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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΪΘ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

1.1. Βαςικι ιδζα και ιςτορικό του προγράμματοσ  

Θ ςυγκεκριμζνθ προμελζτθ, ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ πικανισ επενδυτικισ ευκαιρίασ για τθν ίδρυςθ 

εταιρείασ παραγωγισ προϊόντων ςοκολάτασ. Σκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ κα είναι θ παραγωγι, 

επεξεργαςία και τυποποίθςθ προϊόντων ςοκολάτασ, κακϊσ και θ μετζπειτα διάκεςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι αγορά.  

 

Θ επωνυμία τθσ υπό ίδρυςθσ μονάδασ είναι «Chocoland ΑΕ» και ιδρυτζσ τθσ, δφο φιλόδοξεσ 

αδερφζσ που κάνουν τα πρϊτα βιματά τουσ ςτον επιχειρθματικό κόςμο, οι οποίεσ κα εκπονιςουν 

τθν εν λόγω μελζτθ ςε διάςτθμα 18 μθνϊν. Οι αρχζσ βάςει των οποίων κακοδθγικθκαν 

περιλαμβάνουν τθν πορεία του κλάδου προϊόντων ςοκολάτασ, κακϊσ και τθν εφρεςθ ζλλειψθσ και 

«κενοφ» για τθ διείςδυςθ τθσ εταιρείασ ςτθν ελλθνικι αγορά. 

  

Θ εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ κρίνεται απαραίτθτθ και για τον υπολογιςμό του κόςτουσ, ϊςτε 

να διαπιςτωκεί τελικά ο βακμόσ ςτον οποίο ικανοποιοφνται οι προςδοκίεσ των ιδιοκτθτϊν με τθν 

ίδρυςθ μιασ τζτοιασ μονάδασ.  

 

1.2. Ανάλυςθ τθσ αγοράσ και μάρκετινγκ  

Μετά από μία ενδελεχι ανάλυςθ του κλάδου των προϊόντων ςοκολάτασ, εξετάηονται οι 

παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τθ ηιτθςθ και τθν προςφορά των προϊόντων ςοκολάτασ ςτθ 

χϊρα μασ. Επιπλζον, ορίηεται και θ δομι τθσ αγοράσ ςτθν οποία ςκοπεφει θ παροφςα επιχείρθςθ 

να ειςζλκει και θ οποία κακορίηεται από βαςικά χαρακτθριςτικά του κλάδου, όπωσ προϊόντα, 

πελάτεσ, ανταγωνιςτζσ, προμθκευτζσ και δίκτυα διανομισ.  

 

Εξετάηοντασ προςεχτικά τα μερίδια των κυριότερων επιχειριςεων του κλάδου και υπολογίηοντασ 

τθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, θ «Chocoland ΑΕ» αποφαςίηει να δραςτθριοποιθκεί ςτον κλάδο τθσ 

ςοκολάτασ. Συγκεκριμζνα, ςτοχεφει να αςχολθκεί με τισ κατθγορίεσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ, γεμιςτισ 

ςοκολάτασ και ςοκολατάκια (bites) . Στθ ςυνζχεια, αφοφ πραγματοποιθκεί ανάλυςθ του 

επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ, εξωτερικοφ και εςωτερικοφ, καταλιγει ςτο μίγμα μάρκετινγκ, το 

οποίο κα αποτελζςει το ςιμα κατατεκζν τθσ εταιρείασ. Τζλοσ, καταφεφγει ςε υπολογιςμό κόςτουσ 
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μάρκετινγκ και προβλεπόμενων εςόδων για διάςτθμα πζντε χρόνων, αντιπροςωπευτικό για να 

δοφμε αν τελικά αξίηει να παρκεί θ απόφαςθ ίδρυςθσ ι όχι. 

 

1.3. Ρρϊτεσ φλεσ και άλλα εφόδια 

Το επόμενο βιμα που περιλαμβάνει θ προμελζτθ είναι ο προςδιοριςμόσ των πρϊτων υλϊν και 

άλλων εφοδίων που χρειάηονται για τθν αδιάκοπθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Ρροκειμζνου, όμωσ, 

θ μονάδα να λειτουργεί χωρίσ προβλιματα είναι απαραίτθτο να υπάρχουν οι κατάλλθλοι 

προμθκευτζσ. Θ επιλογι των προμθκευτϊν που κα αποτελζςουν τουσ ςυνεργάτεσ τθσ Chocoland, 

γίνεται φςτερα από διεξοδικι ζρευνα και αξιολόγθςθ με κριτιρια τθν ποιότθτα, τθν 

ανταποκριςιμότθτα, τθν μακροχρόνια ςτρατθγικι ςχζςθ, τθν τιμολόγθςθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ. 

 

Στο ςθμείο αυτό, οφείλουμε να τονίςουμε ότι οι πθγζσ και θ διακεςιμότθτα των πρϊτων υλϊν και 

άλλων εφοδίων κακορίηουν ςε ςθμαντικό βακμό τθν οικονομικι βιωςιμότθτα τθσ μελζτθσ. Ζτςι, θ 

ςωςτι παρακολοφκθςθ και διαχείριςι τουσ είναι μια από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ μονάδασ, 

γιατί το κόςτοσ τουσ επθρεάηει εξαιρετικά τα ζςοδα που προβλζπει να ζχει θ επιχείρθςθ κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ. 

 

1.4. Μθχανολογία και τεχνολογία 

Θ ποιότθτα του παραγόμενου προϊόντοσ και θ επίτευξθ των ςτόχων που ζχει κακορίςει θ υπό 

μελζτθ μονάδα εξαρτάται όχι μόνο από τθν ποιότθτα των πρϊτων υλϊν, αλλά και από το 

πρόγραμμα παραγωγισ που κα εφαρμοςτεί. Σε γενικζσ γραμμζσ, το πρόγραμμα παραγωγισ 

κακορίηεται από δφο διαςτάςεισ: τθ μθχανολογία και τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ. Σε 

αυτό το κεφάλαιο επιδιϊκεται ακριβϊσ αυτό: θ ςωςτι και πλιρθσ περιγραφι του μθχανολογικοφ 

και τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, ζτςι ϊςτε θ επιχείρθςθ να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ. 

 

1.5. Οργάνωςθ τθσ μονάδασ και γενικά ζξοδα 

Για τθν αποτελεςματικι λειτουργία και τθ ςωςτι διαχείριςθ τθσ υπό μελζτθ επιχείρθςθσ κρίνεται 

απαραίτθτθ θ φπαρξθ μιασ κακοριςμζνθσ οργανωςιακισ δομισ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα 

παρουςιάςουμε τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ βιομθχανικισ μονάδασ ςε επιμζρουσ επιχειρθςιακά 

τμιματα και λειτουργίεσ με τθ χριςθ οργανογράμματοσ. Θ ανάλυςθ των βαςικϊν επιχειρθςιακϊν 

λειτουργιϊν ςε επιμζρουσ τμιματα κα οδθγιςει ςτον αποτελεςματικότερο προςδιοριςμό των 

γενικϊν εξόδων και των κζντρων κόςτουσ τθσ επιχείρθςθσ, τα οποία κα υπολογιςτοφν ςτθ ςυνζχεια 
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του κεφαλαίου. Αναλφοντασ το επενδυτικό ςχζδιο ςε κζντρα κόςτουσ επιτυγχάνεται 

αποτελεςματικότερα ο προγραμματιςμόσ και ο ζλεγχοσ του κόςτουσ. Στο τζλοσ αυτισ τθσ ενότθτασ, 

κα υπολογίςουμε τα γενικά ζξοδα τθσ υπό μελζτθ επιχείρθςθσ, δθλαδι τα ζξοδα εκείνα τα οποία 

δεν ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ, παρόλα αυτά θ δαπάνθ τουσ 

κρίνεται αναγκαία για τθν ομαλι λειτουργία τθσ βιομθχανικισ μονάδασ. 

 

1.6. Ανκρϊπινοι Ρόροι 

Οι ανκρϊπινοι πόροι είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ για τθν εξζλιξθ τθσ 

επζνδυςθσ. Από τθν κατάλλθλθ επιλογι των εργαηομζνων και τθν κατανομι των κζςεων και των 

αρμοδιοτιτων τουσ εξαρτάται θ παραγωγικότθτα τθσ μονάδασ. Θ επιχείρθςθ πρζπει να 

εξαςφαλίςει ότι χρθςιμοποιεί το ςωςτό αρικμό ατόμων, με τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ 

για τισ κατάλλθλεσ κζςεισ προκειμζνου να μπορεί να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ. Στο πλαίςιο αυτό, 

διοικθτικζσ κζςεισ κα αναλάβουν τα ιδρυτικά μζλθ τθσ μονάδασ, ο κακζνασ ςτο αντικείμενο του, 

ενϊ οι υπόλοιπεσ κζςεισ κα καλυφκοφν με διάφορεσ μεκόδουσ που αναλφονται διεξοδικά ςτο 

παρόν κεφάλαιο. Ζνα ακόμα ουςιϊδεσ ςτοιχείο είναι ότι το κόςτοσ του HR αποτελεί ζνα από τα 

μεγαλφτερα τμιματα του ςυνολικοφ budget τθσ επζνδυςθσ και καλφπτει τόςο τθν άμεςθ αμοιβι 

του εργαηόμενου, τισ υποχρεϊςεισ του εργοδότθ και τυχόν πρόςκετεσ παροχζσ ι άλλεσ 

επιβαρφνςεισ. Στο αντίςτοιχο κεφάλαιο, περιγράφονται οι πολιτικζσ τθσ εταιρείασ ςε οτιδιποτε 

αφορά το προςωπικό τθσ, ανάμεςα ςε αυτζσ θ προςζλκυςθ, θ επιλογι, θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ 

και θ πολιτικι αμοιβϊν και παροχϊν. 

