 Υσξηφ Soft Διαθξχ, ζπζθεπαζίεο 225gr. 

 Υσξηφ κε ειιεληθφ γηανχξηη, καξγαξίλε ζπζθεπαζίεο 250gr, 500gr. 

 Υσξηφ soft κε ειαηφιαδν, καξγαξίλε ζπζθεπαζίεο 225 gr, 250gr, 450gr. 

 Υσξηφ Πξαιίλα, ζπζθεπαζία 230gr. 

 Υσξηφ βηνινγηθή γξαβηέξα, ζπζθεπαζία 200gr. 

 Υσξηφ βηνινγηθή καξγαξίλε κε ειαηφιαδν, ζπζθεπαζία 225gr. 

 Υσξηφ βηνινγηθφ βνχηπξν αγειάδνο, ζπζθεπαζία 225gr. 

 Υσξηφ βηνινγηθφ ηπξί αγειάδνο ζε θέηεο, ζπζθεπαζία 140gr. 

 Υσξηφ ειαθξχ βηνινγηθφ ηπξί αγειάδνο ζε θέηεο, ζπζθεπαζία 140gr. 

 Υσξηφ βηνινγηθή θέηα, ζπζθεπαζία 350gr. 

 Βηνινγηθφ εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν Υσξηφ. 

Φαζη 

 Φαζη κε βνχηπξν, καξγαξίλε ζπζθεπαζία 250gr. 

 Φαζη SoftLight, καξγαξίλε ρακειψλ ιηπαξψλ ζπζθεπαζία 250gr. 

 Φαζη Soft, καξγαξίλε ζπζθεπαζίεο 250gr, 500gr, 1kg, 2kg. 

Benecol 

 Μηλέξβα Benecol® Λεπθφ, ιεπθφ ηπξί ρακειψλ ιηπαξψλ ζπζθεπαζία 300gr. 

 Μηλέξβα Benecol® Max κε ειαηφιαδν, πξντφλ επάιεηςεο ζπζθεπαζία 225gr. 

 Μηλέξβα Benecol® Max θιαζηθή γεχζε, πξντφλ επάιεηςεο ζπζθεπαζία 225gr. 

 Μηλέξβα Benecol® θιαζηθή γεχζε, πξντφλ επάιεηςεο ζπζθεπαζίεο 225gr 

450gr. 

 Μηλέξβα Benecol® κε ειαηφιαδν, πξντφλ επάιεηςεο ζπζθεπαζία 225gr. 

ΣΟΠ 

 ΣΟΠ Βαιζάκηθν Ξίδη κε Cranberry, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 250ml. 

 ΣΟΠ Βαιζάκηθν Ξίδη απφ Αγησξγίηηθν Κξαζί, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 

250ml. 

 ΣΟΠ Βαιζάκηθν Ξίδη, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζίεο 250ml, 500ml. 

 ΣΟΠ Βαιζάκηθν Ξίδη κε Μέιη, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 250ml. 

 ΣΟΠ Μειφμηδν, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζίεο 350ml, 500ml. 
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 ΣΟΠ Ξίδη απφ Ρφδη, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 350ml. 

 ΣΟΠ Ξίδη απφ 100% Λεπθφ Κξαζί, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 350ml. 

 ΣΟΠ Ξίδη απφ Κξαζί, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 350ml. 

 ΣΟΠ Ξίδη απφ Κφθθηλν Κξαζί, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 500ml. 

 ΣΟΠ Κξέκα Βαιζάκηθνπ κε Φπζηθφ Γιπθαληηθφ απφ ην Φπηφ ηέβηα, ρσξίο 

γινπηέλε ζπζθεπαζία 200ml. 

 ΣΟΠ Κξέκα Βαιζάκηθνπ Ξηδηνχ κε Μνπζηάξδα, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 

200ml. 

 ΣΟΠ Κξέκα Βαιζάκηθνπ Ξηδηνχ κε Γακάζθελν, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 

200ml. 

 ΣΟΠ Κξέκα Βαιζάκηθνπ Ξηδηνχ, ρσξίο γινπηέλε ζπζθεπαζία 200ml. 

 ΣΟΠ Κξέκα Βαιζάκηθνπ Ξηδηνχ κε Μέιη θαη Λεκφλη, ρσξίο γινπηέλε 

ζπζθεπαζία 200ml. 

 ΣΟΠ Κξέκα Βαιζάκηθνπ Ξηδηνχ κε Ρφδη θαη Βαλίιηα, ρσξίο γινπηέλε 

ζπζθεπαζία 200ml. 

ΑΒΟΨ 

 αβφη, παξαδνζηαθφ θξέζθν βνχηπξν ηχπνπ Κέξθπξαο ζπζθεπαζίεο 125gr, 

250gr, 500gr. 

Burrino 

 Burrino, βνχηπξν ηχπνπ Κέξθπξαο ζπζθεπαζία 250gr. 

 

Σα πξντφληαπνπ εκπνξεχεηαη ε Λαηδηκάο είλαη: 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Βηνινγηθήο Καιιηέξγεηαο Λαηδηκάο, ζπζθεπαζίεο 

γπάιηλε 250ml, 500ml, 750ml, 1lt θαη ηεηξάγσλν δνρείν 5lt. 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Λαηδηκάο, ζπζθεπαζίεο γπάιηλε 250ml, 500ml, 

750ml, 1lt, PET 1lt, θπιηλδξηθφ δνρείν 500ml, 750ml, 1lt, θαη ηεηξάγσλν δνρείν 

3lt, 5lt. 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Λαηδηκάο Gold, ζπζθεπαζίεο θπιηλδξηθφ δνρείν 

250ml, 500ml, 1lt, θαη ηεηξάγσλν δνρείν 5lt. 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Λαηδηκάο ΠΟΠ, γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 250ml, 

500ml, 750ml, 1lt. 

 Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν – Άιια, ζπζθεπαζίεο PET 1lt θαη ηεηξάγσλν 

δνρείν 5lt. 
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Σα brands πνπ δηαζέηεη ε Nutria ζηελ Διιάδα, είλαη ηα αθφινπζα: 

ΗΧΝΗ 

 Ησλίο εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν, ζπζθεπαζίεο PET 500ml, 1lt, 2lt, 5lt θαη 

ιεπθνζηδήξνπ 4lt. 

 Ησλίο παξζέλν ειαηφιαδν, ζπζθεπαζίεο PET 1lt, 5lt θαη ιεπθνζηδήξνπ 4lt. 

 Ησλίο ειαηφιαδν θιαζηθφ, ζπζθεπαζίεο PET 500ml, 1lt, 2lt, 5lt θαη ιεπθνζηδήξνπ 

4lt. 

 Ππξελέιαην Ησλίο, ζπζθεπαζίεο PET 1lt, 2lt, 5lt. 

ΗΧΝΗΑ 

 ΗΧΝΗΑ Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν, ζπζθεπαζίεο γπάιηλεο 750ml, 1lt, 

πιαζηηθέο 1lt, κεηαιιηθέο 250ml, 500ml, 1lt, 4lt, 5lt θαη αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο PET 

50ml θαη γπάιηλεο 100ml, 250ml. 

 ΗΧΝΗΑ Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Βηνινγηθφ, γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 750ml. 

 ΗΧΝΗΑ Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Π.Ο.Π. Καιακάηα, γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 

750ml, 1lt. 

 ΗΧΝΗΑ Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Π.Ο.Π. Κνιπκβάξη Υαλίσλ Κξήηεο, 

γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 750ml, 1lt. 

 ΗΧΝΗΑ VINTAGEspecialedition εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν, κεηαιιηθέο 

ζπζθεπαζίεο 250ml, 500ml, 3lt. 

 ΗΧΝΗΑ Διαηφιαδν Κιαζηθφ, ζπζθεπαζίεο PET 1lt, 2lt, 5lt θαη ιεπθνζηδήξνπ 4lt, 

5lt. 

 ΗΧΝΗΑ Ππξελέιαην, ζπζθεπαζίεο PET 1lt, 5lt. 

MYTHOLIO 

 Mytholio Premium Selection, γπάιηλεοζπζθεπαζίεο 250ml, 500ml, 750ml. 

 Mytholio Exclusive Selection 0.2, γπάιηλεοζπζθεπαζίεο 250ml, 500ml, 750ml. 

 Mytholio Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, γπάιηλεο 

ζπζθεπαζίεο 250ml, 500ml, 750ml. 

 Mytholio Π.Ο.Π. Καιακάηα, γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 250ml, 500ml, 750ml. 

 Mytholio Π.Ο.Π. εηεία Λαζηζίνπ Κξήηεο, γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 250ml, 500ml, 

750ml. 
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ΔΛΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΓΑΝΗΜΑ 

 Nutria Frying Oil, ζπζθεπαζίεο PET 10lt. 

 Frying Oil ADVANCE, ζπζθεπαζίεο PET 10lt. 

 Elite Ζιηέιαην Τςεινχ Διατθνχ, ζπζθεπαζίεο PET 10lt. 

ΟΓΗΔΛΑΗΟ 

 Nutria νγηέιαην, ζπζθεπαζίεο PET 1lt, 2lt, 5lt, 10lt. 

ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ 

 Nutria Αξαβνζηηέιαην, ζπζθεπαζίεο PET 1lt, 2lt, 5lt, 10lt. 

ΖΛΗΔΛΑΗΟ 

 Nutria Ζιηέιαην, ζπζθεπαζίεο PET 1lt, 2lt, 5lt, 10lt. 

Σα brands πνπ δηαζέηεη ε ΚRETA FOOD, είλαη ηα αθφινπζα: 

 CRETE GOLD Traditional EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

 Tsounato EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

 CRETE GOLD Organic EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

 CRETE GOLD Premium EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

 CRETE GOLD Premium EXTRA VIRGIN OLIVE OIL IN WOODEN BOX 

 CRETE GOLD “FROM CRETE” EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

 CRETEGOLD ΚΡΖΣΗΚΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (2015), ππάξρνπλ 460 

εηαηξείεο παξαγσγήο επψλπκνπ ειαηφιαδνπ ζηελ Διιάδα. ε αληίζεζε κε ην ζηάδην ηεο 

γεσξγίαο, ν ηνκέαο ηνπ επψλπκνπ ειαηφιαδνπ είλαη ηδηαίηεξα ζπγθεληξσκέλνο θαη ζηνρεχεη 

θπξίσο ζηελ εγρψξηα αγνξά. πγθεθξηκέλα, ζηελ θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα θπξηαξρνχλ δχν 

εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ  νη πεξηζζφηεξεο απφ ην 1/2 ησλ επψλπκσλ πσιήζεσλ 

ειαηφιαδνπ, ελψ έλα άιιν 20% αθνξά πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

Σέζζεξηο εηαηξείεο θαιχπηνπλ ην 40% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειαηφιαδνπ, ελψ ην 

ππφινηπν αθνξά θπξίσο ζπλεηαηξηζκνχο. ε ζχγθξηζε κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία, νη 

επηρεηξήζεηο είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη αληαγσλίδνληαη απφ κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζψο 

ζηεξνχληαη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη πξφζβαζεο ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο.πγθεθξηκέλα, νη 

κέζεο εηήζηεο πσιήζεηο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ είλαη πεξίπνπ 0,7 εθαη. Δπξψ, ζε ζχγθξηζε 

κε 2 εθαηνκκχξηα επξψ ζηελ Ηηαιία θαη 7 εθαηνκκχξηα επξψ ζηελ Ηζπαλία. 
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4.1.7 Η ελληνική αλςζίδα αξίαρ ελαιόλαδος 

Σν θιίκα ζηελ πεξηνρή ηεο Νφηηαο Μεζνγείνπ είλαη επλντθφ γηα ηελ 

ειαηνθαιιηέξγεηα, ε νπνία θαιχπηεη κεγαιχηεξν κεξίδην γεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. ηελ Διιάδα θαιχπηεη ην 14% ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. 

Ζ Διιάδα θαη ε Ηηαιία επηηπγράλνπλ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα γεο, (3 ηφλνπο 

ειηψλ αλά εθηάξην θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζε ζχγθξηζε κε 2,5 ηφλνποζηελ Ηζπαλία). 