 

1.7. Τοποκεςία, χϊροσ εγκατάςταςθσ, περιβάλλον 

Θ αναηιτθςθ και επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τοποκεςίασ για τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Chocoland 

βαςίηεται ςε ανάλυςθ και αξιολόγθςθ όλων των κρίςιμων παραγόντων των εν δυνάμει περιοχϊν. 

Βάςει αυτϊν, προκφπτει ότι θ πλζον κατάλλθλθ περιοχι για τθν ίδρυςθ τθσ μονάδασ είναι o νομόσ 

Κορινκίασ και απευκείασ οδθγοφμαςτε ςτθν αναηιτθςθ οικοπζδου. Μετά από διερεφνθςθ και 

ςφγκριςθ των εναλλακτικϊν οικοπζδων, καταλιγουμε ςτο οικόπεδο τθσ Αρχαίασ Κορίνκου που 

ικανοποιεί επιτυχϊσ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που κζςαμε. Στθ ςυνζχεια, πρζπει να προςδιοριςκεί 

το κόςτοσ γθσ και περιβαλλοντικισ ςυμμόρφωςθσ, κακϊσ θ εταιρεία ςκοπεφει να λειτουργεί ςε 

αρμονία με το περιβάλλον τθσ περιοχισ και να μθν το διαταράςςει. 
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1.8. Ρρογραμματιςμόσ εκτελζςεωσ του ζργου 

Θ φάςθ τθσ εκτελζςεωσ του ζργου περιλαμβάνει τθ χρονικι περίοδο από τθν απόφαςθ τθσ 

επενδφςεωσ ζωσ και τθν ζναρξθ τθσ εμπορικισ παραγωγισ, ενϊ ταυτόχρονα αποτελείται από 

οριςμζνα ςτάδια, τα οποία κα πρζπει να προγραμματιςκοφν με ακρίβεια, απεικονίηοντάσ τα ςε 

χρονοδιάγραμμα. Οι βαςικοί ςτόχοι του προγραμματιςμοφ εκτελζςεωσ του ζργου ςυνίςτανται ςτον 

προςδιοριςμό των οικονομικϊν επιπτϊςεων κατά τθ φάςθ τθσ εκτζλεςθσ και ςτο να καταςτεί 

εφικτι οποιαδιποτε προςπάκεια χρθματοδότθςθσ του ζργου. 

 

1.9. Ωρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ 

Θ χρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ είναι το τελευταίο μζροσ τθσ μελζτθσ από το 

οποίο προκφπτει θ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ επζνδυςθσ με βάςθ τισ παραδοχζσ, τισ προβλζψεισ 

και τθν ανάλυςθ των ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ που ζχουμε κάνει. Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου 

εξαρτάται από το εκτιμϊμενο κόςτοσ λειτουργίασ, τα εκτιμϊμενα ζςοδα και εκτιμϊμενα 

αποτελζςματα χριςθσ από τθ λειτουργία τθσ μονάδασ. 

 

Στο αντίςτοιχο κεφάλαιο, πραγματοποιείται εκτενισ αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ με κριτιρια τα 

οποία καταδεικνφουν τθν οικονομικι βιωςιμότθτά τθσ ι μθ. Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ υπό μελζτθσ 

επζνδυςθσ ανζρχεται ςε 1.124.372,30 €, από το οποίο 33.850 € αποτελοφν το κόςτοσ ιδρφςεωσ, 

522.700 € αποτελοφν τισ πάγιεσ επενδφςεισ, ενϊ το υπόλοιπο ποςό 567.822,30 € αφοροφν τισ 

αρχικζσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ ςε κεφάλαιο κίνθςθσ. Το ςυνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ κα καλυφκεί ςε 

ποςοςτό 45% από κρατικι επιδότθςθ, 30% από ίδια κεφάλαια και 25% από τραπεηικό δανειςμό.  

 

Το ςυνολικό κόςτοσ παραγωγισ για το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ ανζρχεται ςε 3.380.360,5 

€. Ευτυχϊσ, το κόςτοσ παραγωγισ ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλζψεισ για μερίδια αγοράσ 

καταλιγουν ςε κετικό κακαρό αποτζλεςμα 854.916,02 € από τον πρϊτο κιόλασ χρόνο, ενϊ τόςο οι 

ςυντελεςτζσ απόδοςθσ, όςο και θ ανάλυςθ παροφςασ αξίασ δίνουν ωσ αποτζλεςμα ότι θ επζνδυςθ 

είναι ελκυςτικι. Τζλοσ, τθν αβεβαιότθτα του ςχεδίου δεν επιβεβαιϊνει θ ανάλυςθ νεκροφ ςθμείου 

με τθν οποία φαίνεται ότι παράγουμε και πουλάμε αρκετά περιςςότερα από όςο χρειάηεται για να 

ζχουμε ιςορροπία. 

 

Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι θ παραγωγι και οι πωλιςεισ τθσ Chocoland ΑΕ μασ 

καλφπτουν, κακϊσ λειτουργοφμε πάνω του νεκροφ ςθμείου από το πρϊτο ζτοσ τθσ λειτουργίασ τθσ 

εταιρείασ μασ. Σφμφωνα λοιπόν, με τθν ανάλυςι μασ, θ αγορά μασ επιτρζπει να αποκτιςουμε το 
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απαραίτθτο μερίδιο ςτα πζντε χρόνια για τα οποία πραγματοποιοφμε τθ μελζτθ. Κατά ςυνζπεια, θ 

επζνδυςθ προκφπτει να είναι ςυμφζρουςα με το μερίδιο που επιλζχκθκε, τουλάχιςτον για τα 

πρϊτα πζντε χρόνια που ζχουμε κζςει ωσ χρονικό ορίηοντα και βάςει των παραδοχϊν και των 

προβλζψεϊν μασ. 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΘ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1 Ειςαγωγι 

Τα τελευταία χρόνια εκτιμάται όλο και περιςςότερο θ κρεπτικι αξία τθσ ςοκολάτασ ςε 

οποιαδιποτε μορφι τθσ. Ζδωςε το ζναυςμα για μφκουσ και κρφλουσ ανκρϊπων και λαϊν, 

ονομάςτθκε «τροφι των κεϊν»1 και διατθρεί δικαίωσ τθ φιμθ τθσ ςτο πζραςμα των χρόνων. 

 

Ο κλάδοσ τθσ ςοκολατοποιίασ κατζχει ςθμαντικι κζςθ ςτον ευρφτερο κλάδο των τροφίμων, ενϊ 

περιλαμβάνει μερικζσ από τισ μεγαλφτερεσ βιομθχανίεσ ειδϊν διατροφισ τθσ χϊρασ μασ, οι οποίεσ 

διακζτουν ςτθν αγορά ποικιλία προϊόντων με πολλά εμπορικά ςιματα. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

αγοράσ καλφπτεται από λίγεσ, μεγάλου κυρίωσ μεγζκουσ επιχειριςεισ με πολφχρονθ παρουςία 

ςτον κλάδο, οι οποίεσ  διακζτουν οργανωμζνα δίκτυα διανομισ που καλφπτουν τθν ελλθνικι 

επικράτεια και δαπανοφν ςθμαντικά ποςά για νζεσ επενδφςεισ, διαφθμιςτικι προβολι και 

υποςτιριξθ των προϊόντων τουσ. 

 

Οι βαςικζσ κατθγορίεσ του μίγματοσ προϊόντων του κλάδου περιλαμβάνουν: 

 Σοκολάτα ςε πλάκεσ (ςοκολάτα γάλακτοσ, ςοκολάτα υγείασ, λευκι ςοκολάτα, κλπ) 

 Γεμιςτι ςοκολάτα (με φροφτα, ξθροφσ καρποφσ, πραλίνα, καραμζλα, κλπ) 

 Γκοφρζτα (με επικάλυψθ ι γζμιςθ ςοκολάτασ) 

 Σοκολατάκια / Σοκολατίνια (bites, μικροφ μεγζκουσ, με γζμιςθ ι χωρίσ) 

 Λοιπά προϊόντα ςοκολατοποιίασ (Σοκοπάςτα, δθλαδι ςοκολάτα γάλακτοσ με πραλίνα ςε 

παχφρευςτθ μορφι κρζμασ που είτε απλϊνεται ςτο ψωμί είτε χρθςιμοποιείται για τθν 

Ραραςκευι γλυκιςμάτων ωσ γζμιςθ ι ωσ επικάλυψθ, Τροφφα, Κουβερτοφρα και Εποχιακά 

Είδθ π.χ. ςοκολατζνιεσ χριςτουγεννιάτικεσ φιγοφρεσ ι ςοκολατζνια παςχαλινά αβγά) 

 

Ρροκειμζνου να ςυνειδθτοποιιςουμε τθν αξία τθσ ςοκολάτασ ςτθν κακθμερινότθτά μασ, αρκεί να 

ςκεφτοφμε τθ ςυχνότθτα κατανάλωςισ τθσ, ςε ποιεσ ςυνικωσ περιςτάςεισ τθν επιλζγουμε 

(ευχάριςτεσ, δυςάρεςτεσ, περίοδοσ εορτϊν, διακοπζσ, κλπ), κακϊσ επίςθσ και τα ςυναιςκιματα 

απόλαυςθσ και ευεξίασ που μασ δθμιουργοφνται όχι μόνο με τθν κατανάλωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

ποςότθτασ ςοκολάτασ, αλλά και με μια απλι ςκζψθ αυτισ! 

 

                                           
1 To 1737 ν Πνπεδφο βνηαλνιφγνο Θαξι θνλ Ιηλλέ δίλεη ζηε ζνθνιάηα ηελ νλνκαζία «Theobrwma» απφ ηηο 

ιέμεηο «ζεφο» θαη «βξψζε». Έθηνηε επηθξαηεί ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ζνθνιάηαο σο «ηξνθή ησλ ζεψλ». 
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2.2 Ιςτορικι Αναδρομι 

Θ ιςτορία τθσ ςοκολάτασ κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί μακραίωνθ, αφοφ θ πρϊτθ ςοκολάτα 

χρονολογείται αιϊνεσ πριν. Ράρα αυτά, μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ διάδοςθ και 

εξάπλωςι τθσ από τουσ Ευρωπαίουσ και οι χιλιάδεσ ςυμβολιςμοί που προςδόκθκαν ς’ αυτιν από 

τισ διάφορεσ κοινωνίεσ που τθν δοκίμαηαν. 

 

Θ αγγλικι λζξθ «chocolate» πιςτεφεται ότι προζρχεται 

από τθ λζξθ των Μάγια «xocoatl» ι από τθν αντίςτοιχθ 

των Ατηζκων «cacahuatl». Θ ινδιάνικθ λζξθ για τθ 

ςοκολάτα προζρχεται από τισ λζξεισ «cacahu», που 

ςθμαίνει κακάο και «atl», που ςθμαίνει νερό, αφοφ 

αρχικά θ ςοκολάτα καταναλωνόταν μόνο ςε υγρι 

μορφι. (Earle, 2008) Συγκεκριμζνα, ανακάτευαν το 

κακάο με νερό ςε ζνα δοχείο και ο ιχοσ που ακουγόταν 

από το κoυτάλι ζμοιαηε με τθ λζξθ «choco». 

 

 

 

Ο ινδιάνικοσ κρφλοσ των Αητζκων κεωρεί ότι οι ςπόροι του κακάο προιλκαν από τον παράδειςο και 

ότι θ βρϊςθ του καρποφ του κακαόδεντρου προςδίδει δφναμθ και ςοφία. (Hillyer, 2006) Με βάςθ 

τθν μεξικάνικθ μυκολογία, θ ςοκολάτα καταναλωνόταν από τουσ κεοφσ ςτον παράδειςο και οι 

ςπόροι του κακάο ζφκαςαν ςτον άνκρωπο ωσ μια ευλογία από το κεό του ανζμου. (Knapp, 2006) 

 

 

Εικόνα 2.1: Montezuma (Aztec Emperor) and Cortes (Spanish Conquistador) 

 

 

Εηθόλα 2.1: Δνρείν παξαζθεπήο ζνθνιάηαο 
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Με τθν πρϊτθ αναφορά τθσ ςε ινδιάνικουσ 

μφκουσ, θ ιςτορία τθσ ςοκολάτασ ξεκινά ςτο 

600 π.Χ. περίπου ςτθν κεντρικι Αμερικι 

(κοιλάδα Αμαηονίου ι Ορενόκο) από τθ 

φυλι των Μάγια που ανακαλφπτουν τθν 

αξία του κακαόδεντρου και κεωροφν τθ 

ςοκολάτα "τροφι των κεϊν". Οι Μάγια 

μετακομίηουν ςτισ βόρειεσ περιοχζσ τθσ 

Νοτίου Αμερικισ και εξαπλϊνουν τθν 

καλλιζργεια, θ οποία κατόπιν περνά ςτουσ 

Αητζκουσ. (Coe, Coe, 2013) 

 

Οι Αητζκοι δε διςτάηουν να μετατρζψουν 

τουσ πολφτιμουσ καρποφσ του κακαόδεντρου 

ωσ μζςο για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ.  

 

 

Χαρακτθριςτικό αποτελεί το ότι με 30 ςπόρουσ αγοράηεισ ζνα λαγό, ενϊ με 1000 ςπόρουσ μία 

ςκλάβα. 

 

Το ρόφθμα του κακαόδεντρου κεωρείται πια κεϊκι τροφι και θ κατανάλωςθ του υφίςταται 

κοινωνικζσ διαφορζσ. Λόγω τθσ ςπανιότθτασ των κόκκων του κακάου τθν απολαμβάνουν μόνο ο 

βαςιλιάσ και οι ευγενείσ ςε απεριόριςτθ ποςότθτα, ενϊ οι υπόλοιποι καταναλϊνουν με μζτρο. 

Φαίνεται πωσ ςοκολάτα δοκιμάηει ο Χριςτόφοροσ Κολόμπο φτάνοντασ ςτθν Καραϊβικι το 1502 και 

ςχεδόν τθν απεχκάνεται. Οι Αητζκοι, όμωσ, δε διςτάηουν να προςφζρουν κάμποςουσ καρποφσ ωσ 

δϊρο ςτο Κολόμπο κατά τθν επιςτροφι του ςτθ πατρίδα. Εκείνοσ εξακολουκεί να μθ ςυγκινείται 

από τθν αξία τθσ ςοκολάτασ και πετά τουσ ςπόρουσ ςτθ κάλαςςα. 

 

           

 Εηθόλα 2.4: Η πεκπηνπζία ηεο ζνθνιάηαο : ζπόξνη  θόθθνη θαθάν  ζνθνιάηα 
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Εηθόλα 2.3: ‘’Καηαγσγή’’ ζνθνιάηαο 
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Μερικά χρόνια αργότερα, ζνασ άλλοσ Λςπανόσ καλαςςοπόροσ ο Φερδινάνδοσ Κορτζη φτάνει ςτο 

Μεξικό και δοκιμάηει. Αν και δεν εντυπωςιάηεται από τθ γεφςθ του, θ ςοκολάτα του προςφζρει 

περιςςότερθ αντοχι και ενζργεια και του κινεί το καυμαςμό από τισ τελετουργίεσ που του 

αποδίδουν οι ικαγενείσ, κυρίωσ κατά τθν εποχι τθσ ςυγκομιδισ των καρπϊν. Ταυτόχρονα, 

ςυνειδθτοποιεί και αντιλαμβάνεται τθν αξία των ςπόρων που λειτουργοφν ωσ μζςο ανταλλαγισ ςε 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. Ωσ εκ τοφτου, επιςτρζφοντασ ςτθ πατρίδα του, το 1527, κρφβει ςτα 

αμπάρια του καραβιοφ μεγάλεσ ποςότθτεσ από τα πολφτιμα ςπόρια του κακαόδεντρου. 

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι καρποί του κακαόδεντρου επιβιβάηονται ςτθν Ευρϊπθ, θ ςοκολάτα μπαίνει 

ςτθ ηωι των Λςπανϊν και εκείνοι προςαρμόηουν τθ γεφςθ τθσ ςτα δικά τουσ γοφςτα, προςκζτοντασ 

ηάχαρθ και βανίλια. Θ ςοκολάτα χρόνο με το χρόνο ςαν καταναλωτικι μανία μπαίνει πια ςτα 

μεγάλα ςαλόνια τθσ αριςτοκρατίασ. Οι Λςπανοί εκίηονται ςτθ γεφςθ τθσ και τθν απολαμβάνουν 

ακόμα και μζςα ςτθν εκκλθςία. Οι κλθρικοί το κεωροφν ςκάνδαλο, αλλά αργότερα αποφαίνονται 

πωσ διαλυμζνθ ςε νερό θ ςοκολάτα μετατρζπεται ςε νθςτίςιμο ρόφθμα και ο πιςτόσ μπορεί πια να 

τθν απολαμβάνει όποτε και όπου επικυμεί. (Grivetti, Shapiro, 2011) 

 

Στθν Λταλία θ ςοκολάτα φτάνει το 1594 με τον Φραντηζςκο Καρλζτι, χαρακτθρίηεται εκιςτικι ουςία 

και απαγορεφεται. Μερικά χρόνια αργότερα, θ εκκλθςία τθσ ϊμθσ αναγκάηεται να νομιμοποιιςει 

τθν κατανάλωςι τθσ. Λίγο αργότερα, το 1615 θ πριγκίπιςςα Άννα τθσ Λςπανίασ παντρεφεται το 

Λουδοβίκο τον 13ο και παίρνει μαηί τθσ ςτθ Γαλλικι αυλι το αγαπθμζνο τθσ ρόφθμα. Το μυςτικό 

γριγορα διαρρζει, ολόκλθρθ θ Γαλλικι αυλι εκίηεται ςτθ γεφςθ τθσ και κακιερϊνεται επίςθμο 

ρόφθμα τθσ βαςιλικισ αυλισ. 

 

Στθ Γερμανία ο Γιόχαν Βολκάμερ ανακαλφπτει το 1640 ςτθν Νάπολθ τθ ςοκολάτα και τθν φζρνει 

ςτθ Γερμανία με μεγάλο φόρο, ϊςτε να αποτελζςει προνόμιο μόνο των ευγενϊν. Μακαίνοντασ τισ 

κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ τθσ ςοκολάτασ, οι Γερμανοί, όπωσ και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αρχίηουν να 

τθ χρθςιμοποιοφν και ωσ δυναμωτικό φάρμακο. (Dillinger, Barriga, Escárcega, Jimenez, Lowe, 

Grivetti,2000) Ραράλλθλα, θ Αγγλία ανακαλφπτει τθ ςοκολάτα , το 1657 και αποκτά λίγο αργότερα 

τισ δικζσ τθσ φυτείεσ ςτισ αποικίεσ τθσ. Εδϊ παράγεται το 1674 και θ πρϊτθ ςοκολάτα ςε ςτερει 

μορφι ράβδου ςτο παραδοςιακό μαγαηί του Λονδίνου «Ο Μφλοσ του Καφζ».  