Δπηπιένλ, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ηα ρακειά επίπεδα πγξαζίαο ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγή αλψηεξεο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή νμχηεηα θαη 

πνηνηηθή γεχζε. Αληίζεηα, ε Ηζπαλία ππεξηεξεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, 

θζάλνληαο ηνπο 45 ηφλνπο ειηάο αλά εξγαδφκελν ζε ζχγθξηζε κε 26 ηφλνπο ζηελ Ηηαιία θαη 

19 ηφλνπο ζηελ Διιάδα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ειαηνθαιιηέξγεηα είλαη ηνκέαο έληαζεο εξγαζίαο, ε πςειφηεξε 

παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Ηζπαλία λα έρεη κεησκέλν ζπλνιηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ FADN γηα ηηο 

ειαηνθαιιηέξγεηεο, πεξίπνπ ην 60 ηνηο εθαηφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο αθνξά ηηο πιεξσκέο 

κηζζψλ. ε κεγάιν βαζκφ, ε Διιάδα αληηκεησπίδεη ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο 

πξνζθέξνληαο ρακειφηεξνπο κηζζνχο (πεξίπνπ €4 αλά ψξα εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε 

πεξηζζφηεξα απφ €7 αλά ψξα ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία), κε απνηέιεζκα ρακειφηεξν κέζν 

κηζζνινγηθφ θφζηνο αλά θηιφ (70%  ρακειφηεξν απφ ηελ Ηηαιία, αιιά 55% πςειφηεξν απφ 

ηελ Ηζπαλία). 

Δάλ ζπκπεξηιεθζνχλ άιια θφζηε φπσο απηά γηα ζπφξνπο, ιηπάζκαηα, κεραλήκαηα 

θαη ελέξγεηα, ε Ηζπαλία επηηπγράλεη ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο πεξίπνπ 0,6 

επξψ αλά θηιφ ειηάο, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 1 επξψ ην θηιφ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Σν 

επίπεδν απηφ θφζηνπο πεξηιακβάλεη ηελ απνδεκίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο. Απηφ είλαη 

πην ζπρλφ ζηελ Διιάδα, θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο 

ζε ζχγθξηζε κε ην 80% ζηελ Ηηαιία θαη ην 70% ζηελ Ηζπαλία. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο πνπ θαηαβάιινπλ νη ηδηνθηήηεο γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ (εμαηξνπκέλεο ηεο απιήξσηεο εξγαζίαο) ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία είλαη 

πεξίπνπ 0,33 επξψ αλά θηιφ, ζε ζχγθξηζε κε 0,56 επξψ ην θηιφ ζηελ Ηηαιία. Μεγαιχηεξεο 

εθκεηαιιεχζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα 

λα ιεηηνπξγνχλ κε πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα αγξνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία θαη ηελ 

Ηζπαλία θαηά ηε ρξήζε 2007-2012, κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο θάησ ησλ 5 ζηξεκκάησλ (πνπ 
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θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 60% ησλ ειιεληθψλ ειαηνθαιιηεξγεηψλ) ιεηηνπξγνχλ κε 

απψιεηεο(αθφκε θαη κε ηε ζπκπεξίιεςε επηδνηήζεσλ θαη αθνχ γίλεη πξνζαξκνγή ζην θφζηνο 

ηεο κε ακεηβφκελεο εξγαζίαο)· ππνλνψληαο φηη ε απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ πξέπεη λα είλαη αθφκε ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν θιαδηθφ κηζζφ.Οη κεζαίεο 

εθκεηαιιεχζεηο ησλ 5-50 ζηξεκκάησλ επηηπγράλνπλ πεξηζψξην θέξδνπο  πεξίπνπ 22% (κε ηε 

βνήζεηα επηδνηήζεσλ),αιιά έρνπλ κηθξέο απψιεηεο ρσξίο απηέο.Οη κεγαιχηεξεο 

εθκεηαιιεχζεηο άλσ ησλ 50 ζηξεκκάησλ είλαη πην παξαγσγηθέο θαη επηηπγράλνπλ κεγαιχηεξα 

θέξδε. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζηελ Ηζπαλία, θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 40% ησλ 

ειαηνθπηεηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ην 10% ζηελ Ηηαιία θαη κφλν ην 2 ηνηο εθαηφ ζηελ Διιάδα). 

Οη επηδνηήζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ εζφδσλ (πεξίπνπ 40 ηνηο εθαηφ 

ζηελ Διιάδα, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 30 ηνηο εθαηφ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία).Πξάγκαηη, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ επηδνηήζεσλ (θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ πιεξσκψλ), ε θεξδνθνξία κεηψλεηαη 

ζε 0,15 επξψ ην θηιφ ζηελ Διιάδα, ζε ζχγθξηζε κε 0,08 επξψ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία.  

Πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ην ειιεληθφ κνληέιν πξνο ηελ πξνψζεζε ειαηφιαδνπ 

πςειήο πνηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ε αλαδηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ κεθχξηεο 

πξνηεξαηφηεηεο λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή, ηφζν ζην ζηάδην 

παξαγσγήο ηεο ειηάο, φζν θαη ζηελ παξαγσγή επψλπκσλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ κε κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

 

4.1.8 Πποζθοπά ελαιόλαδος 

 Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη δελ 

ιεηηνπξγνχλ κε νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ελψ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε ζε δηεζλή 

δίθηπα δηαλνκήο. πγθεθξηκέλα, νη κέζεο εηήζηεο πσιήζεηο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ είλαη 

πεξίπνπ 0,7 εθαηνκκχξηα επξψ, έλαληη 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηελ Ηηαιία θαη 7 

εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηελ Ηζπαλία (NBG.2015). Παξαηεξείηαη, ζηηο μέλεο αγνξέο, ρακειή 

αλαγλψξηζε ηνπ ειιεληθνχ ειαηφιαδνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηηο εμαγσγέο κηθξνχ φγθνπ ιαδηνχ 

θαη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο κηθξέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ απέθηεζαλ πξφζβαζε ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο είραλ ζχληνκε δηάξθεηα δσήο.  

Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο είλαη ε ρακειή θαζεηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο πνπ έρεη σο επαθφινπζν κηθξά πεξηζψξηα θέξδνπο γηα φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα 

παξαγσγήο. Έλα βαζηθφ πξφβιεκα ηεο παξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ είλαη ε 

απμεκέλε δηαθίλεζε ρχκα πξντφλησλ ειαηνιάδνπ, κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ζην 

ηειηθφ ζηάδην παξαγσγήο λα είλαη πεξηνξηζκέλε (θηληδή, 2012). Οη κε ζηαζεξέο απνδφζεηο 
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ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα απφ έηνο ζε έηνο θαη ε δηάβξσζε ησλ εδαθψλ ζε πνιιέο νξεηλέο 

πεξηνρέο απνηεινχλ πξνβιήκαηα γηα ηελ ειαηνπαξαγσγή, θαζψο επίζεο θαη ε έιιεηςε 

γλψζεσλ, ζπλεξγαζίαο θαη πηζηνπνίεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο ειαηνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη κηθξέο θαη βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθέο νξεηλέο, 

εκηνξεηλέο ή δχζβαηεο πεξηνρέο κε απνηέιεζκα ρακειέο δπλαηφηεηεο εθκεράληζεο θαη πςειφ 

θφζηνο παξαγσγήο. Σν κέζν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηε ρψξα καο είλαη κηθξφ, ελψ ην 

82% ηνπ ζπλφινπ έρνπλ έθηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 εθηαξίσλ. 

Σα πην πνιιά ειαηνηξηβεία είλαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο 

Τζηεξνχλ ζε βαζηθέο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δνκέο θαη έρνπλ κηθξή παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα. Ο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο είλαη ρακειφο γηα ηα  πεξηζζφηεξα ειαηνηξηβεία 

(Prodromidis and Kountouri, 2017). Δπίζεο, δελ κπνξνχλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο, πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηα δηεζλή πξφηππα ζηεξνχλ απφ ην ειιεληθφ 

ειαηφιαδν θήκε θαη πνηφηεηα (ΗΟΒΔ, 2006). χκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΓΟΔΔ ην 29,4% ησλ 

ειαηνηξηβείσλ ιεηηνπξγεί ιηγφηεξεο απφ 70 εκέξεο ην ρξφλν, ην 42,8% απφ 70 έσο 90 εκέξεο 

θαη ην 21,8% πάλσ απφ 100. Σν 45,2% ησλ ειαηνηξηβείσλ απαζρνιεί κέρξη 3 άηνκα θαη ην 

20,7% πάλσ απφ 10 άηνκα, ελψ ην 95% ησλ απαζρνινπκέλσλ είλαη αλεηδίθεπηνη. Έρεη 

δεηρζεί φηη έλα ειαηνηξηβείν θαζίζηαηαη βηψζηκν γηα επίπεδν παξαγσγήο κεγαιχηεξν ησλ 252 

ηφλσλ ειαηφιαδνπ, επίπεδν πνπ ηα πεξηζζφηεξα ειαηνηξηβεία ηεο ρψξαο δελ θζάλνπλ αθφκε 

θαη ηηο πην απνδνηηθέο ρξνληέο. Έλα επηπιένλ πξφβιεκα είλαη ηα ζέκαηα έληνλεο ξχπαλζεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ειιεληθά ειαηνηξηβεία. 

Ζ ζηαζεξή παξαγσγηθφηεηα θαη ε αχμεζε ησλ κηζζψλ νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ θφζηνπο, αλά κνλάδα παξαγσγήο, ζην 0,45 €/θηιφ ειηψλ ην 2010 απφ 0,20 €/θηιφ 

ην 2000. Σν γεγνλφο φηη ην θφζηνο εξγαζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγσγηθνχ θφζηνπο (ζρεδφλ ηα 2/3), ε αχμεζή ηνπ επεξέαζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Δάλ 

ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά κνλάδα 

παξαγσγήο ηελ πεληαεηία 2005-2010, απμήζεθε ζηα 0,65€/θηιφ ειηψλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε 

κε ηα επίπεδα ηνπ δηαζηήκαηνο 2000-2004 (0,35€/θηιφ). Ζ ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο 

ηεο Ηηαιίαο (0,6 €/θηιφ) θαη ηεο Ηζπαλίαο (0,55 €/θηιφ) απνδεηθλχεη φηη ην ειιεληθφ ειαηφιαδν 

έγηλε ιηγφηεξν αληαγσληζηηθφ.  

Σν πςειφ θφζηνο παξαγσγήο νθείιεηαη θπξίσο ζηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα, ζην ρακειφ βαζκφ εθκεράληζεο, ζηηο ρακειέο απνδφζεηο ιφγσ 

εδαθνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ πςειή εμάξηεζε απφ επηδνηήζεηο θ.η.ι.. Παξά ηελ 

πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα/εθηάξην ε απνδνηηθφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Διιάδα 
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είλαη πνιχ ρακειή, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Έηζη πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ κία κείσζε ησλ ηηκψλ ή αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο εηζξνψλ θαη είλαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλεο απφ ηηο επηδνηήζεηο.. Ζ θαζαξή 

πξνζηηζέκελε αμία εθκεηάιιεπζεο είλαη θαιχηεξε ζηε ρψξα καο, ζπγθξηηηθά κε ηελ Ηζπαλία 

θαη ηελ Ηηαιία, αλά ρξεζηκνπνηνχκελε αγξνηηθή επηθάλεηα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην 

ρακειφ βαζκφ κεραλνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ζην κηθξφ κέγεζνο ησλ θιήξσλ θαη ζην 

πςειφ θφζηνο ησλ εηζξνψλ. 

 

4.1.9 Ζήηηζη ελαιόλαδος 

Οη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δήηεζε ησλ πξντφλησλ ειαηφιαδνπ. ε φηη 

αθνξά ηνπο άιινπο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο ηνπ ειαηφιαδνπ νη πην ζεκαληηθνί  είλαη: 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ε ειηθία, ην επάγγεικα, ν ηφπνο θαηνηθίαο (αζηηθή ή αγξνηηθή 

πεξηνρή), ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, ν ηφπνο θαηνηθίαο , ην επάγγεικα ελψ εμίζνπ ζεκαληηθφ 

είλαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ελψ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ επίζεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Ζ 

παγθφζκηα δήηεζε ηνπ ειιεληθνχ ειαηφιαδνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ: i) ην εηζφδεκα 

ηνπ λνηθνθπξηνχ (κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ) ii) ηηο ζρεηηθέο ηηκέο ηνπ ειαηφιαδνπ ζε 

ζχγθξηζε κε άιια θπηηθά έιαηα θαη iii) ηε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηε κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή (Prodromidis and Kountouri, 2017). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο (2010), ην 

εηζφδεκα απνηειεί πξνζδηνξηζηθφ παξάγνληα φρη κφλν γηα ηε δήηεζε ειαηφιαδνπ ζε 

πνζφηεηα αιιά θαη ζε πνηφηεηα (ρχκα ή ηππνπνηεκέλν). Αληίζεηα δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηνλ βαζκφ ππνθαηάζηαζεο ηνπ απφ ζπνξέιαηα. Ζ θαηαλάισζε ηνπ ειαηφιαδνπ σο πξνο ην 

εηζφδεκα, παξακέλεη αλειαζηηθή αθφκε θαη ζηε πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. (Κιαδηθή 

κειέηε Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011) 
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Γξάθεκα 11. Καηαλάισζε ειαηόιαδνπ θαη ζπνξέιαηνπ ζηελ Διιάδα ζε ζπλάξηεζε κε ην εηζόδεκα 

 

Σν επάγγεικα επεξεάδεη επίζεο ηε δήηεζε ηνπ πξντφληνο, δεδνκέλνπ φηη νη εξγάηεο & 

ηερλίηεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πςειφηεξε θαηαλαισηηθή δαπάλε απφ ινηπνχο εξγαδφκελνπο 

θαηά 15% πεξίπνπ. 