 

Θ Ελβετία ανακαλφπτει τθ ςοκολάτα το 1667, όταν ο διμαρχοσ τθσ Ηυρίχθσ επιςκζπτεται τισ 

Βρυξζλεσ μαγεφεται από τθ γεφςθ τθσ. Θ ςοκολατολατρεία των Ελβετϊν γεννιζται και το 1819 

ιδρφουν ςτο Βζβε τθν πρϊτθ ςοκαλατοποιία τθσ Ευρϊπθσ. Το 1828 οι Ολλανδοί εφευρίςκουν τθν 
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πρϊτθ μζκοδο διαχωριςμοφ του βουτφρου του κακάο από τθ ςοκολάτα και οι Ελβετοί προχωροφν 

το 1830 ςτθν παραγωγι ςοκολάτασ με φουντοφκια. Κατόπιν, το 1847 φτιάχνεται θ πρϊτθ μπάρα 

ςοκολάτασ από τουσ J S Fry & Sons, δθλαδι τθ ςθμερινι Cadbury και το 1879 θ πρϊτθ ςοκολάτα με 

γάλα από τθ Nestle. Ακολουκοφν Hershey το 1894 και Mars το 1911. 

 

Ραρόλθ τθν εξάπλωςθ και τθ χριςθ τθσ, θ ςοκολάτα κακιερϊνεται, όταν πια οι Λταλοί αρχίηουν να 

τθν απολαμβάνουν ςτα πρϊτα καφζ τισ Φλωρεντίασ ηεςτι με γάλα και μπιςκότα, κίνθςθ που 

γριγορα υιοκετείται και από τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ.  

 

Θ Ελλάδα γνωρίηει τθ ςοκολάτα το 1841, όταν ο επιχειρθματίασ Σπυρίδων Ραυλίδθσ ανοίγει ςτo 

κζντρο τθσ Ακινασ ςτθ γωνία των οδϊν Αιόλου και Βίςςθσ ζνα μικρό «γλυκιςματοποιείο», όπου 

μαηί με τα "μπιςκότα εξ’ αμυγδάλου", και τα "βομβόνια" φτιάχνει το 1852 και τθν πρϊτθ Ελλθνικι 

ςοκολάτα υγείασ "τςοκολάτα".  Από τότε μζχρι και ςιμερα θ ςοκολατοποιία Ραυλίδθ ςυνεχίηει να 

προςφζρει τα προϊόντα τθσ ςτουσ Ζλλθνεσ καταναλωτζσ, ενϊ το 1930 θ εταιρεία ΛΟΝ παράγει για 

πρϊτθ φορά τθ ςοκολάτα αμυγδάλου, παράλλθλα με ποικιλία άλλων προϊόντων. Ραράλλθλα, το 

1983 ιδρφεται ςτθν Ελλάδα θ εταιρεία «ΤΟΦΕΚΛΕΚΤ», κυγατρικι τθσ MARS Inc, θ οποία 

κακιερϊνει τθ γεμιςτι ςοκολάτα ςε μορφι bar και ειςάγει ςτθν ελλθνικι αγορά γνωςτζσ 

παγκόςμιεσ μάρκεσ ςοκολάτασ, όπωσ θ MARS και θ TWIX. (Πανθγυράκθσ, ιϊμκοσ, 2005) 

 

Θ ςοκολάτα ζχει γίνει ζκτοτε ο γλυκόσ πειραςμόσ και κερδίηει πάντα τισ καρδιζσ των Ελλινων ςε 

κακθμερινι βάςθ, προςφζροντάσ τουσ μια τεράςτια γκάμα προϊόντων και επιλογϊν για όλεσ τισ 

θλικίεσ. 

 

2.3 Ηιτθςθ προϊόντων ςοκολάτασ ςτθν Ελλάδα 

Ο κλάδοσ τθσ ςοκολατοποιΐασ παραμζνει ζνασ από τουσ πιο ανκεκτικοφσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 

παρόλο που τα προϊόντα ςοκολάτασ δεν εντάςςονται ςτα βαςικά είδθ διατροφισ για τουσ Ζλλθνεσ 

καταναλωτζσ. (Icap, 2009) Ππωσ χαρακτθριςτικά επιςθμαίνει και ο κ. Κων/νοσ Κοντόπουλοσ, 

Marketing Manager τθσ εταιρείασ Mars Hellas ΑΕ, θ πορεία του κλάδου ςτθν Ελλάδα είναι ςε 

γενικζσ γραμμζσ ςτακερι. Το γεγονόσ αυτό δικαιολογείται από τθν ίδια τθ φφςθ τθσ ςοκολάτασ που 

ωσ αγακό πολφ προςιτό και οικονομικό, καταφζρνει και αντιςτζκεται ςτθν κρίςθ.  

 

Ωσ εκ τοφτου, οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ είναι διατεκειμζνοι να αγοράςουν τισ απαραίτθτεσ 

ποςότθτεσ που χρειάηονται κακθμερινά, ςχεδόν ανεξαρτιτωσ τιμισ και διακζςιμων ειςοδθμάτων 
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με αποτζλεςμα θ ηιτθςθ των προϊόντων ςοκολάτασ να ζχει ςχετικά χαμθλι ελαςτικότθτα ωσ προσ 

τθν τιμι και το διακζςιμο ειςόδθμα. 

 

Οι παρακάτω 2.1 και 2.2 πίνακεσ παρουςιάηουν τον μζςο όρο μθνιαίων δαπανϊν των νοικοκυριϊν 

για προϊόντα ςοκολάτασ ανά γεωγραφικι περιοχι και μζγεκοσ νοικοκυριοφ αντίςτοιχα: 

 

Ρίνακασ 2.1 Μζςοσ όροσ μθνιαίων δαπανϊν των νοικοκυριϊν για ςοκολάτα και ςοκολατάκια κατά κατθγορία 

γεωγραφικισ περιοχισ (2004/05, 1998/99) 

Είδοσ 

Δαπανϊν 

Πλεσ οι 

περιοχζσ 

  Αςτικζσ 

Ρεριοχζσ 

 Θμιαςτικζσ 

Ρεριοχζσ 

Αγροτικζσ 

Ρεριοχζσ 

Σφνολο 

αςτικϊν 

Ρεριφ. 

Ρρωτευοφςθσ 

Ρολεοδ. 

Συγκρότ. 

Κες/κθσ 

Λοιπζσ 

Αςτικζσ 

Ρεριοχζσ 

(Ζρευνα 2004/2005) 

Σφνολο 

Αγορϊν 

1.792,28 1.940,59 2.013,2 1.979,47 1.815,61 1.712,18 1.353,17 

Σοκολάτεσ 

και 

ςοκολατάκια 

2,48 2,59 2,51 3,05 2,55 2,78 1,92 

(Ζρευνα 1998/1999) 

Σφνολο 

Αγορϊν 

1.383,24 1.523,46 1.661,46 1.380,01 1.286,11 1.199,73 1.041,00 

Σοκολάτεσ 

και 

ςοκολατάκια 

1,90 2,11 2,26 2,0 1,83 1,68 1,37 

Αξία ςε € Ρθγι: ΕΣΥΕ (Ζρευνεσ Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν) 

 

 

Ρίνακασ 2.2 Μζςοσ όροσ μθνιαίων δαπανϊν των νοικοκυριϊν για ςοκολάτα και ςοκολατάκια ανά μζγεκοσ 

νοικοκυριοφ (2004/05, 1998/99) 

Είδοσ 

Δαπανϊν 

Πλα τα 

νοικοκυριά 

Νοικοκυριά με: 

1 μζλοσ 2 μζλθ 3 μζλθ 4 μζλθ 5 μζλθ 6 μζλθ 

και άνω 

(Ζρευνα 2004/2005) 

Σφνολο 

Αγορϊν 

1.792,28 897,78 1384,83 2.215,95 2.498,72 2.470,79 2.710,68 

Σοκολάτεσ 

και 

2,48 0,93 1,69 2,83 3,57 5,15 4,95 
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ςοκολατάκια 

Σφνολο 

Αγορϊν 

1.383,24 761,38 1.112,87 1.594,76 1,810,20 1.781,52 1.849,88 

Σοκολάτεσ 

και 

ςοκολατάκια 

1,90 0,87 1,32 2,17 2,79 2,92 2,55 

Αξία ςε € Ρθγι: ΕΣΥΕ (Ζρευνεσ Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν) 

 

2.4 Βαςικά ςτοιχεία του προγράμματοσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ προμελζτθ ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ πικανισ επενδυτικισ ευκαιρίασ για τθν ίδρυςθ 

εταιρείασ παραγωγισ προϊόντων ςοκολάτασ. Σκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ παραγωγι, 

επεξεργαςία και τυποποίθςθ προϊόντων ςοκολάτασ, κακϊσ και θ μετζπειτα διάκεςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι αγορά. 

 

Οι αρχζσ βάςει των οποίων κακοδθγικθκε το εν λόγω ςχζδιο περιλαμβάνουν τθν πορεία του 

κλάδου, κακϊσ και τθν εφρεςθ ζλλειψθσ και «κενοφ» για τθ διείςδυςθ τθσ νζασ επιχείρθςθσ ςτθν 

ελλθνικι αγορά.  

 

Ζτςι, θ εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ κρίνεται απαραίτθτθ, ϊςτε να διαπιςτωκεί ο βακμόσ ςτον 

οποίο ικανοποιοφνται οι προςδοκίεσ των ιδιοκτθτϊν με τθν ίδρυςθ μιασ τζτοιασ μονάδασ. 

 

2.5 Ταυτότθτα και ιδρυτζσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Θ επωνυμία τθσ υπό ίδρυςθσ μονάδασ είναι «Chocoland ΑΕ» και βάςει τθσ νομικισ μορφισ που 

επιλζχκθκε, θ εταιρεία κα ςυςτακεί μεταξφ δφο φυςικϊν προςϊπων, τα οποία ζχουν κοινό 

οικονομικό ςκοπό, ςυνειςφζροντασ το κεφάλαιο που δφναται το κακζνα (Νόμοσ 2190/1920-Ρράξθ 

Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, 2012). Το μερίδιο ευκφνθσ είναι ανάλογο του κεφαλαίου του κακενόσ, 

δεςμεφονται δθλαδι με το ςφνολο του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ τουσ απζναντι ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ 

εταιρείασ. Οι λεπτομζρειεσ τθσ ςυνεργαςίασ των εταίρων προςδιορίηονται ςτο καταςτατικό, που 

ςυντάςςεται και υπογράφεται από όλουσ και ςε αυτό αναφζρεται μεταξφ άλλων και θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ. 
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Λδρυτζσ τθσ εν λόγω εταιρείασ πρόκειται να είναι δφο φιλόδοξεσ νζεσ με διάκεςθ για μεγαλεπιβολα 

επιχειρθματικά ςχζδια ςτον κλάδο των προϊόντων ςοκολάτασ. Συγκεκριμζνα, ιδρυτζσ και μζτοχοι 

τθσ «Chocoland ΑΕ» είναι οι: 

 Μπικικοφλια Αικατερίνθ, απόφοιτοσ του τμιματοσ Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ 

του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ με εμπειρία ςε τμιματα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν και τμιματα 

αγορϊν μεγάλων εταιρειϊν (50% ποςοςτό ςυμμετοχισ) 

 Μπικικοφλια Κυριακι, απόφοιτοσ του τμιματοσ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του 

Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν με εμπειρία ςε τμιματα πωλιςεων εταιρειϊν 

τροφίμων FMCG, δθλαδι τρόφιμα ταχείασ κατανάλωςθσ όπωσ ακριβϊσ και θ ςοκολάτα 

(50% ποςοςτό ςυμμετοχισ) 

 

Αξιοςθμείωτο αποτελεί το γεγονόσ ότι οι δφο αδερφζσ - ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ κατζχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο MBA - TQM (master in business administration - total quality management) και 

κοινά επιχειρθματικά ενδιαφζροντα, πράγμα που τισ κακιςτά προςθλωμζνεσ ςε κοινοφσ ςτόχουσ 

και όνειρα για τθν νζα εταιρεία. 

 

2.6 Ιςτορικό του προγράμματοσ 

Το ενδιαφζρον των ιδρυτϊν για τθ ςφςταςθ μονάδασ προϊόντων ςοκολάτασ εκδθλϊκθκε τον 

Σεπτζμβριο του 2013 και αμζςωσ πραγματοποιικθκαν οι πρϊτεσ επαφζσ, ενϊ τον Σεπτζμβριο 

ξεκίνθςαν ζρευνα μάρκετινγκ για να βρεκεί θ ταυτότθτα και εςτίαςθ τθσ «Chocoland ΑΕ». Ζωσ τα 

τζλθ του Δεκεμβρίου υπιρξαν κακθμερινζσ ςυναντιςεισ για τθ διευκζτθςθ διαδικαςτικϊν 

ηθτθμάτων τθσ επιχειρθματικισ ιδζασ, ϊςπου αρχζσ Λανουαρίου του 2014 ανατζκθκε ςτουσ 

μετόχουσ τθσ «Chocoland ΑΕ», επιςιμωσ πλζον, θ παροφςα μελζτθ με θμερομθνία παράδοςθσ τον 

Λοφνιο του επόμενου ζτουσ, ιτοι 18 ανκρωπομινεσ εργαςία. 

 

2.7 Ρρομελζτθ ςκοπιμότθτασ  

Θ εκπόνθςθ τθσ υπό εξζταςθσ προμελζτθσ ςκοπιμότθτασ ανατζκθκε, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε ςτουσ 

ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ και πραγματοποιικθκε με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ και με ιςόποςθ ευκφνθ 

για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. 

 

Αν και ιταν ςχετικά εφκολο να βρεκοφν επίςθμεσ μελζτεσ και ζρευνεσ για τον κλάδο, κακϊσ αυτόσ 

είναι αρκετά ανεπτυγμζνοσ ςτθν ελλθνικι αγορά, προβλιματα εντοπίςτθκαν ςτθ ςυλλογι 
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ςτοιχείων που αφοροφςαν τθν επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων. Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να 

τονίςουμε τθν ανεκτίμθτθ ςυμβολι του επιβλζποντα κακθγθτι κ. Γεωργακζλλου Δθμιτριου για τθν 

ετιςια μελζτθ τθσ Icap Group για τον κλάδο των προϊόντων ςοκολάτασ που μασ παρείχε, κακϊσ 

επίςθσ και τθν ίδια τθν εταιρεία για τθν χρθςιμοποίθςθ των ςτοιχείων αυτϊν. Επιπροςκζτωσ, κα 

πρζπει να ευχαριςτιςουμε και τον κ. Κων/νο Κοντόπουλο, Marketing Manager τθσ εταιρείασ Mars 

Hellas ΑΕ για τθ ςυνζντευξθ που δζχτθκε μετά χαράσ να μασ δϊςει, κακϊσ επίςθσ και για τα 

ςτοιχεία που μοιράςτθκε μαηί μασ.  

Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ κλαδικισ μελζτθσ που εκπονικθκε από τουσ ιδρυτζσ αποτζλεςε βαςικό 

κατευκυντιριο άξονα για τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ προμελζτθσ, προκειμζνου να κρικεί θ 

βιωςιμότθτα και επιτυχία του επενδυτικοφ ςχεδίου. Επιπλζον, ςυνδυαςτικά με τθν ζρευνα 

μάρκετινγκ που κρίκθκε ςκόπιμο να διεξαχκεί, οι ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ είχαν τθ δυνατότθτα να 

διερευνιςουν ςε βάκοσ τθν αποτελεςματικι ςτόχευςθ και τοποκζτθςθ τθσ νζασ εταιρείασ. 

 

Θ ςυνεργαςία με γεωπόνο φυτικισ παραγωγισ και οι πολφτιμεσ ςυμβουλζσ του μασ ζδωςαν τθ 

δυνατότθτα να οικειοποιθκοφμε με τισ τεχνικζσ και τα μυςτικά επιτυχίασ για τθ δθμιουργία μιασ 

τζτοιασ παραγωγικισ μονάδασ. Τζλοσ, τα επαγγελματικά ταξίδια των ιδρυτϊν για τθ διευκζτθςθ 

βαςικϊν ηθτθμάτων ςυντζλεςαν αποτελεςματικά ςτθ δθμιουργία τθσ προμελζτθσ αυτισ. 

 

2.8. Κόςτοσ εκπονιςεωσ τθσ προμελζτθσ και των ςχετικϊν ερευνϊν – ενεργειϊν 

Το κόςτοσ ςυνιςτά βαςικι παράμετρο ςε κάκε είδουσ μελζτθ. Δεδομζνου ότι θ προμελζτθ για το 

παρόν ςχζδιο ανατζκθκε ςτουσ ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ ιςοδυναμεί με τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ εκπονιςεϊσ τθσ. Χρειάηεται, βζβαια να υπολογιςτεί πζρα από το κόςτοσ τθσ 

προμελζτθσ και όλα τα επιμζρουσ ζξοδα των ςχετικϊν ερευνϊν και προεπενδυτικϊν μελετϊν που 

χρειάςτθκαν να διεξαχκοφν (Καρβοφνθσ, 2006). Κατά τθ διάρκεια τθσ προμελζτθσ ζγιναν 

επιςκζψεισ ςε εγκαταςτάςεισ εταιρειϊν ςοκολατοποιίασ, παραγωγοφσ, ζρευνεσ και ταξίδια για 

προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ. 

 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ προμελζτθσ απαιτοφνται δϊδεκα ανκρωπομινεσ εργαςίασ και κα κοςτίςει 

1.850 €, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 2.3 που ακολουκεί και παρουςιάηει τθν περιγραφι των 

δαπανϊν που απαιτικθκαν για τθν προμελζτθ και το κόςτοσ τθσ κάκε κατθγορίασ: 
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Ρίνακασ 2.3 Κόςτοσ προμελζτθσ και ςχετικϊν ερευνϊν - μελετϊν - δραςτθριοτιτων 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΚΟΣΤΟΣ 

Μελζτθ ςκοπιμότθτασ 1.300 € 

Κλαδικι μελζτθ (ICAP) 0 € 

Ζρευνα μάρκετινγκ 50 € 

Ταξίδια 350 € 

Γεωπόνοσ φυτικισ παραγωγισ 150 € 

Σφνολο 1.850 € 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ 

 

3.1 Οριςμόσ τθσ αγοράσ και ανάλυςθ τθσ δομισ τθσ 

Θ αγορά τθσ ςοκολατοποιίασ ορίηεται με μία ενδελεχι ανάλυςθ του κλάδου των προϊόντων 

ςοκολάτασ. Ριο αναλυτικά, εξετάηονται οι παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τθ ηιτθςθ και τθν 

προςφορά των προϊόντων ςοκολάτασ και θ κατά κεφαλι κατανάλωςθ ανά κατθγορία προϊόντοσ. 