 

4.1.10 S.W.O.Tανάλςζη κλάδος παπαγωγήρ ελαιόλαδος 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

 Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ειαηφιαδν 

εμαηηίαο κεηαζηξνθήο πξνο ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή. 

 Δπθαηξίεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

αγνξέο (Αλαηνιηθή Δπξψπε, Κίλα, Ηαπσλία, Λαηηληθή Ακεξηθή). 

 Αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΑΠ κε ηε ζπκθσλία ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο, δηαζέζηκα λα πιεξψζνπλ 

πην αθξηβά ην πξντφλ. 

 Υξήζε ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο. 

 Αχμεζε ησλ ηηκψλ ζε νξηζκέλα ππνθαηάζηαηα 

 

ΑΠΔΗΛΔ 
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 Μείσζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο θαη ζηξνθή ζε ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

ιφγσ κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο εμαηηίαο ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν 

θαη ηεο παλδεκίαο.. 

 Αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ καθξνπξφζεζκα απφ ηξίηεο ρψξεο (Σνπξθία, Σπλεζία, 

πξία θ.ά). 

 Αληαγσληζκφο απφ θζελφηεξα θπηηθά έιαηα. Όηαλ απηά κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ 

εχθνια, ε ηηκή κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην κεξίδην αγνξάο (Owen et al., 

1995). 

 Καηαθεξκαηηζκφο ηεο γεο θαη θπγή ησλ λέσλ απφ ηελ χπαηζξν. 

 Ζ παγθφζκηα πξνζθνξά απμάλεηαη κε πςειφηεξν ξπζκφ απφ ηελ παγθφζκηα δήηεζε 

(IOC, 2001) 

 Τςειή εμάξηεζε απφ ηηο δεκφζηεο επηδνηήζεηο. 

 Απμαλφκελε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ ηνκέα δηαλνκήο. 

 

ΗΥΤΡΑ ΖΜΔΗΑ 

 

 Σν έδαθνο θαη ην θιίκα ηεο Διιάδαο επλννχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο 

 Ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο πνπ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο παξαγσγήο. 

 Πνηνηηθά πξντφληα κε ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (γεχζε, άξσκα, 

ρξψκα, θ.η.ι.). 

 Τςειή πνηφηεηα ζπζθεπαζίαο 

 Ύπαξμε επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ ειαηφιαδσλ. 

 Πνηθηιία πξντφλησλ ειαηφιαδνπ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπ. 

 

 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

 Δμάξηεζε απφ ηελ πνξεία ηνπ Ηζπαληθνχ θιάδνπ. 

 Τςειφ θφζηνο παξαγσγήο ηφζν ζε επίπεδν πξσηνγελνχο παξαγσγήο, φζν θαη 

κεηαπνίεζεο.  

 Δμάξηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ θξαηηθέο επηδνηήζεηο. 

 Μηθξή θιίκαθα παξαγσγήο. 

 Γηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ. 
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 Γηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ ειαηφιαδνπ. 

 Με ζηαζεξή εηήζηα παξαγσγή. 

 Διιηπήο ηππνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ειαηφιαδνπ θαη αλππαξμία Δζληθήο ηξαηεγηθήο 

Μάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ ειαηφιαδνπ σο εζληθφ 

πξντφλ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε δηαδηθαζία 

ηεο ηππνπνίεζεο αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ brand ζα κπνξνχζαλ λα 

απμήζνπλ ηα έζνδα απφ εμαγσγέο ειιεληθνχ ειαηφιαδνπ θαηά €250 εθαη. Δηεζίσο 

 

4.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 Ζ ζπλέληεπμε απαληήζεθε κέζσ email απφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ΜΟΛΧΝ 

ΛΑΒΔ Α.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ηδξπηήο - Γελ. Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. Ζ ΜΟΛΧΝ 

ΛΑΒΔ Α.Δ είλαη εηαηξεία παξαγσγήο εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ θαη ειηψλ Καιακψλ 

κε έδξα ηε πάξηε. Σν ειαηφιαδν MOLON LAVE είλαη έλα εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν 

αλσηέξαο θαηεγνξίαο, θπζηθά δηαπγέο, απφ ειαηφθαξπν απνθιεηζηηθά κηαο ζνδεηάο.  

Σν πξντφλ παξάγεηαη απφ ηελ Οκάδα Παξαγσγψλ MOLON LAVE κε ζεβαζκφ ζηελ 

παξάδνζε θαη ζχκκαρν ηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία.Ζ εηαηξεία παξάγεη εηεζίσο 2500 

ηφλνπο ειαηφιαδνπ εθκεηαιιεπφκελε εθηάζεηο 9200 ζηξεκκάησλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε 523 

παξαγσγνχο. Σν δίθηπν δηαλνκήο ηεο εηαηξείαο αθνξά θαηά θχξην ιφγν θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ θαη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή. Δμάγεηαη ζε 15 ρψξεο, φπσο ηνλ Καλαδά, ηελ 

Κίλα, ηελ Σζερία, ηε Γεξκαλία, ηε Βνπιγαξία, ηε Ρσζία θ.ά. Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο απηή 

ηε ζηηγκή είλαη κνηξαζκέλεο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Όπσο δειψλεη ν εξσηψκελνο, γηαηί 

ζαλ απαηηήζεηο θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ε Διιάδα είλαη πην δχζθνιε αγνξά απφ ην εμσηεξηθφ. 

Σν πξντφλ ηεο εηαηξείαο είλαη αλψηεξεο πνηφηεηαο γηαηί: 

 

 Γηαζέηεη ζηαζεξά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή 

Έλδεημε (ΠΓΔ Λαθσλίαο). 

 Παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ θαξπνχο κηαο ζνδεηάο. 

 Καηαζηαιάδεη θαη απνζνιψλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θπζηθήο θαζίδεζεο, ρσξίο ηερληθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Δμάγεηαη «ελ ςπρξψ», ρσξίο ζέξκαλζε ή ρεκηθή δηεξγαζία, γηα λα δηαηεξεί πιήξε θαη 

αλαιινίσηα φια ηα σθέιηκα ζπζηαηηθά ηνπ. 

 Παξάγεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειαηνθαιιηεξγεηέο πνπ επηρεηξνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ Οκάδα Παξαγσγψλ MOLON LAVE. 
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 Παξάγεηαη κε νξζέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο. 

Ζ εηαηξεία αληηκεησπίδεη θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε. πγθεθξηκέλα, έλα πξφβιεκα είλαη ην ζέκα ησλ logistics ζε θάζε επίπεδν απφ ην 

ρσξάθη έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.Δπίζεο, ν πνιπθεξκαηηζκέλνο θιήξνο θαη ε 

αθαιιηεξγεζία είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ θιάδνπ θαη ε ρακειή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ.Με αθνξκή ηελ παλδεκία θαη ηε νηθνλνκηθή θξίζε, ν εξσηψκελνο αλέθεξε φηη 

θάζε θξίζε θξχβεη κέζα ηεο επθαηξίεο. ε πξντφληα ζαλ ην ειαηφιαδν πνπ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηελ πγεία θαη ηε πνηφηεηα ηεο δσήο ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, φπσο ε παλδεκία, έθεξαλ 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ φπνπ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

είλαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλν θαη ελεκεξσκέλν γηα απηά ηα ζέκαηα. Σν ζηέιερνο ηεο 

εηαηξείαο εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ φηη ε θαηάζηαζε ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζηαδηαθά θαη 

αλάινγα κε ηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

 Μειινληηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξείαο είλαη ε αχμεζε ηε παξνπζία ηεο ζην εμσηεξηθφ θαη 

λα εκβάζπλζε ηεο παξνπζία ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ψζηε ζε πνζνζηφ πσιήζεσλ λα 

αληηζηνηρεί ην 70% ζην εμσηεξηθφ θαη ην 30% ζηελ Διιάδα. ε φηη αθνξά ηε γθάκα ησλ 

πξντφλησλ ηεο λα επεθηαζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ λέα πξντφληα ε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξείαο ζηφρνη είλαη ε πεξαηηέξσ εμέιημε ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ηφζν ζηε 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο φζν θαη ζηε ηρλειάηηζε έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη απηνχζηα ε ζπλέληεπμε: 

 

Δξώηεζε: Πνχ δηαθηλνχληαη ηα πξντφληα θαη ζε πνην πνζνζηφ, φπσο ζνχπεξ κάξθεη, 

εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή; (θαη γηαηί έρεηε επηιέμεη απηά ηα 

θαλάιηα) 

Απάληεζε:Σν δίθηπν δηαλνκήο καο αθνξά θαηά θχξην ιφγν θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη 

απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή. Δπηιέμακε ην δίθηπν απηφ γηαηί έρνπκε έλα πξντφλ επξείαο 

θαηαλάισζεο νπφηε ζέιακε λα πεηχρνπκε αλαγλσξηζηκφηεηα γηα ην brandκαο θαη λα 

«δνθηκαζηνχκε» ζε κηα άθξσο αληαγσληζηηθή αγνξά. 

 

 

Δξώηεζε: Οη πσιήζεηο έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πεξηζζφηεξν ζηελ ειιεληθή ή ζηε δηεζλή 

αγνξά; ε πνηεο ρψξεο εμάγνληαη ηα πξντφληα ζαο;Πνην είλαη ην πνζνζηφ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ; 
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Απάληεζε:Οη πσιήζεηο καο απηή ηε ζηηγκή είλαη κνηξαζκέλεο ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ. 

Ξεθηλήζακε απφ ηε ρψξα καο γηαηί ζαλ απαηηήζεηο θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ είλαη πην δχζθνιε 

αγνξά. ηφρνο καο είλαη λα απμήζνπκε ηε παξνπζία καο ζην εμσηεξηθφ θαη λα εκβαζχλνπκε 

ηε παξνπζία καο ζηελ ειιεληθή αγνξά ψζηε ζε πνζνζηφ πσιήζεσλ λα είλαη 70% εμσηεξηθφ 

θαη 30% Διιάδα. 

Βαζηθέο ρψξεο εμαγσγήο είλαη ν Καλαδάο, ε Κίλα,ε Σζερία, ε Γεξκαλία, Βνπιγαξία, Ρσζία 

θα 

 

Δξώηεζε:Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία θαη γεληθά ν θιάδνο ηππνπνίεζεο θαη 

εμαγσγψλ ειαηφιαδνπ; Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ειαηφιαδνπ; 

Απάληεζε: ίγνπξα έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη ην ζέκα ησλ logisticsζε θάζε 

επίπεδν απφ ην ρσξάθη έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Δπίζεο, ν πνιπθεξκαηηζκέλνο θιήξνο θαη ε αθαιιηεξγεζία είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

ηνπ θιάδνπ. 

ίγνπξα ηα πξντφληα ειαηφιαδνπ πξέπεη γηα λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθά λα γίλνπλπην 

«έμππλα», θαη ζαθψο πην  δηαθνξνπνηεκέλα.  

 

Δξώηεζε: Πνηα ήηαλ ε πνξεία ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο;Πηζηεχεηε πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο 

γηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ; 

Απάληεζε: Κάζε θξίζε θξχβεη κέζα ηεο επθαηξίεο. Σν ζηνίρεκα είλαη λα κπνξέζεηο 

θαηαξρήλ λα ηηο δηαθξίλεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο θπλεγήζεηο θαη λα ηηο εθαξκφζεηο. ην 

δηθφ καο πξντφλ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πγεία θαη ηε πνηφηεηα ηεο δσήο καο ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο φπσο ε παλδεκία καο έθεξαλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θπξίσο απφ ην 

εμσηεξηθφ φπνπ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλν θαη 

ελεκεξσκέλν γηα απηά ηα ζέκαηα. Πηζηεχσ πσο ε ςπρνινγία ηνπ θφζκνπ ζα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ζα μεπεξάζνπκε απηέο ηηο δπζθνιίεο. Δίκαη 

ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμνο φηη ε θαηάζηαζε ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζηαδηαθά. 
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Δξώηεζε: Πνηνη είλαη νη επφκελν ζηφρνη ζαο; Σα ζα ζέιαηε λα έρεη επηηχρεη ε εηαηξεία ζαο 

κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία; 

Απάληεζε: Οη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο καο είλαη ζε δπν επίπεδα.  