Επιπλζον, κα πρζπει να οριςτεί και θ δομι τθσ αγοράσ ςτθν οποία ςκοπεφει θ παροφςα επιχείρθςθ 

να ειςζλκει και θ οποία κακορίηεται από βαςικά χαρακτθριςτικά του κλάδου, όπωσ προϊόντα, 

πελάτεσ, ανταγωνιςτζσ, προμθκευτζσ και δίκτυα διανομισ. Μια επιχείρθςθ, άλλωςτε, δεν μπορεί 

να λειτουργιςει χωρίσ να ζχει ςχεδιαςκεί για μια ςυγκεκριμζνθ αγορά και, αφοφ δθμιουργθκεί, 

δεν μπορεί να ςυνεχίςει να λειτουργεί χωρίσ να προςαρμόηεται ςτακερά ςτισ μεταβολζσ αυτισ τθσ 

αγοράσ. (Καρβοφνθσ,2006) 

 

Αρχικά, όςον αφορά τθν κατά κεφαλι κατανάλωςθ ανά κατθγορία προϊόντοσ ςυμπεραίνουμε πωσ 

ζχει αυξθκεί, παρά τθν οικονομικι φφεςθ, ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ προϊόντων. Ρεριςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ ανά ζτοσ και προϊόν μποροφμε να δοφμε ςτον πίνακα 3.1 που ακολουκεί: 

 

Ρίνακασ 3.1: Κατά κεφαλι κατανάλωςθ ανά κατθγορία προϊόντοσ (*ποςότθτα ςε τόνουσ)                                       

Κατθγορίεσ προϊόντων 2004 2005 2006 2007 2008 

Σοκολάτα ςε πλάκεσ 12.900 13.200 13.300 13.450 13.650 

Γεμιςτι Σοκολάτα 3.520 3.360 3.200 3.220 3.340 

Γκοφρζτα 5.280 5.040 4.800 4.830 5.010 

Σοκολατίνια 4.700 5.300 5.650 5.750 5.850 

Σοκοπάςτα 4.600 4.700 4.800 5.000 5.250 

Ρθγι: Icap - Εκτιμιςεισ Αγοράσ, ΕΣΥΕ 

     

Στθ ςυνζχεια, όπωσ παρατθροφμε και ςτο παρακάτω διάγραμμα, οι εταιρείεσ ςοκολατοποιίασ ςε 

ςφγκριςθ με αντίςτοιχεσ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) εταιρείεσ όχι μόνο αντζχουν ςτθν 

κρίςθ, αλλά μεςοςτακμικά αυξάνουν και τισ πωλιςεισ τουσ με ποςοςτό 2.4% για τα προϊόντα 

ςοκολάτασ και 3.5% για τθ ςοκοπάςτα που εξετάηεται ξεχωριςτά. 
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Ρίνακασ 3.2: FMCG Categories, Value sales in € (Period Ending DEC2813) 

  VALUE SALES 

TTL GREECE SUPERMARKETS+SUPERETTES+LIDL TOTAL GREECE WITHOUT LIDL 

2012 2013 Evol % 2012 2013 Evol % 

FMCG CATEGORIES 4,828,384,338 4,699,526,750 -2.7 3,851,305,555 3,756,738,991 -2.5 

ADULT NAPKINS 27,891,999 27,438,030 -1.6 26,745,381 26,618,571 -0.5 

AIR FRESHENERS 11,596,358 10,018,143 -13.6 9,262,258 8,355,617 -9.8 

ALL PURPOSE HAND CREAMS/LOTIONS 4,389,737 4,098,519 -6.6 3,765,914 3,348,647 -11.1 

ALLANTIKA 111,408,748 106,328,639 -4.6 67,644,471 63,659,180 -5.9 

ALUMINIUM FOIL 9,346,798 9,204,596 -1.5 7,087,373 6,872,370 -3.0 

BABY DETERGENTS 3,804,624 3,936,980 3.5 3,804,624 3,936,980 3.5 

BABY WIPES 27,919,278 27,997,551 0.3 23,214,259 23,098,929 -0.5 

BAGEL CHIPS 2,878,684 3,140,439 9.1 2,278,065 2,712,119 19.1 

BAR & LIQUID SOAPS 24,590,758 22,951,575 -6.7 20,153,453 19,377,108 -3.9 

BATH & SHOWER 33,668,154 33,829,832 0.5 31,020,178 30,921,149 -0.3 

BATH TISSUES 119,361,406 110,344,977 -7.6 72,870,335 73,239,672 0.5 

BATTERIES 16,613,011 15,487,946 -6.8 12,577,008 11,476,710 -8.7 

BEERS 115,874,267 116,219,056 0.3 80,331,642 82,532,264 2.7 

BISQUITS 91,666,554 93,741,631 2.3 73,627,000 74,614,118 1.3 

BLEACHES 23,363,282 22,915,497 -1.9 19,997,375 19,552,968 -2.2 

BODY CARE 4,730,978 5,070,033 7.2 4,224,083 4,309,377 2.0 

BRANDY & COGNAC 8,691,768 7,784,735 -10.4 7,551,892 7,141,770 -5.4 

BREAD 113,095,713 111,079,850 -1.8 92,267,447 89,530,015 -3.0 

BUTTER 20,000,227 20,600,777 3.0 16,018,400 15,518,844 -3.1 

CALLUS PRODUCTS 25,072 24,047 -4.1 25,072 24,047 -4.1 

CANDIES 16,527,268 16,214,326 -1.9 10,341,720 10,355,664 0.1 

CANNED FISH 48,879,528 50,196,984 2.7 39,800,899 40,509,286 1.8 

CAPSULES 6,189,704 8,562,297 38.3 6,189,704 8,562,297 38.3 

CARPET CLEANERS 1,462,085 1,376,007 -5.9 1,462,085 1,374,078 -6.0 

CEREALS 88,814,030 87,491,598 -1.5 79,403,417 77,294,138 -2.7 

CHEESE 199,116,429 198,604,786 -0.3 126,828,475 123,755,490 -2.4 

CHEWING GUMS 26,039,620 24,807,457 -4.7 21,244,779 19,859,815 -6.5 

CHOCOLATE SPREADS 21,056,006 21,797,592 3.5 16,160,353 16,733,685 3.5 

CHOCOLATES 132,685,994 135,889,535 2.4 97,495,586 99,860,239 2.4 

CLEANING WIPES 2,496,841 2,383,650 -4.5 1,823,134 1,781,214 -2.3 

CLING FILMS 2,551,868 2,538,461 -0.5 2,017,084 2,051,093 1.7 

COLOUR PROTECTORS 4,027,110 4,013,143 -0.3 4,027,110 3,970,496 -1.4 

CONDOMS 6,204,579 6,475,715 4.4 5,636,054 5,836,232 3.6 

COOKING FATS 5,084,337 4,796,310 -5.7 5,084,337 4,788,823 -5.8 

COSMETICS 4,281,039 3,894,071 -9.0 3,898,097 3,369,114 -13.6 

COTTON PRODUCTS 6,376,940 6,069,739 -4.8 5,111,584 4,961,519 -2.9 

COTTON RONDELS 2,931,233 2,928,767 -0.1 2,303,274 2,247,331 -2.4 

CREAM FRESH 19,953,031 20,683,934 3.7 17,884,149 18,193,250 1.7 



27 
 
 

 

 

CRISPS 19,616,168 20,134,671 2.6 16,799,910 16,750,607 -0.3 

CUBES 14,555,397 16,264,410 11.7 12,444,941 13,065,347 5.0 

DENTAL FLOSS 644,970 673,030 4.4 545,610 560,087 2.7 

DEODORANTS 25,323,904 25,336,198 0.0 23,494,577 22,981,487 -2.2 

DEPILATORIES 3,851,438 3,640,634 -5.5 3,656,093 3,450,156 -5.6 

DESSERTS 17,311,941 15,744,543 -9.1 12,077,435 10,785,569 -10.7 

DETERGENTS/ADDITIVES 19,578,100 19,597,481 0.1 16,929,474 17,235,036 1.8 

DIAPERS 75,289,769 64,014,109 -15.0 55,300,466 51,236,498 -7.3 

DRAIN CLEANERS 3,176,405 2,938,717 -7.5 2,789,725 2,597,354 -6.9 

EDT & AFTER SHAVE 7,277,531 6,983,487 -4.0 6,529,685 5,954,000 -8.8 

ELASTIC GLOVES 10,293,178 10,573,271 2.7 8,020,723 8,091,424 0.9 

FABRIC SOFTENERS 38,544,259 40,300,464 4.6 33,698,897 35,706,801 6.0 

FACIAL CARE 17,084,963 16,656,364 -2.5 15,558,002 14,851,186 -4.5 

FILTER COFFEE 29,519,719 28,941,251 -2.0 24,502,791 24,042,810 -1.9 

FINE FABRIC DETERGEN 8,266,562 7,611,747 -7.9 7,609,893 7,064,322 -7.2 

FLOOR CARE 1,992,865 1,793,191 -10.0 1,856,837 1,633,022 -12.1 

FLOOR CLEANING 17,540,723 16,933,766 -3.5 16,924,540 16,111,335 -4.8 

FLOURS 33,600,125 33,948,609 1.0 26,426,388 25,912,633 -1.9 

FOOD & ICE BAGS 7,789,419 7,740,652 -0.6 5,338,088 5,077,356 -4.9 

FOOT CARE 531,532 508,068 -4.4 527,398 501,597 -4.9 

FROZEN DOUGH 76,245,254 76,543,373 0.4 55,583,170 56,020,947 0.8 

FROZEN POTATOS & VEGETABLES 48,580,526 49,819,739 2.6 42,036,110 42,764,180 1.7 

FURNITURE CARE 1,084,068 994,707 -8.2 1,084,068 994,707 -8.2 

GARBAGE BAGS 19,079,031 17,702,862 -7.2 13,005,259 12,382,621 -4.8 

GIN 4,562,464 4,445,092 -2.6 4,216,137 3,949,744 -6.3 

GREEK COFFEE 47,332,873 47,871,675 1.1 38,423,103 38,685,564 0.7 

HAIR COLOURANTS 16,142,890 16,229,028 0.5 15,672,065 15,563,707 -0.7 

HAIR CONDITIONERS 14,223,808 15,356,036 8.0 13,412,212 14,573,454 8.7 

HAIR FIXATIVES 22,150,182 20,673,563 -6.7 19,273,035 18,094,099 -6.1 

HAND DISH 33,551,966 34,542,676 3.0 26,804,299 27,266,389 1.7 

HIGH SUDS 7,837,527 7,038,655 -10.2 6,469,788 6,010,767 -7.1 

HONEY 20,055,337 20,249,446 1.0 18,054,650 18,192,468 0.8 

HOUSEHOLD CLEANERS 35,733,975 35,076,752 -1.8 30,964,803 30,986,164 0.1 

ICE CREAMS 53,965,473 49,383,421 -8.5 34,638,642 31,847,703 -8.1 

ICE TEA 15,449,350 12,562,417 -18.7 11,721,661 9,884,258 -15.7 

INFANT MILK 16,970,163 19,843,669 16.9 16,970,163 19,843,669 16.9 

INSECTICIDES 24,804,349 24,330,039 -1.9 22,843,519 22,523,170 -1.4 

INSTANT COFFEE 75,928,017 74,376,840 -2.0 59,677,196 59,017,532 -1.1 

INSTANT DRINKS 8,033,089 7,564,563 -5.8 6,612,189 6,191,401 -6.4 

JUICES 109,795,671 101,247,122 -7.8 84,092,398 76,933,559 -8.5 

KETCHUP 10,290,796 9,916,517 -3.6 7,846,155 7,500,761 -4.4 

KITCHEN ROLLS 45,374,663 44,533,129 -1.9 31,814,550 31,876,442 0.2 

KRITSINIA 7,287,174 7,642,643 4.9 5,460,711 5,491,839 0.6 

LIPCARE 1,048,669 1,013,114 -3.4 1,048,669 949,077 -9.5 
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LIQUEURS 5,589,270 5,466,404 -2.2 4,755,113 4,440,416 -6.6 

LOW SUDS 105,818,428 100,729,006 -4.8 91,334,784 88,814,633 -2.8 

LUNCHEON MEAT 5,113,229 4,569,348 -10.6 4,270,276 3,605,462 -15.6 

MARGARINES 55,350,615 55,004,721 -0.6 49,026,914 47,055,487 -4.0 

MARMELADES 12,401,252 11,803,681 -4.8 9,994,510 9,959,365 -0.4 

MASHED POTATOES 2,563,921 2,559,832 -0.2 2,179,224 2,212,177 1.5 

MAYONNAISE 11,894,273 12,469,617 4.8 9,104,227 9,135,130 0.3 

MILK 357,950,907 340,431,818 -4.9 314,590,882 301,989,279 -4.0 

MILK CEREALS 10,282,653 9,422,292 -8.4 10,282,653 9,422,292 -8.4 

MOUTHRINSES 6,154,336 6,278,905 2.0 5,206,006 5,277,770 1.4 

MUSTARD 9,625,448 9,746,747 1.3 7,955,137 8,037,371 1.0 

NUTS 36,977,212 38,158,729 3.2 28,595,102 28,159,728 -1.5 

OIL PAPER 3,570,642 4,002,669 12.1 2,649,601 3,011,332 13.7 

OLIVE OILS 84,056,358 77,830,878 -7.4 65,081,837 61,410,958 -5.6 

OUZO 22,143,784 20,844,725 -5.9 17,789,543 17,222,381 -3.2 

OVEN CLEANERS 884,112 842,564 -4.7 852,156 828,621 -2.8 

PAPER NAPKINS 26,793,473 25,380,934 -5.3 17,298,274 16,501,132 -4.6 

PASTA PRODUCTS 77,810,078 79,382,521 2.0 64,336,199 63,613,241 -1.1 

PASTRY 42,591,304 41,263,895 -3.1 33,052,548 30,915,158 -6.5 

PETFOODS 43,842,861 46,668,522 6.4 28,897,418 30,735,383 6.4 

PRALINES 14,949,078 15,175,554 1.5 10,589,968 9,985,835 -5.7 

PULSES 23,193,708 24,009,550 3.5 18,302,485 18,518,087 1.2 

READY SALADS 12,893,079 11,116,599 -13.8 7,294,846 6,637,693 -9.0 

READY TO EAT MEALS 5,639,947 5,288,257 -6.2 3,244,034 2,992,798 -7.7 

RICE 38,080,090 38,091,523 0.0 28,425,873 27,701,448 -2.5 

RTE BABY FOOD & DESSERTS 1,184,944 1,076,518 -9.2 1,184,944 1,076,518 -9.2 

RUM 3,693,681 3,629,500 -1.7 3,424,673 3,103,076 -9.4 

RUSKS 28,155,783 28,387,790 0.8 22,467,919 22,509,744 0.2 

SALT 11,466,701 11,223,248 -2.1 10,560,629 10,132,861 -4.1 

SANITARY PROTECTION 52,135,117 49,642,665 -4.8 46,983,545 44,952,290 -4.3 

SAUCES 8,498,934 9,132,032 7.4 7,714,298 7,966,771 3.3 

SCHNAPPS 27,051 16,318 -39.7 27,051 16,318 -39.7 

SEED OILS 48,411,266 44,358,868 -8.4 30,498,968 28,369,320 -7.0 

SHAMPOOS 46,590,894 46,780,662 0.4 41,215,603 41,381,065 0.4 

SHAVING PREPARATION 7,663,754 7,200,578 -6.0 6,606,854 6,219,687 -5.9 

SHOE CARE 2,437,412 2,255,749 -7.5 2,170,505 2,047,687 -5.7 

SNACKS 49,505,547 50,767,950 2.6 37,684,467 38,630,048 2.5 

SOFT DRINKS 148,023,260 139,311,116 -5.9 121,443,431 115,043,830 -5.3 

SOUPS 1,924,375 1,704,603 -11.4 1,913,337 1,664,851 -13.0 

SPORT DRINKS 7,449,720 7,258,786 -2.6 5,735,735 5,764,867 0.5 

STRIPS SHELF ADHESIVE TAPES 1,392,377 1,415,769 1.7 1,241,140 1,147,786 -7.5 

SUGAR SUBSTITUTES 5,094,643 5,172,888 1.5 4,616,733 4,628,013 0.2 

SUN CARE 8,681,204 7,847,803 -9.6 7,751,201 6,818,909 -12.0 

SYSTEM RAZORS & BLADES 27,774,645 26,848,417 -3.3 26,016,232 25,587,339 -1.6 
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3.1.1. Ρροϊόντα 

Το αντικείμενο εναςχόλθςθσ τθσ υπό μελζτθ μονάδασ κα είναι θ παραγωγι, επεξεργαςία και 

μετζπειτα πϊλθςθ προϊόντων ςοκολάτασ. Σφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ ICAP, ςτον κλάδο προϊόντων 

ςοκολάτασ περιλαμβάνονται πζντε βαςικζσ κατθγορίεσ προϊόντων: 

 Σοκολάτα ςε πλάκεσ  

 Γεμιςτι ςοκολάτα  

 Γκοφρζτα  

 Σοκολατάκια / Σοκολατίνια  

 Λοιπά προϊόντα ςοκολατοποιίασ 

 

Ρροκειμζνου να κατανοιςουμε τα κοινά ςτοιχεία, αλλά και τισ διαφορζσ των υποπροϊόντων τθσ 

κάκε κατθγορίασ ακολουκεί μία ςυνοπτικι περιγραφι. (Icap, 2009) 

 

οκολάτα ςε πλάκεσ 

Θ κατθγορία αυτι αποτελεί το κυριότερο είδοσ ςοκολάτασ και κατζχει το μεγαλφτερο μερίδιο 

αγοράσ ςε πωλιςεισ. Ρεριλαμβάνει ςοκολάτεσ γάλακτοσ, υγείασ και άλλεσ, οι οποίεσ κυκλοφοροφν 

και ςε μορφζσ με ξθροφσ καρποφσ (ςυνικωσ αμφγδαλα, φουντοφκια και ςταφίδεσ) ι άλλα 

πρόςκετα υλικά (διογκωμζνο ρφηι). 