ε φηη αθνξά ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ καο λα επεθηαζεί θαη λα αλαπηπρζνχλ λέα πξντφληα 

θάησ απφ ηελ νκπξέια MOLONLAVE κε ηελ ίδηα θηινζνθία πνηφηεηαο θαη νξγαλσηηθήο 

δνκήο. 

ε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ε πεξαηηέξσ εμέιημε ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ 

ηφζν ζηε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο φζν θαη ζηε ηρλειάηηζε έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 
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4.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ 200 άηνκα. Σν ηειηθφ δείγκα ην απνηέιεζαλ 194 

άηνκα, θαζψο νη ππφινηπνη δήισζαλ φηη δελ ήηαλ θαηαλαισηέο ειαηφιαδνπ (ην 4% ηνπ 

δείγκαηνο). Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο 12/08/2021 έσο ηηο 29/08/2021. 

Απφ ηνπο εξσηψκελνπο νη 102 ήηαλ άλδξεο (53%) θαη νη 92 γπλαίθεο (47%). 

 

Γξάθεκα 12. Καηαλνκή ηνπ θύινπ ηνπ δείγκαηνο 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, 18 άηνκα αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18-24 έηε (9%), 74 

ζηελ νκάδα 25-34 (38%), 54 ζηελ νκάδα 35-44 (28%), 27 ζηελ νκάδα 45-54 (14%), 17 ζηελ 

55-64 (9%) θαη 4 ζηελ νκάδα άλσ ησλ 65 εηψλ (2%). 

 

Γξάθεκα 13. Καηαλνκή ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, 46 άηνκα δήισζαλ φηη κέλνπλ κφλνη 

(24%), 54 φηη κέλνπλ κε ζχληξνθν θαη παηδηά (28%), 53 κφλν κε ζχληξνθν (28%) θαη 38 φηη 

κέλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο (20%). 

 

Γξάθεκα 14. Καηαλνκή ηεο θαηάζηαζεο ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο 



69 
 

Μεληαίν εηζφδεκα θάησ ησλ 800 € είραλ 44 άηνκα (23%), 800-1599 € 55 άηνκα 

(28%), 1600-2399 € 59 άηνκα (30%), 2400-3200 € 32 άηνκα (17%) θαη πάλσ απφ 3200 € 4 

άηνκα (2%). 

 

Γξάθεκα 15. Καηαλνκή ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα λνηθνθπξηά ηνπ δείγκαηνο 

Αλαθνξηθά κε ηα κέζα εβδνκαδηαία έμνδα γηα ηξφθηκα, ιηγφηεξν απφ 70 € μνδεχνπλ 

53 άηνκα (27%), 70-139 € 73 άηνκα (38%), 140-209 € 55 άηνκα (28%), 210-280 € 8 άηνκα 

(4%) θαη πάλσ απφ 280 € 5 άηνκα (3%). 

 

Γξάθεκα 16. Καηαλνκή ηνπ κέζνπ εβδνκαδηαίνπ εμόδνπ γηα ηξόθηκα γηα ηα λνηθνθπξηά ηνπ δείγκαηνο 
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ηελ εξψηεζε «Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν;», πςειφηεξε βαζκνινγία 

ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο «Δπεηδή είλαη πγηεηλφ» (κέζνο φξνο 5,80), κε ηελ απάληεζε 

«Δμαηηίαο ηεο πνηφηεηάο ηνπ» λα αθνινπζεί κε κέζν φξν 5,77. Ζ απάληεζε «Απφ ζπλήζεηα» 

ζπγθέληξσζε κέζν φξν 4,37 θαη ε απάληεζε «Λφγσ ηεο ηηκήο ηνπ» 2,95. 

Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη ζε επηαβάζκηα θιίκαθα ζε θάζε έλαλ απφ 

ηηο πηζαλνχο ιφγνπο γηα  ηνπο νπνίνο πξνηηκνχλ ην ειαηφιαδν παξνπζηάδνληαη ζηα ηέζζεξα 

επφκελα δηαγξάκκαηα. 

ηελ εξψηεζε αλ πξνηηκνχλ ην ειαηφιαδν απφ ζπλήζεηα 111 άηνκα (57%) ζπκθσλνχλ ζε 

θάπνην βαζκφ, 32 (16%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαη 51 (27%) δηαθσλνχλ ζε 

θάπνην βαζκφ (Γξάθεκα 17). 

 

Γξάθεκα 17. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηόιαδν; Από ζπλήζεηα.» 
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ηελ εξψηεζε αλ πξνηηκνχλ ην ειαηφιαδν ιφγσ ηεο πςειήο ηνπ ηηκήο πνπ είλαη 

έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 122 άηνκα (63%) δηαθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ, 44 (23%) νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαη 28 (14%) ζπκθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ (Γξάθεκα 18). 

 

Γξάθεκα 18. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηόιαδν; Λόγσ ηεο 

πςειήο ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηόηεηαο ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηύπνπο ιαδηνύ.» 

ηελ εξψηεζε αλ πξνηηκνχλ ην ειαηφιαδν εμαηηίαο ηεο πνηφηεηάο ηνπ 169 άηνκα 

(87%) ζπκθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ, 17 (9%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαη 8 (4%) 

δηαθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ (Γξάθεκα 19). 

 

Γξάθεκα 19. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηόιαδν; Δμαηηίαο ηεο 

πνηόηεηάο ηνπ.»  
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ηελ εξψηεζε αλ πξνηηκνχλ ην ειαηφιαδν επεηδή είλαη πγηεηλφ 173 άηνκα (90%) 

ζπκθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ, 11 (5%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαη 10 (5%) 

δηαθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ. (Γξάθεκα 20). 

 

Γξάθεκα 20. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηόιαδν; Δπεηδή είλαη 

πγηεηλό.» 

Όπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν γξάθεκα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (110 άηνκα, 

57%) θαηαλαιψλεη ειαηφιαδν ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ην ακέζσο κηθξφηεξν πνζνζηφ λα 

θαηαλαιψλεη 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα (27%, 52 άηνκα). Σν 13% ηνπ δείγκαηνο  (26 άηνκα) 

θαηαλαιψλεη ειαηφιαδν 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη κφιηο 8 άηνκα (3%) κία θνξά ζηηο 15 

κέξεο. 

 

Γξάθεκα 21. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε ειαηόιαδν;» 
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ηελ εξψηεζε απφ πνπ αγνξάδνπλ - πξνκεζεχνληαη ειαηφιαδν, νη πεξηζζφηεξνη 

απάληεζαλ φηη  έρνπλ ειαηφιαδν δηθήο ηνπο παξαγσγήο ή ην πξνκεζεχνληαη απφ ζπγγελείο κε 

ηελ απάληεζε «απεπζείαο απφ κηθξνχο παξαγσγνχο» λα αθνινπζεί. Ληγφηεξν δεκνθηιήο 

ήηαλ ε απάληεζε «Σππνπνηεκέλν απφ ην ίδην ην νχπεξ Μάξθεη». Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε. 

Με ηε δήισζε φηη αγνξάδνπλ ειαηφιαδν ηππνπνηεκέλν απφ ηη ίδην ην νχπεξ Μάξθεη 

δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 128 άηνκα (66%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 18 

άηνκα (9%), ελψ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 48 (25%). (Γξάθεκα 22) 

 

Γξάθεκα 22. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Αγνξάδσ / πξνκεζεύνκαη ειαηόιαδν: 

Σππνπνηεκέλν από ην ίδην ην νύπεξ Μάξθεη.» 

Με ηε δήισζε φηη αγνξάδνπλ ειαηφιαδν παξαγσγήο ηδησηηθήο εηαηξείαο δηαθψλεζαλ 

ζε θάπνην βαζκφ 109 άηνκα (56%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 19 άηνκα (10%), 

ελψ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 66 (34%). (Γξάθεκα 23) 
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Γξάθεκα 23. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Αγνξάδσ / πξνκεζεύνκαη ειαηόιαδν: 

Παξαγσγήο ηδησηηθήο εηαηξείαο.» 

Με ηε δήισζε φηη αγνξάδνπλ ειαηφιαδν παξαγσγήο θάπνηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 105 άηνκα (54%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 29 

άηνκα (15%), ελψ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 60 (31%). (Γξάθεκα 24) 

 

Γξάθεκα 24. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Αγνξάδσ / πξνκεζεύνκαη ειαηόιαδν: 

Παξαγσγήο θάπνηνπ ζπλεηαηξηζκνύ.» 
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Με ηε δήισζε φηη πξνκεζεχνληαη ειαηφιαδν δηθήο ηνπο παξαγσγήο ή απφ ζπγγελείο 

ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 104 άηνκα (54%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 15 

άηνκα (8%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 75 (38%). (Γξάθεκα 25) 

 

Γξάθεκα 25. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Αγνξάδσ / πξνκεζεύνκαη ειαηόιαδν: Γηθήο κνπ 

παξαγσγήο/ από ζπγγελείο.» 

Με ηε δήισζε φηη αγνξάδνπλ ειαηφιαδν απεπζείαο απφ κηθξνχο παξαγσγνχο 

ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 101 άηνκα (52%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 15 

άηνκα (8%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 78 (40%) (Γξάθεκα 26) 

 

Γξάθεκα 26. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Αγνξάδσ / πξνκεζεύνκαη ειαηόιαδν: Απεπζείαο 

από κηθξνύο παξαγσγνύο.» 
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ηηο εξσηήζεηο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ, o ηφπνο παξαγσγήο θάλεθε λα είλαη 

ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο, κε ηε θήκε ηνπ παξαγσγνχ λα αθνινπζεί. Οη δηαδηθαζίεο 

ζπγθνκηδήο ζπγθέληξσζαλ ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

παξάγνληεο. Αλαιπηηθά νη απαληήζεηο γηα θάζε παξάγνληα ήηαλ νη αθφινπζεο: 

Με ηελ άπνςε φηη ε θήκε ηνπ παξαγσγνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ζπκθψλεζε ζε θάπνην βαζκφ ην 81% ηνπ δείγκαηνο (157 

άηνκα), νχηε ζπκθψλεζε νχηε δηαθψλεζε ην 8% (15 άηνκα) θαη δηαθψλεζε ζε θάπνην βαζκφ 

ην 11% ηνπ δείγκαηνο (22 άηνκα) (Γξάθεκα 27). 

 

 

Γξάθεκα 27. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή 

ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ: Ζ θήκε ηνπ παξαγσγνύ.» 

Με ηελ άπνςε φηη ν ηφπνο παξαγσγήο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ζπκθψλεζε ζε θάπνην βαζκφ ην 86% ηνπ δείγκαηνο (168 

άηνκα), νχηε ζπκθψλεζε νχηε δηαθψλεζε ην 7% (13 άηνκα) θαη δηαθψλεζε ζε θάπνην βαζκφ 

ην 7% ηνπ δείγκαηνο (13 άηνκα) (Γξάθεκα 28). 
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Γξάθεκα 28. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή 

ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ: Ο ηόπνο παξαγσγήο.» 

Με ηελ άπνςε φηη ν ηξφπνο άιεζεο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ζπκθψλεζε ζε θάπνην βαζκφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο (97 άηνκα), 

νχηε ζπκθψλεζε νχηε δηαθψλεζε ην 30 % (57 άηνκα) θαη δηαθψλεζε ζε θάπνην βαζκφ ην 

20% ηνπ δείγκαηνο (40 άηνκα) (Γξάθεκα 29). 

 

Γξάθεκα 29. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή 

ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ: Ο ηξόπνο άιεζεο.» 

Με ηελ άπνςε φηη νη δηαδηθαζίεο ζπγθνκηδήο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ζπκθψλεζε ζε θάπνην βαζκφ ην 46% ηνπ δείγκαηνο (89 
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άηνκα), νχηε ζπκθψλεζε νχηε δηαθψλεζε ην 26 % (50 άηνκα) θαη δηαθψλεζε ζε θάπνην 

βαζκφ ην 28% ηνπ δείγκαηνο (55 άηνκα) (Γξάθεκα 30). 

 

Γξάθεκα 30. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή 

ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ: Οη δηαδηθαζίεο ζπγθνκηδήο.» 

Με ηελ άπνςε φηη ε νξγαληθή πηζηνπνίεζε επεξεάδεη ζεηηθά ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ζπκθψλεζε ζε θάπνην βαζκφ ην 75% ηνπ δείγκαηνο (145 

άηνκα), νχηε ζπκθψλεζε νχηε δηαθψλεζε ην 17% (34 άηνκα) θαη δηαθψλεζε ζε θάπνην 

βαζκφ ην 8% ηνπ δείγκαηνο (15 άηνκα) (Γξάθεκα 31). 

 

Γξάθεκα 31. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή 

ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ: Ζ νξγαληθή πηζηνπνίεζε.» 
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ηελ εξψηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;», ε απάληεζε «Σφπνο πξνέιεπζεο» ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν 

ζηηο απαληήζεηο (5,42), ελψ αθνινχζεζε ε απάληεζε «πλήζεηα / Πηζηφηεηα ζε έλα πξντφλ» 

(5,08). Ληγφηεξν δεκνθηιείο απαληήζεηο ήηαλ νη «Γηαθήκηζε ζε έληππα κέζα» (3,17) θαη 

«Τςειή ηηκή» (3,51). Αλαιπηηθά νη απαληήζεηο γηα θάζε εξψηεζε θαίλνληαη ζηα αθφινπζα 

γξαθήκαηα: 

 

Γξάθεκα 32. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Σύπνο πξνέιεπζεο» 

Με ηελ άπνςε φηη ν ηφπνο πξνέιεπζεο είλαη θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεη ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 158 άηνκα (81%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε 

δηαθψλεζαλ 17 άηνκα (9%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 19 άηνκα (10%). 
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Γξάθεκα 33. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Τςειή ηηκή» 

 

Με ηελ άπνςε φηη ε πςειή ηηκή είλαη θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεη δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 103 άηνκα (53%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε 

δηαθψλεζαλ 38 άηνκα (20%), ελψ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 53 άηνκα (27%). 

 

Γξάθεκα 34. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Μάξθα» 

 



81 
 

Με ηελ άπνςε φηη ε κάξθα απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 103 άηνκα (53%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε 

δηαθψλεζαλ 48 άηνκα (25%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 43 άηνκα (22%). 

 

Γξάθεκα 35. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; πλήζεηα / Πηζηόηεηα ζε έλα πξντόλ» 

Με ηελ άπνςε φηη ε ζπλήζεηα / πηζηφηεηα ζε έλα πξντφλ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 150 άηνκα (78%), 

νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 24 άηνκα (12%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 20 

άηνκα (10%). 

 

Γξάθεκα 36. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; πζθεπαζία» 
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Με ηελ άπνςε φηη ε ζπζθεπαζία απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλνπλ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 113 άηνκα (58%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε 

δηαθψλεζαλ 34 άηνκα (18%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 47 άηνκα (24%). 

 

 

Γξάθεκα 37. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Δπσλπκία» 

 

Με ηελ άπνςε φηη ε επσλπκία απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 114 άηνκα (59%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε 

δηαθψλεζαλ 33 άηνκα (17%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 47 άηνκα (24%). 
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Γξάθεκα 38. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Πξνζθνξέο» 

Με ηελ άπνςε φηη νη πξνζθνξέο απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλνπλ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 115 άηνκα (59%), νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε 

δηαθψλεζαλ 33 άηνκα (17%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 46 άηνκα (23%). 

 

Γξάθεκα 39. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Γηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν» 

Με ηελ άπνςε φηη ε δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 78 άηνκα (40%), νχηε 

ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 63 άηνκα (33%), ελψ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 53 

άηνκα (27%). 
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Γξάθεκα 40. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Γηαθήκηζε ζηελ ηειεόξαζε» 

Με ηελ άπνςε φηη ε δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 84 άηνκα (43%), νχηε 

ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 62 άηνκα (32%), ελψ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 48 

άηνκα (25%). 

 
Γξάθεκα 41. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Γηαθήκηζε ζε έληππα κέζα» 
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Με ηελ άπνςε φηη ε δηαθήκηζε ζε έληππα κέζα απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 120 άηνκα (62%), νχηε 

ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 45 άηνκα (23%), ελψ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 29 

άηνκα (15%). 

 

 

Γξάθεκα 42. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηόιαδνπ πνπ θαηαλαιώλεηε; Γλώκε άιισλ θαηαλαισηώλ» 

Με ηελ άπνςε φηη ε γλψκε άιισλ θαηαλαισηψλ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ ζπκθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 133 άηνκα (69%), νχηε 

ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ 37 άηνκα (19%), ελψ δηαθψλεζαλ ζε θάπνην βαζκφ 24 άηνκα 

(12%). 

ηελ εξψηεζε αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ πςειφηεξε ηηκή 

γηα ηε κάξθα πνπ πξνηηκνχλ ζε ζρέζε κε άιιεο κάξθεο ειαηφιαδνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

γξάθεκα, 64 άηνκα (33%) απάληεζαλ φηη κάιινλ ζπκθσλνχλ, 47 (24%) φηη νχηε ζπκθσλνχλ 

νχηε δηαθσλνχλ, 26 (13%) φηη ζπκθσλνχλ, 20 (10%) φηη κάιινλ δηαθσλνχλ, 18 (9%) φηη 

ζπκθσλνχλ απφιπηα, 16 (8%) φηη δηαθσλνχλ θαη 3 (2%) φηη δηαθσλνχλ απφιπηα. πλεπψο ε 

γλψκε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ άπνςε πνπ δηαηππψλεη ε εξψηεζε είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεηηθή. 
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Γξάθεκα 43. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Θα ήκνπλ πξόζπκνο/ε λα πιεξώζσ πςειόηεξε 

ηηκή γηα ηε κάξθα πνπ πξνηηκώ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κάξθεο ειαηόιαδνπ» 

 

ηελ εξψηεζε «Πψο επεξέαζαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε παλδεκία ηελ θαηαλάισζή 

ζαο ζε ειαηφιαδν;», 125 άηνκα (64%) δήισζαλ φηη δελ έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ, 38 (20%) φηη έρνπλ κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ θαη 31 (16%) φηη έρνπλ 

απμήζεη ηελ θαηαλάισζε (Γξάθεκα 44). 

 

 

 

Γξάθεκα 44. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Πώο επεξέαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε 

παλδεκία ηελ θαηαλάισζή ζαο ζε ειαηόιαδν;» 
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Ζ δήισζε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν νη εξσηψκελνη θαη αθνξά ηελ 

θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα 

αγνξάζνπλ έλα ειαηφιαδν πνπ θάλεη πξνζθνξέο ζηελ ηηκή, ελψ απηή κε ηελ νπνία 

ζπκθσλνχλ ιηγφηεξν είλαη φηη έρνπλ ζηξαθεί ζε ππνθαηάζηαηα πξντφληα. Αλαιπηηθά γηα 

θάζε δήισζε, νη απαληήζεηο είραλ σο εμήο: 

126 (65%) άηνκα δηαθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ φηη άιιαμαλ επσλπκία ζηε δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο θαη ηεο παλδεκίαο, 31 (16%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαη 37 (19%) 

ζπκθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ (Γξάθεκα 45). 

 

 

Γξάθεκα 45. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Έρσ αιιάμεη επσλπκία ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο θαη ηεο παλδεκίαο.» 

 

121 άηνκα (62%) δηαθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ φηη αγνξάδνπλ πιένλ πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, 38 (20%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαη 35 (18%) ζπκθσλνχλ ζε 

θάπνην βαζκφ (Γξάθεκα 46).  
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Γξάθεκα 46. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Αγνξάδσ πιένλ πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.» 

131 άηνκα (67%) δηαθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ φηη έρνπλ ζηξαθεί ζε ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα, 21 (11%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαη 42 (22%) ζπκθσλνχλ ζε θάπνην 

βαζκφ (Γξάθεκα 47). 

 

Γξάθεκα 47. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Έρσ ζηξαθεί ζε ππνθαηάζηαηα πξντόληα.» 

 

97 (50%) άηνκα δήισζαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα αγνξάζνπλ έλα ειαηφιαδν πνπ θάλεη 

πξνζθνξέο ζηελ ηηκή, 39 (20%) φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ κε ηε δήισζε απηή θαη 

58 άηνκα (30%) φηη δε ζα ην πξνηηκνχζαλ (Γξάθεκα 48). 
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Γξάθεκα 48. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Θα πξνηηκνύζα λα αγνξάζσ έλα ειαηόιαδν πνπ 

θάλεη πξνζθνξέο ζηελ ηηκή.» 

Σέινο κε ηελ πξφηαζε φηη ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

ρψξα, θαηαλαιψλνπλ ειαηφιαδν κε ρακειή ηηκή θαη αο πζηεξεί ζε πνηφηεηα, δηαθσλνχλ ζε 

θάπνην βαζκφ 112 άηνκα (58%), νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ 47 άηνκα (24%) θαη 

ζπκθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ 35 άηνκα (18%) (Γξάθεκα 49). 

 

Γξάθεκα 49. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε «Λόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ 

επηθξαηνύλ ζηε ρώξα, θαηαλαιώλσ ειαηόιαδν κε ρακειή ηηκή θαη αο πζηεξεί ζε πνηόηεηα.» 
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Γηα λα ειεγρζεί αλ δηαθέξνπλ νη απαληήζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ t-tests. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο νη 

απαληήζεηο δηέθεξαλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Πίλαθαο 10. Απνηειέζκαηα t-tests 

ΔΡΧΣΖΖ P- value Μέζνο όξνο 

αλδξώλ 

Μέζνο όξνο 

γπλαηθώλ 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Δμαηηίαο ηεο 

πνηφηεηάο ηνπ] 

0,000 4,78 5,96 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Δπεηδή είλαη 

πγηεηλφ] 

0,000 4,89 6,04 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: [Ο ηφπνο παξαγσγήο]» 

0,012 4,78 5,61 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: [Ζ νξγαληθή πηζηνπνίεζε] 

0,044 4,50 5,24 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλεηε;  

[πλήζεηα / Πηζηφηεηα ζε έλα πξντφλ] 

0,024 4,28 5,14 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλεηε;  

[Γηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε] 

0,041 4,17 3,38 

Θα ήκνπλ πξφζπκνο/ε λα πιεξψζσ 

πςειφηεξε ηηκή γηα ηε κάξθα πνπ πξνηηκψ 

ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κάξθεο ειαηφιαδνπ 

0,022 3,67 4,50 

Δπηιέμηε ζε θάζε πξφηαζε αλαιφγσο αλ 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ 

θξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

[Αγνξάδσ πιένλ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

0,012 4,11 3,01 

 

 

Γηα λα ειεγρζεί αλ δηαθέξνπλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ αλάινγα κε ηε 

ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ειαηφιαδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ANOVA. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαίλνληαη νη εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο νη απαληήζεηο δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ειαηφιαδνπ. 

Πίλαθαο 11. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ ANOVA γηα ζπζρέηηζε κε ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο ειαηόιαδνπ 
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ΔΡΧΣΖΖ P- value Μία θνξά 

ζηηο 15 

κέξεο 

1-2 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

 

3-4 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

Καζεκεξηλά 

 

Γηαηί πξνηηκάηε ην 

ειαηφιαδν; [Δμαηηίαο ηεο 

πνηφηεηάο ηνπ] 

0,000 3,33 4,88 5,77 6,12 

Γηαηί πξνηηκάηε ην 

ειαηφιαδν; [Δπεηδή είλαη 

πγηεηλφ] 

0,000 3,00 4,96 5,69 6,21 

Αγνξάδσ / πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  [Σππνπνηεκέλν 

απφ ην ίδην ην νχπεξ 

Μάξθεη] 

0,000 2,50 4,31 3,58 2,53 

Αγνξάδσ / πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  [Παξαγσγήο 

ηδησηηθήο εηαηξείαο] 

0,003 3,50 4,27 3,75 2,93 

Αγνξάδσ / πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  [Γηθήο κνπ 

παξαγσγή/ απφ ζπγγελείο] 

0,000 3,00 3,04 4,02 5,52 

Αγνξάδσ / πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  [Απεπζείαο 

απφ κηθξνχο παξαγσγνχο] 

0,000 2,33 3,19 3,88 4,89 

Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: 

[Ζ θήκε ηνπ παξαγσγνχ] 

0,002 3,33 4,96 5,35 5,56 

Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: 

[Ο ηφπνο παξαγσγήο] 

0,000 4,00 4,96 5,65 5,82 

Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: 

[Ο ηξφπνο άιεζεο] 

0,008 

 

3,33 4,12 4,17 4,79 

Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: 

[Οη δηαδηθαζίεο 

ζπγθνκηδήο] 

0,003 

 

2,83 3,92 4,02 4,66 
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Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: 

[Ζ νξγαληθή πηζηνπνίεζε] 

0,000 3,17 4,46 5,33 5,45 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  [Σφπνο 

πξνέιεπζεο] 

0,001 4,00 4,73 5,48 5,64 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  [Μάξθα] 

0,019 3,17 4,65 4,83 4,25 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  [πλήζεηα / 

Πηζηφηεηα ζε έλα πξντφλ] 

0,003 3,17 4,81 5,23 5,18 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[πζθεπαζία] 

0,016 

 

3,17 4,88 4,69 4,17 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  [Δπσλπκία] 

0,022 

 

3,00 4,77 4,85 4,33 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Πξνζθνξέο] 

0,001 

 

3,50 5,54 5,21 4,36 

Θα ήκνπλ πξφζπκνο/ε λα 

πιεξψζσ πςειφηεξε ηηκή 

γηα ηε κάξθα πνπ πξνηηκψ 

ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

κάξθεο ειαηφιαδνπ. 

0,000 2,17 3,73 4,54 4,90 

Δπηιέμηε ζε θάζε πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  [Έρσ 

αιιάμεη επσλπκία ζηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ηεο 

παλδεκίαο.] 

0,000 3,50 4,08 3,25 2,45 
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Δπηιέμηε ζε θάζε πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

[Αγνξάδσ πιένλ πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο.] 

0,000 3,67 4,27 3,35 2,53 

Δπηιέμηε ζε θάζε πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  [Έρσ 

ζηξαθεί ζε ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα.] 

0,000 4,50 4,73 3,33 2,11 

Δπηιέμηε ζε θάζε πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  [Θα 

πξνηηκνχζα λα αγνξάζσ 

έλα ειαηφιαδν πνπ θάλεη 

πξνζθνξέο ζηε ηηκή.] 

0,000 3,67 6,12 4,85 3,65 

Δπηιέμηε ζε θάζε πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

[Λφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζηε ρψξα, θαηαλαιψλσ 

ειαηφιαδν κε ρακειή ηηκή 

θαη αο πζηεξεί ζε 

πνηφηεηα.] 

0,000 4,17 4,19 3,27 2,58 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ANOVA γηα λα δηαπηζησζεί αλ δηαθέξνπλ 

νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ έδσζαλ ζηελ 

εξψηεζε «Πψο επεξέαζαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε παλδεκία ηελ θαηαλάισζή ζαο ζε 

ειαηφιαδν;» Οη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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Πίλαθαο 12. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ ANOVA γηα ζπζρέηηζε κε ζπλέπεηεο ζηελ θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ΔΡΧΣΖΖ P- value Αξλεηηθά. Έρσ 

κεηώζεη ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηόιαδνπ. 

Γελ έρσ 

πεξηνξίζεη 

θαζόινπ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηόιαδνπ. 

Θεηηθά. Έρσ 

απμήζεη ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηόιαδνπ. 

 

Γηαηί πξνηηκάηε 

ην ειαηφιαδν; 

[Δμαηηίαο ηεο 

πνηφηεηάο ηνπ] 

0,037 5,32 5,86 5,97 

Γηαηί πξνηηκάηε 

ην ειαηφιαδν; 

[Δπεηδή είλαη 

πγηεηλφ] 

0,048 5,34 5,90 5,97 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  

[Σππνπνηεκέλν 

απφ ην ίδην ην 

νχπεξ Μάξθεη] 

 

0,000 4,21 2,87 2,32 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  

[Παξαγσγήο 

ηδησηηθήο 

εηαηξείαο] 

0,013 4,11 3,24 2,84 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  

[Γηθήο κνπ 

παξαγσγή/ απφ 

ζπγγελείο] 

0,000 

 

3,50 4,88 5,45 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  

[Απεπζείαο απφ 

κηθξνχο 

παξαγσγνχο] 

0,043 

 

3,61 4,59 4,06 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

0,020 

 

5,45 4,57 4,45 
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[Πξνζθνξέο] 

Δπηιέμηε ζε θάζε 

πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ 

ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ 

θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  [Έρσ 

αιιάμεη επσλπκία 

ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο θαη ηεο 

παλδεκίαο.] 

0,000 4,21 2,59 2,65 

Δπηιέμηε ζε θάζε 

πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ 

ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ 

θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  

[Αγνξάδσ πιένλ 

πξντφληα 

ηδησηηθήο 

εηηθέηαο.] 

0,000 4,24 2,78 2,48 

Δπηιέμηε ζε θάζε 

πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ 

ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ 

θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  [Έρσ 

ζηξαθεί ζε 

ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα.] 

0,000 4,84 2,41 2,26 

Δπηιέμηε ζε θάζε 

πξφηαζε 

0,000 5,74 4,04 3,61 
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αλαιφγσο αλ 

ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ 

θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  [Θα 

πξνηηκνχζα λα 

αγνξάζσ έλα 

ειαηφιαδν πνπ 

θάλεη πξνζθνξέο 

ζηε ηηκή.] 

Δπηιέμηε ζε θάζε 

πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ 

ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ 

θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  [Λφγσ 

ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε 

ρψξα, 

θαηαλαιψλσ 

ειαηφιαδν κε 

ρακειή ηηκή θαη 

αο πζηεξεί ζε 

πνηφηεηα.] 

 

0,000 4,18 2,82 2,45 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ANOVA γηα λα δηαπηζησζεί αλ δηαθέξνπλ 

νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Οη πξνηάζεηο γηα ηηο 

νπνίεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Πίλαθαο 13. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ ANOVA γηα ζπζρέηηζε κε ειηθία 

ΔΡΧΣΖΖ P- value 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65 

Γηαηί πξνηηκάηε 

ην ειαηφιαδν; 
0,013 4,78 5,96 5,85 5,67 5,82 6,25 
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[Δμαηηίαο ηεο 

πνηφηεηάο ηνπ] 

Γηαηί πξνηηκάηε 

ην ειαηφιαδν; 

[Δπεηδή είλαη 

πγηεηλφ] 

0,013 4,89 5,83 5,48 6,06 6,25 5,80 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  

[Απεπζείαο απφ 

κηθξνχο 

παξαγσγνχο] 

0,030 3,28 4,16 4,72 4,37 4,06 7,00 

Παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: [Ο 

ηφπνο 

παξαγσγήο] 

0,012 4,78 5,61 5,69 5,59 5,88 7,00 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Σφπνο 

πξνέιεπζεο] 

0,010 4,61 5,30 5,61 5,67 5,47 7,00 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Γηαθήκηζε 

ζηελ 

ηειεφξαζε] 

0,035 4,17 3,38 3,72 3,41 4,41 4,50 

Θα ήκνπλ 

πξφζπκνο/ε λα 

πιεξψζσ 

πςειφηεξε ηηκή 

γηα ηε κάξθα 

πνπ πξνηηκψ ζε 

ζρέζε κε ηηο 

άιιεο κάξθεο 

ειαηφιαδνπ. 

0,044 3,67 4,50 4,87 4,52 4,71 5,25 

Δπηιέμηε ζε 

θάζε πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ 

0,009 4,11 3,01 2,83 2,89 2,35 4,25 
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ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε 

ηηο παξαθάησ 

θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  

[Αγνξάδσ 

πιένλ πξντφληα 

ηδησηηθήο 

εηηθέηαο.] 

 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ANOVA γηα λα δηαπηζησζεί αλ δηαθέξνπλ 

νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ. Οη 

πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 14. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ ANOVA γηα ζπζρέηηζε κε θαηάζηαζε λνηθνθπξηνύ 

ΔΡΧΣΖΖ P- value Μέλσ 

κόλνο/ε 

 

Μέλσ κε 

ζύληξνθν 

θαη παηδηά 

Μέλσ κε 

ζύληξνθν 

 

Μέλσ κε 

γνλείο 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  

[Σππνπνηεκέλν 

απφ ην ίδην ην 

νχπεξ 

Μάξθεη] 

0,030 3,20 2,61 2,81 3,66 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  

[Απεπζείαο απφ 

κηθξνχο 

παξαγσγνχο] 

0,024 3,70 4,70 4,81 3,89 

Δπηιέμηε ζε 

θάζε πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ 

ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε 

ηηο παξαθάησ 

0,012 3,59 2,59 2,83 3,08 
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θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  

[Αγνξάδσ πιένλ 

πξντφληα 

ηδησηηθήο 

εηηθέηαο.] 

 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ANOVA γηα λα δηαπηζησζεί αλ δηαθέξνπλ 

νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη αλάινγα κε ην κεληαίν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Οη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 15. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ ANOVAγηα ζπζρέηηζε κε κεληαίν εηζόδεκα λνηθνθπξηνύ 

ΔΡΧΣΖΖ P- value <800€ 800-1599€ 1600- 

2399€  

2400-

3200€ 

>3200€ 

Γηαηί πξνηηκάηε ην 

ειαηφιαδν; [Απφ 

ζπλήζεηα] 

0,003 

 

3,89 4,00 4,85 4,97 3,00 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  [Γηθήο 

κνπ παξαγσγή/ απφ 

ζπγγελείο] 

0,007 4,70 5,22 4,29 5,00 1,5 

Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ηελ άπνςή ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: [Ζ 

θήκε ηνπ 

παξαγσγνχ] 

0,003 4,95 5,09 5,58 6,09 4,25 

Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ηελ άπνςή ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: [Ο 

0,006 

 

5,25 5,58 5,64 6,19 4,5 



100 
 

ηφπνο παξαγσγήο] 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Σφπνο 

πξνέιεπζεο] 

0,000 4,73 5,58 5,58 5,94 4,50 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Μάξθα] 

0,015 4,14 4,05 4,90 4,66 3,75 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[πλήζεηα / 

Πηζηφηεηα ζε έλα 

πξντφλ] 

0,021 4,57 5,09 5,37 5,34 4,25 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[πζθεπαζία] 

0,001 3,89 3,98 5,03 4,53 4,25 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Δπσλπκία] 

0,002 3,91 4,20 5,10 4,53 5,25 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Πξνζθνξέο] 

0,005 4,52 4,27 5,37 4,75 3,25 

Θα ήκνπλ 

πξφζπκνο/ε λα 

πιεξψζσ 

πςειφηεξε ηηκή γηα 

ηε κάξθα πνπ 

πξνηηκψ ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο κάξθεο 

ειαηφιαδνπ.  

0,001 3,91 4,67 4,56 5,31 4,25 

Δπηιέμηε ζε θάζε 0,042 4,73 3,80 4,66 4,06 3,25 
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πξφηαζε αλαιφγσο 

αλ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ θξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  [Θα 

πξνηηκνχζα λα 

αγνξάζσ έλα 

ειαηφιαδν πνπ 

θάλεη πξνζθνξέο 

ζηε ηηκή.] 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ANOVA γηα λα δηαπηζησζεί αλ δηαθέξνπλ 

νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη αλάινγα κε ην κέζν εβδνκαδηαίν έμνδφ ηνπο γηα 

ηξφθηκα. Οη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ εμφδσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

Πίλαθαο 16. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ ANOVA γηα ζπζρέηηζε κε εβδνκαδηαία έμνδα γηα ηξόθηκα 

ΔΡΧΣΖΖ P- value <70€ 70-139€ 140-209€ 210-280€ >280€ 

Γηαηί πξνηηκάηε 

ην ειαηφιαδν; 

[Απφ ζπλήζεηα] 

0,004 3,94 4,71 4,64 2,63 3,80 

Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη 

ειαηφιαδν:  

[Απεπζείαο απφ 

κηθξνχο 

παξαγσγνχο] 

0,022 

 

3,66 4,67 4,25 6,00 4,00 

Παξάγνληεο 

πνπ 

επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: [Ζ 

θήκε ηνπ 

0,016 4,83 5,62 5,58 5,50 4,40 
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παξαγσγνχ] 

Παξάγνληεο 

πνπ 

επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: [Ο 

ηφπνο 

παξαγσγήο] 

0,002 

 

5,11 5,78 5,91 5,75 4,60 

Παξάγνληεο 

πνπ 

επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: 

[Οη δηαδηθαζίεο 

ζπγθνκηδήο] 

0,012 3,92 4,44 4,38 6,00 4,00 

Παξάγνληεο 

πνπ 

επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ 

άπνςή ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: [Ζ 

νξγαληθή 

πηζηνπνίεζε] 

0,041 

 

4,89 5,29 5,35 6,25 4,40 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Σφπνο 

πξνέιεπζεο] 

0,000 

 

4,83 5,68 5,67 6,13 4,00 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Μάξθα] 

0,047 

 

3,98 4,70 4,47 5,00 3,60 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ 

0,011 

 

4,58 5,26 5,36 5,38 4,20 
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θαηαλαιψλεηε;  

[πλήζεηα / 

Πηζηφηεηα ζε 

έλα πξντφλ] 

Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο 

γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  

[Δπσλπκία] 

0,014 

 

3,89 4,82 4,71 4,13 4,00 

Θα ήκνπλ 

πξφζπκνο/ε λα 

πιεξψζσ 

πςειφηεξε 

ηηκή γηα ηε 

κάξθα πνπ 

πξνηηκψ ζε 

ζρέζε κε ηηο 

άιιεο κάξθεο 

ειαηφιαδνπ. 

0,005 4,06 4,81 4,62 5,63 4,00 

Δπηιέμηε ζε 

θάζε πξφηαζε 

αλαιφγσο αλ 

ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε 

ηηο παξαθάησ 

θξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ελ 

κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο 

[Αγνξάδσ 

πιένλ πξντφληα 

ηδησηηθήο 

εηηθέηαο] 

0,032 

 

3,23 3,04 2,56 3,63 4,40 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ 

εληνπίζηεθαλ. 

. Πίλαθαο 17. Pearson correlations 

Μεηαβιεηέο Pearson correlation Significance 

Λφγσ ηεο πςειήο ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο 

πνηφηεηαο ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ - Γηαηί 

πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] 

0,319 0,000 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή ζαο 

0,231 0,001 
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ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: [Ζ θήκε ηνπ 

παξαγσγνχ] 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] -Πνηα 

είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηε;  [Σφπνο πξνέιεπζεο] 

0,268 0,000 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] -Πνηα 

είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηε;  [Μάξθα] 

0,233 0,001 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Πνηα 

είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηε;  [πλήζεηα / Πηζηφηεηα ζε έλα 

πξντφλ] 

0,211 0,003 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Πνηα 

είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηε;  [πζθεπαζία] 

0,271 0,000 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Πνηα 

Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλεηε;  [Δπσλπκία] 

0,235 0,001 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Πνηα 

είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηε;  [Πξνζθνξέο] 

0,288 0,000 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Πνηα 

είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηε;  [Γηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν] 

0,179 0,012 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Πνηα 

είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηε;  [Γηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε] 

0,192 0,007 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Πνηα 

είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ θαηαλαιψλεηε;  [Γλψκε άιισλ θαηαλαισηψλ] 

0,195 0,006 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Θα 

ήκνπλ πξφζπκνο/ε λα πιεξψζσ πςειφηεξε ηηκή γηα ηε 

κάξθα πνπ πξνηηκψ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κάξθεο 

ειαηφιαδνπ. 

0,148 0,040 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; - [Απφ ζπλήζεηα] - Έρσ 

ζηξαθεί ζε ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

0,202 0,005 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Θα 

πξνηηκνχζα λα αγνξάζσ έλα ειαηφιαδν πνπ θάλεη 

πξνζθνξέο ζηε ηηκή. 

0,248 0,000 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Απφ ζπλήζεηα] - Λφγσ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα, 

θαηαλαιψλσ ειαηφιαδν κε ρακειή ηηκή θαη αο πζηεξεί 

ζε πνηφηεηα. 

0,177 0,013 
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Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Λφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ] - Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη ειαηφιαδν:  [Παξαγσγήο ηδησηηθήο 

εηαηξείαο] 

0,171 0,017 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Λφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ] - Αγνξάδσ / 

πξνκεζεχνκαη ειαηφιαδν:  [Παξαγσγήο θάπνηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ] 

0,251 0,000 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Λφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ] - Παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: [Ζ θήκε ηνπ παξαγσγνχ] 

0,150 0,037 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Λφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ] - Παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: [Ο ηξφπνο άιεζεο] 

0,159 0,027 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Λφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ] - Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  [Τςειή ηηκή] 

0,341 0,000 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Λφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ] - Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  [Μάξθα] 

0,223 0,002 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Λφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ] -Πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηε;  [πλήζεηα / Πηζηφηεηα ζε έλα πξντφλ] 

0,212 0,003 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Λφγσ ηεο πςειήο 

ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο ιαδηνχ] -Θα ήκνπλ 

πξφζπκνο/ε λα πιεξψζσ πςειφηεξε ηηκή γηα ηε 

κάξθα πνπ πξνηηκψ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κάξθεο 

ειαηφιαδνπ.  

0,199 0,005 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Δμαηηίαο ηεο πνηφηεηάο 

ηνπ]-Αγνξάδσ / πξνκεζεχνκαη ειαηφιαδν:  [Γηθήο κνπ 

παξαγσγή/ απφ ζπγγελείο] 

0,304 0,000 

Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Δμαηηίαο ηεο πνηφηεηάο 

ηνπ]-Αγνξάδσ / πξνκεζεχνκαη ειαηφιαδν:  [Απεπζείαο 

απφ κηθξνχο παξαγσγνχο] 

0,341 0,000 
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Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; [Δμαηηίαο ηεο πνηφηεηάο 

ηνπ]-Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή 

ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ: [Ο 

ηφπνο παξαγσγήο] 

0,424 0,000 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν γξάθεκα ε παγθφζκηα θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ 

κεηαμχ ησλ εηψλ 1990-2014 παξνπζίαζε αχμεζε. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ειαηφιαδνπ παγθφζκηα νθείιεηαη ζηνλ ππεξδηπιαζηααζκφ ηεο θαηαλάισζεο 

ηξίησλ ρσξψλ, φπσο ε Σνπξθία, ε Σπλεζία, ην Μαξφθν θαη ε πξία. Σν ίδην ζπλέβε θαη εληφο 

ηεο ΔΔ, φπνπ ην ειαηφιαδν θαηαλαιψλεηαη θπξίσο ζηηο ρψξεο παξαγσγνχο. Ζ Ηηαιία 

παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ηεο ΔΔ ζε φγθν. 

 

 

Γξάθεκα 3. Σάζεηο ζηελ παγθόζκηα θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ γηα ηελ πεξίνδν 1990-2014  

 

 

 

Γξάθεκα 4. Σάζεηο ζηελ θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ ζε ρώξεο ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 1990-2015πεξίνδν 

πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο ζηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ είλαη ην θιίκα 

ζηελ πεξηνρή ηεο Νφηηαο Μεζνγείνπ ην νπνίν είλαη επλντθφ γηα ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ε 
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πςειή παξαγσγηθφηεηα γεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ηα 

ρακειά επίπεδα πγξαζίαο νδεγνχλ ζε παξαγσγή αλψηεξεο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ (κε ρακειή 

νμχηεηα θαη πνηνηηθή γεχζε).Χζηφζν ε Διιάδα έρεη λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθά 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα πνπ νδεγνχλ ζε πςειφ θφζηνο παξαγσγήο. 

Απηά είλαη ν ρακειφο βαζκφ εθκεράληζεο, νη ρακειέο απνδφζεηο ιφγσ εδαθνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ, ε πςειή εμάξηεζε απφ επηδνηήζεηο(πεξίπνπ 40 ηνηο εθαηφ), ην κηθξφκέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ (νη κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο θάησ ησλ 5 ζηξεκκάησλ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 

60% ησλ ειιεληθψλ ειαηνθαιιηεξγεηψλ) θαη ην πςειφ θφζηνο ησλ εηζξνψλ. 

Ζ Διιάδα παξάγεη πεξίπνπ 300.000-400.000 ηφλνπο ειαηφιαδνπ εηεζίσο, κε ηελ 

παξαγσγή ηεο λα μεπεξλά ηελ θαηαλάισζε.Σν ειαηφιαδν απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

πξντφληα ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα, θαιχπηνληαο ην 9% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

παξαγσγήο.Ζ κέζε εηήζηα παξαγσγή  ηεο Διιάδαο θζάλεη πεξίπνπ ηνπο 0,3 εθαη. 

ηφλνπο.ηνλ θιάδν παξαγσγήο ειαηφιαδνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 450 ρηι. 

νηθνγέλεηεο, ελψ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 20% ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο αγξνηηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην αγξνηηθφ ΑΔΠ  

θπκαίλεηαη κεηαμχ 7,5-10% εηεζίσο. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο ειαηφιαδνπ ην 

2016/17 ήηαλ €390 εθαη. Ζ παξαγσγή ηεο Διιάδαο θαηά ηα έηε 2001-2017 παξνπζίαζε κία 

ειαθξηά πησηηθή πνξεία. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλάισζε, ην ειαηφιαδν ζπκκεηέρεη θαηά πεξηζζφηεξν απφ 

5,5% ζηε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηξφθηκα. Ζ κέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ 

αγνξά ειαηφιαδνπ ην 2008 ήηαλ 13,68 Δπξψ αγνξάδνληαο κεληαίσο θαηά κέζν φξν 3,05 

ιίηξα ειαηφιαδνπ θαη πξνκεζεπφκελνη θαη 1,20 ιίηξα κέζσ ηδηνπαξαγσγήο Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαιχπηεηαη απφ ην ρχκα πξνζθεξφκελν 

ειαηφιαδν (πεξίπνπ ην 75%). Ζ θαηαλάισζε ηεο Διιάδαο θαηά ηα έηε 2005-2017 

παξνπζίαζε επίζεο πησηηθή πνξεία. 

1990-2015. 
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Γξάθεκα 7.  Παξαγόκελε πνζόηεηα ειαηόιαδνπ ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 2001-2017 

 

Καηαλάισζε ειαηόιαδνπ ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 2005-2017 

 

Ζ ΜΟΛΧΝ ΛΑΒΔ Α.Δ είλαη εηαηξεία παξαγσγήο εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ θαη 

ειηψλ Καιακψλ κε έδξα ηε πάξηε. Σν ειαηφιαδν MOLON LAVE είλαη έλα εμαηξεηηθφ 

παξζέλν ειαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο, θπζηθά δηαπγέο, απφ ειαηφθαξπν απνθιεηζηηθά 

κηαο ζνδεηάο. Ζ εηαηξεία παξάγεη εηεζίσο 2500 ηφλνπο ειαηφιαδνπ εθκεηαιιεπφκελε 

εθηάζεηο 9200 ζηξεκκάησλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε 523 παξαγσγνχο. ρψξεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κέζσ email απφ ηνλ Ηδξπηή - Γελ. 

Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο ΜΟΛΧΝ ΛΑΒΔ Α.Δ απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Σν δίθηπν δηαλνκήο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηφζν θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ φζν 

θαη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή.  
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 Δμάγεηαη ζε 15 ρψξεο, ελψ νη πσιήζεηο ηεο είλαη κνηξαζκέλεο ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ.  

 αλ απαηηήζεηο θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ε Διιάδα είλαη πην δχζθνιε αγνξά απφ ην 

εμσηεξηθφ 

 Βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία είλαη ζε επίπεδν logistics ζε 

θάζε επίπεδν απφ ην ρσξάθη έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ν πνιπθεξκαηηζκέλνο 

θιήξνο, ε αθαιιηεξγεζία θαη ε ρακειή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ παλδεκία, ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο 

δήισζε φηη θάζε θξίζε θξχβεη κέζα ηεο επθαηξίεο, ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

ζπλεξγαζίαο θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ φπνπ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη 

πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλν θαη ελεκεξσκέλν γηα απηά ηα ζέκαηα. 

 Μειινληηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο απνηεινχλ ε αχμεζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ε εκβάζπλζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ψζηε ζε 

πνζνζηφ πσιήζεσλ λα αληηζηνηρεί ην 70% ζην εμσηεξηθφ θαη ην 30% ζηελ 

Διιάδα, ε επέθηαζε ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ε αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ εμέιημε ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ηφζν ζηε 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο φζν θαη ζηε ηρλειάηηζε έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Οη αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα, φπνπ ε αλάγθε είλαη θεληξηθή κεηαβιεηή σο πξνο ηα 

θίλεηξα, επεξεάδνπλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ.Σν θίλεηξν κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κηα ζεηξά ζπκπεξηθνξηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ καο νδεγνχλ λα 

πξνζπαζήζνπκε λα κεηψζνπκε ηα θίλεηξα θαη λα επηηχρνπκε ζηφρνπο ζπγθξίλνληαο ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζή καο κε κηα επηζπκεηή ηειηθή θαηάζηαζε (Lawrence, Carver, & Scheier, 

2002). Βαζηθά θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αγνξάο ηνπ ειαηφιαδνπ γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη πγηεηλφ θαζψο θαη ε πςειή πνηφηεηά ηνπ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ θαηαλαιψλεη ειαηφιαδν ζε θαζεκεξηλή βάζε. ηελ εξψηεζε 

απφ πνπ αγνξάδνπλ - πξνκεζεχνληαη ειαηφιαδν, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη έρνπλ 

ειαηφιαδν δηθήο ηνπο παξαγσγήο ή ην πξνκεζεχνληαη απφ ζπγγελείο ή απεπζείαο απφ 

κηθξνχο παξαγσγνχο. Οη θαηαλαισηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θάλεθαλ  πξφζπκνη λα 

πιεξψζνπλ πςειφηεξε ηηκή γηα ηε κάξθα πνπ πξνηηκνχλ ζε ζρέζε κε άιιεο κάξθεο 

ειαηφιαδνπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη o ηφπνο παξαγσγήο ηνπ θαη ε πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηφιαδνπ. Με ηελ άπνςε φηη ε νξγαληθή πηζηνπνίεζε 

επεξεάδεη ζεηηθά θήκε ηνπ παξαγσγνχ. Αληίζεηα, νη δηαδηθαζίεο ζπγθνκηδήο δελ ζεσξείηαη 
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ζεκαληηθφο ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ζπκθψλεζε ζε θάπνην 

βαζκφ ην 75% ηνπ δείγκαηνο. 

Οη επηπηψζεηο απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηελ θξίζε δεκφζηνπ 

ρξένπο ζηε δψλε ηνπ επξψ ππήξμαλ ηδηαίηεξα έληνλεο ζε ρψξεο κε κεγάιεο δεκνζηνλνκηθέο 

θαη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο φπσο ε Διιάδα. Πνιινί θαηαλαισηέο επιήγεζαλ άκεζα 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ράλνληαο ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο.Χο εθ ηνχηνπ, ε 

αιιαγή ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ αλαπφθεπθηε.Οη ππφινηπνη, αθφκε θαη 

ρσξίο λα έρνπλ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ζπκπεξηθνξά θαη λα 

θάλνπλ πξνζαξκνγέο ζηελ θαηαλάισζε αληαπνθξηλφκελνη ζηηο έκκεζεο πεξηβαιινληηθέο 

πηέζεηο. Ζ θαηαλάισζε γηα ιφγνπο επίδεημεο ή ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλάισζε άξρηζε λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλα πην ξεαιηζηηθφ ζχλνιν ζηάζεσλ γηα ηελ αμία ηνπ 

πξντφληνο.(Urbonavicius & Pikturniene, 2010). Δμαηηίαο ηνπ κεησκέλνπ εηζνδήκαηφο ηνπο  

θαη ηεο αλάγθεο λα είλαη πην ππεχζπλνη κε ηηο δαπάλεο ηνπο, νη θαηαλαισηέο άιιαμαλ ηα 

ζπκπεξηθνξηθά ηνπο κνηίβα: έγηλαλ ιηγφηεξν ζπάηαινη, άξρηζαλ λα θξίλνπλ ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, μεθίλεζαλ λα θάλνπλ ςψληα αθνχ πξψηα θάλνπλ 

ζπγθξίζεηο (Shama, 1978) αγνξάδνπλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαη αλαβάινπλ αγνξέο θαη 

δαπάλεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ.  

χκθσλα κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηε δψλε ηνπ επξψ,  νη δαπάλεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ κεηψζεθαλ ζρεδφλ θαηά 7% ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην 2019. Θα πεξίκελε 

θαλείο φηη νη νηθνλνκηθέο αλεζπρίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ παλδεκία ζα ζπζρεηηζηνχλ 

αξλεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη απηή ε 

αλεζπρία πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ζηελ θαηαλάισζε κε δηαξθψλ αγαζψλ. Οη θφβνη γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο πξνθαινχλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο νξηαθήο ηάζεο 

γηα θαηαλάισζε, απνηέιεζκα πνπ ζπλάδεη κε κνληέια αχμεζεο ηεο απνηακίεπζεο θαη 

πεξηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο.  

ρεηηθά κε ην πσο επεξέαζαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε παλδεκία ηελ θαηαλάισζε ζε 

ειαηφιαδν, ην 64% ησλ εξσηψκελσλ δήισζαλ φηη δελ έρεη πεξηνξίζεη ηελ θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ, ελψ ην 16% φηη έρεη απμήζεη ηελ θαηαλάισζε. Σν 20% δήισζε φηη έρεη κεηψζεη 

ηελ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ. Οη θαηαλαισηέο πιένλ ζα πξνηηκνχζαλ λα αγνξάζνπλ έλα 

ειαηφιαδν πνπ θάλεη πξνζθνξέο ζηελ ηηκή, ελψ δελ είλαη πνιινί απηνί πνπ έρνπλ ζηξαθεί ζε 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα. Σν 58% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ θαηαλαιψλεη ειαηφιαδν κε ρακειή 

ηηκή θαη αο πζηεξεί ζε πνηφηεηα εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

ρψξα, ελψ κφλν ην 18% αγνξάδεη πιένλ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δπνκέλσο ε δήηεζε γηα 

ειαηφιαδν κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθά αλειαζηηθή σο πξνο ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ζ 
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θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ θαη ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

Δξσηεκαηνιόγην 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 
 

Αγαπεηέ ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα, 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζην πιαίζην 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο πνπ εθπνλείηαη ζην πξφγξακκα «MBA food and agribusiness» ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οη απαληήζεηο ζαο ζα βνεζήζνπλ ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα θαη νη 

απαληήζεηο ηεο έξεπλαο είλαη απφιπηα εκπηζηεπηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη γλσζηή ε 

ηαπηφηεηα ηνπ εξσηεζέληνο ζε εθαξκνγή ηνπ GDPR (Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ)γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Τν παξφλ 

εξσηεκαηνιφγην, είλαη ζχληνκν, γη’ απηφ θαη δε ζα ρξεηαζηείηε πεξηζζφηεξν απφ 10 ιεπηά γηα λα ην 

ζπκπιεξψζεηε. Οη εξσηήζεηο ηνπ είλαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο.  

1ν Μέξνο: Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ειαηφιαδν 

 

1. Δίζηε θαηαλαισηήο ειαηφιαδνπ;  

 Ναη  

 Όρη  

Αλ απαληήζαηε Ναη, πξνρσξήζηε ζηελ επφκελε εξψηεζε. Γηαθνξεηηθά ζηακαηήζηε εδψ. 

εκεηψζηε ηνλ αξηζκφ ζε θάζε πξφηαζε αλαιφγσο αλ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ θξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην 

ειαηφιαδν. (1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3=κάιινλ δηαθσλψ, 4=νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ, 5=κάιινλ ζπκθσλψ, 6=ζπκθσλψ, 7=ζπκθσλψ απφιπηα) 

 

2. Γηαηί πξνηηκάηε ην ειαηφιαδν; 

2α.
. 
Απφ ζπλήζεηα 

1 2 3 4 5 6 7 

2β. Λφγσ ηεο πςειήο ηηκήο ηνπ πνπ είλαη έλδεημε θαιήο πνηφηεηαο ζπγθξηηηθά κε άιινπο 

ηχπνπο ιαδηνχ 

1   2 3 4 5 6 7 

2γ. Δμαηηίαο ηεο πνηφηεηάο ηνπ 
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1   2 3 4 5 6 7 

2δ. Δπεηδή είλαη πγηεηλφ 

1  2 3 4 5 6 7 

 

3. Πφζν ζπρλά θαηαλαιψλεηε ειαηφιαδν 

 Μία θνξά ζηηο 15 κέξεο 

 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 Καζεκεξηλά 

 

4. Αγνξάδσ / πξνκεζεχνκαη ειαηφιαδν:  

4α. Σππνπνηεκέλν απφ ην ίδην ην νχπεξ Μάξθεη   

1     2  3 4 5 6 7 

4β. Παξαγσγήο ηδησηηθήο εηαηξείαο  

1     2  3 4 5 6 7 

4γ. Παξαγσγήο θάπνηνπ ζπλεηαηξηζκνχ   

1     2  3 4 5 6 7 

4δ. Γηθήο κνπ παξαγσγή/ απφ ζπγγελείο  

1     2  3 4 5 6 7 

4ε. Απεπζείαο απφ κηθξνχο παξαγσγνχο  

1     2  3 4 5 6 7 

5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ: 

5α. Ζ θήκε ηνπ παξαγσγνχ 

1     2  3 4 5 6 7 

5β. Ο ηφπνο παξαγσγήο 

1     2  3 4 5 6 7 

5γ. Ο ηξφπνο άιεζεο 

1     2  3 4 5 6 7 

5δ. Οη δηαδηθαζίεο ζπγθνκηδήο  

1     2  3 4 5 6 7 

5ε. Ζ νξγαληθή πηζηνπνίεζε 
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1     2  3 4 5 6 7 

 

6. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ θαηαλαιψλεηε;  

6α. Σφπνο πξνέιεπζεο 

1     2  3 4 5 6 7 

6β. Τςειή ηηκή 

1     2  3 4 5 6 7 

6γ. Μάξθα  

1     2  3 4 5 6 7 

6δ. πλήζεηα/ Πηζηφηεηα ζε έλα πξντφλ  

1     2  3 4 5 6 7 

6ε. πζθεπαζία 

1     2  3 4 5 6 7 

6ζη. Δπσλπκία 

1     2  3 4 5 6 7 

6δ. Πξνζθνξέο 

1     2  3 4 5 6 7 

6ε. Γηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν 

1     2  3 4 5 6 7 

 

6ζ. Γηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε 

1     2  3 4 5 6 7 

6η. Γηαθήκηζε ζε έληππα κέζα 

1     2  3 4 5 6 7 

6θ. Γλψκε άιισλ θαηαλαισηψλ 

1     2  3 4 5 6 7 

 

7. Θα ήκνπλ πξφζπκνο/ε λα πιεξψζσ πςειφηεξε ηηκή γηα ηε κάξθα πνπ πξνηηκψ ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο κάξθεο ειαηφιαδνπ. 

1   2  3 4 5 6 7 

 

2
ν
 Μέξνο: Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ειαηφιαδν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο παλδεκίαο 
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8. Πψο επεξέαζαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε παλδεκία ηελ θαηαλάισζή ζαο ζε 

ειαηφιαδν;  

 Αξλεηηθά. Έρσ κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ. 

 Γελ έρσ πεξηνξίζεη θαζφινπ ηελ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ. 

 Θεηηθά. Έρσ απμήζεη ηελ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ. 

 

εκεηψζηε ηνλ αξηζκφ ζε θάζε πξφηαζε αλαιφγσο αλ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ θξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. (1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3=κάιινλ δηαθσλψ, 4=νχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ, 5=κάιινλ ζπκθσλψ, 6=ζπκθσλψ, 7=ζπκθσλψ απφιπηα) 

9. Έρσ αιιάμεη επσλπκία ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο  

1  2 3 4 5 6 7 

10. Αγνξάδσ πιένλ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο  

1     2 3 4 5 6 7 

11. Έρσ ζηξαθεί ζε ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

1     2 3 4 5 6 7  

12. Θα πξνηηκνχζα λα αγνξάζσ έλα ειαηφιαδν πνπ θάλεη πξνζθνξέο ζηε ηηκή 

1    2   3   4   5   6   7 

13. Λφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα, θαηαλαιψλσ ειαηφιαδν 

κε ρακειή ηηκή θαη αο πζηεξεί ζε πνηφηεηα. 

1    2   3   4   5   6   7 

 

3
ν
 Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

14. Φχιν:      

 Άληξαο  

 Γπλαίθα 

 

15. Ζιηθία:   

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 
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 55-64 

 >65 

 

16. Καηάζηαζε λνηθνθπξηνχ: 

 Μέλσ κφλνο/ε 

 Μέλσ κε ζχληξνθν 

 Μέλσ κε ζχληξνθν θαη παηδηά 

 Μέλσ κε γνλείο 

 Άιιν 

 

17. Μεληαίν εηζφδεκα λνηθνθπξηνχ:    

 <800€  

 800-1599€  

 1600- 2399€  

 2400- 3200€  

 >3200€ 

 

18. Μέζν εβδνκαδηαίν έμνδν γηα ηξφθηκα:   

 <70€  

 70-139€  

 140-209€  

 210-280€ 

 >280€ 

 

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! 
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πλέληεπμε 
 

 

1) Πνχ δηαθηλνχληαη ηα πξντφληα θαη ζε πνην πνζνζηφ, φπσο ζνχπεξ κάξθεη, εζηηαηφξηα, 

μελνδνρεία, απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή. 

 

 

2) Οη πσιήζεηο έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πεξηζζφηεξν ζηελ ειιεληθή ή ζηε δηεζλή αγνξά; 

ε πνηεο ρψξεο εμάγνληαη ηα πξντφληα ζαο;Πνην είλαη ην πνζνζηφ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ; 

 

 

3) Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία θαη γεληθά ν θιάδνο ηππνπνίεζεο θαη 

εμαγσγψλ ειαηφιαδνπ; Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ειαηφιαδνπ; 

 

 
4) Πνηα ήηαλ ε πνξεία ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο; Πηζηεχεηε πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ; 

 

5) Πνηνη είλαη νη επφκελν ζηφρνη ζαο; Σα ζα ζέιαηε λα έρεη επηηχρεη ε εηαηξεία ζαο κέζα 

ζηελ επφκελε πεληαεηία; 

 