TEQUILLA 1,129,642 1,064,750 -5.7 1,129,642 1,064,750 -5.7 

TISSUES 12,504,408 12,198,963 -2.4 7,651,748 7,447,193 -2.7 

TOILET CLEANERS 12,004,447 12,042,679 0.3 9,719,721 9,837,530 1.2 

TOMATO PRODUCTS 41,106,043 40,388,478 -1.7 34,021,722 32,990,347 -3.0 

TOOTHBRUSHES 10,077,278 10,131,523 0.5 8,674,635 8,956,810 3.3 

TOOTHPASTES 32,722,372 31,142,595 -4.8 28,973,033 28,018,412 -3.3 

VINEGAR 12,752,821 13,375,605 4.9 10,392,552 10,762,975 3.6 

VODKA 12,931,375 12,108,984 -6.4 11,480,436 10,599,925 -7.7 

WATER 86,772,913 78,950,267 -9.0 54,186,795 51,317,430 -5.3 

WATER SOFTENERS 8,397,452 7,704,677 -8.2 6,795,015 6,388,965 -6.0 

WHISKY 58,714,844 54,520,469 -7.1 56,913,469 51,970,993 -8.7 

WHITENERS 11,429,048 11,285,245 -1.3 9,976,578 9,802,534 -1.7 

WINDOW CLEANERS 7,103,818 6,431,262 -9.5 5,936,216 5,408,889 -8.9 

WINES 73,685,813 71,681,208 -2.7 60,334,667 58,112,660 -3.7 

WIPES & DUSTERS 23,325,023 22,691,592 -2.7 19,546,516 19,265,611 -1.4 

 
YOGURT 

 

181,577,589 181,044,663 -0.3 161,165,558 160,904,427 -0.2 

       
 

Source : Nielsen ScanTrack Greece  
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Εικόνα 3.1 Κακιερωμζνα προϊόντα ςοκολάτασ ςε πλάκεσ ςτθν αγορά 

 

Γεμιςτή ςοκολάτα 

Ρεριλαμβάνει τισ ςοκολάτεσ με τθν προςκικθ οριςμζνων ςυςτατικϊν όπωσ φροφτα, χυμοφσ 

φροφτων, καραμζλα, ποτά, λικζρ, κ.ά. (bars). 
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Εικόνα 3.2 Κακιερωμζνα προϊόντα γεμιςτισ ςοκολάτασ ςτθν αγορά 

 

Γκοφρζτα 

Ρεριλαμβάνει τισ γκοφρζτεσ με επικάλυψθ ι γζμιςθ ςοκολάτασ (wafers). Συνικωσ, διερευνϊνται με 

τθν κατθγορία τθσ γεμιςτισ ςοκολάτασ και μαηί αποτελοφν τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ κατθγορία ςε 

μζγεκοσ, ςτο ςφνολο τθσ εξεταηόμενθσ αγοράσ. 

 

 

  
Εικόνα 3.4 Κακιερωμζνα προϊόντα γκοφρζτασ ςτθν αγορά 
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οκολατίνια ή ςοκολατάκια 

Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει προϊόντα ςοκολάτασ που κυκλοφοροφν ςε απλζσ ςυςκευαςίεσ, 

χφμα ι ςε ςυςκευαςίεσ για δϊρο (κυρίωσ καςετίνεσ). 

 

 

Εικόνα 3.5 Κακιερωμζνα ςοκολατίνια / ςοκολατάκια ςτθν αγορά 

 

Εκτόσ από τισ παραπάνω κφριεσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ καλφπτουν και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

εγχϊριασ κατανάλωςθσ, ςτθν αγορά διατίκενται και άλλα προϊόντα ςοκαλατοποιίασ, όπωσ: 

 

Κουβερτοφρα 

Χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςαν πρϊτθ φλθ ςτθ ηαχαροπλαςτικι, κυκλοφορεί ωςτόςο και ςε πλάκεσ 

για οικιακι χριςθ. Είναι θμίγλυκθ ςοκολάτα γάλακτοσ ι άςπρθ ςοκολάτα. 
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Εικόνα 3.6 Κακιερωμζνα προϊόντα κουβερτοφρασ ςτθν αγορά 

 

Σροφφα 

Χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςαν πρϊτθ φλθ ςτθ ηαχαροπλαςτικι, αλλά και ςτθν οικιακι κατανάλωςθ, 

για διακοςμθτικοφσ κυρίωσ λόγουσ. 

 

 

Εικόνα 3.7 Κακιερωμζνα προϊόντα τροφφασ ςτθν αγορά 

 

οκοπάςτα 

Χρθςιμοποιείται για επάλειψθ ςτο ψωμί και απευκφνεται κυρίωσ ςε παιδιά. 

 

 

Εικόνα 3.8 Κακιερωμζνα προϊόντα ςοκοπάςτασ ςτθν αγορά 

 

 



34 
 
 

 

 

Εποχιακά είδη 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ κατθγορίασ, είναι τα ςοκολατζνια αυγά για το Ράςχα και οι 

ςοκολατζνιεσ φιγοφρεσ για τα Χριςτοφγεννα και το Ράςχα. 

 

 

Εικόνα 3.9 Κακιερωμζνα ςοκολατζνια Εποχιακά είδθ ςτθν αγορά 

 

Ζνασ περιςςότερο ευρφσ διαχωριςμόσ των προϊόντων ςοκολάτασ, είναι ςοκολάτα γάλακτοσ, λευκι 

ςοκολάτα, άγλυκθ ςοκολάτα, θμίγλυκθ ι πικρόγλυκθ ςοκολάτα. Επίςθσ, τα προϊόντα ςοκολάτασ 

διαχωρίηονται ωσ προσ τθ ςφνκεςι τουσ, κακϊσ και ωσ προσ τουσ ςυνδυαςμοφσ με άλλα υλικά. 

Ειδικότερα, διαχωρίηονται από τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε κακάο, βουτυροκακάο, ηάχαρθ, γάλα, 

πρόςκετουσ ξθροφσ καρποφσ ι πρόςκετα άλλα υλικά. 

 

Θ γεφςθ και θ μορφι του τελικοφ προϊόντοσ εξαρτϊνται από τισ ποικιλίεσ κακάου που ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί, το χρόνο ηφμωςθσ και ξιρανςθσ, κακϊσ και από τισ ποςότθτεσ ηάχαρθσ, γάλακτοσ 

και βουτφρου κακάου που ζχουν προςτεκεί ςτθ μάηα κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία. Σφμφωνα 

με παράγοντεσ του κλάδου, ο Κϊδικασ Τροφίμων και Ροτϊν επιτρζπει πλζον τθ χριςθ φυτικϊν 

λιπαρϊν ςτθν παραςκευι προϊόντων ςοκαλατοποιίασ, πζρα από τθ χριςθ βουτφρου κακάου. Ο 

Kϊδικασ προβλζπει ςυγκεκριμζνο ποςοςτό ςυμμετοχισ των φυτικϊν λιπαρϊν επί του τελικοφ 

προϊόντοσ, ενϊ παράλλθλα υποχρεϊνει τον παραγωγό ςε ςχετικι επιςιμανςθ επί τθσ 

ςυςκευαςίασ. Επιπλζον, πρζπει να αναγράφονται ευδιάκριτα ενδείξεισ που αφοροφν τθν 

θμερομθνία ανάλωςθσ, το εμπορικό ςιμα, το είδοσ του προϊόντοσ, το είδοσ τθσ προςκικθσ, τα 

ςυςτατικά, κ.ά. (Icap, 2009) 
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Κα πρζπει, μάλιςτα, να διευκρινιςκεί ότι από τθν 13θ Δεκεμβρίου 2014 κα εφαρμόηεται 

υποχρεωτικά θ νζα νομοκεςία τθσ Ζνωςθσ ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ 

καταναλωτζσ θ οποία ενοποιεί τισ ιςχφουςεσ ζωσ πρότινοσ Οδθγίεσ (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) ςε 

μια νομοκεςία, τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1169/2011, με τον οποίο κεςπίηονται οι γενικζσ αρχζσ, οι 

απαιτιςεισ και οι υποχρεϊςεισ που διζπουν τισ πλθροφορίεσ για όλα τα τρόφιμα και ειδικότερα θ 

γενικι και διατροφικι επιςιμανςθ. Οι βαςικότερεσ αλλαγζσ περιλαμβάνουν τθν επιςιμανςθ των 

τροφίμων, τθν αναγνωςιμότθτα των ετικετϊν (ελάχιςτο μζγεκοσ γραμματοςειράσ), τθν ζμφαςθ των 

αλλεργιογόνων ςυςτατικϊν ςτον κατάλογο ςυςτατικϊν, τισ πλθροφορίεσ για τα αλλεργιογόνα 

ςυςτατικά, τθν επιςιμανςθ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι του τόπου προζλευςθσ, τθν υποχρεωτικι 

διατροφικι διλωςθ με τον κακοριςμόσ των διατροφικϊν ςτοιχείων που κα ςυμπεριλθφκοφν, τθν 

πρόςκετθ εκελοντικι αναγραφι των διατροφικϊν ςτοιχείων ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ ετικζτασ και 

τθν παροχι πλθροφοριϊν για τθν εξ’ αποςτάςεωσ πϊλθςθ. (ΕΦΕΤ, 2013) 

 

3.1.2. Ρελάτεσ 

Θ αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ, ςτθν οποία ςτοχεφει να πουλάει τα προϊόντα τθσ θ υπό ίδρυςθ 

μονάδα είναι άνκρωποι όλων των θλικιϊν και ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ τάξθσ ςτθν ελλθνικι 

επικράτεια. Στο ςθμείο αυτό, οφείλουμε να τονίςουμε ότι με τον όρο πελάτεσ εννοοφμε τουσ 

τελικοφσ καταναλωτζσ των προϊόντων ςοκολάτασ, κακϊσ τα δίκτυα διανομισ κα αναλυκοφν ςτθ 

ςυνζχεια.  

 

Οι εν δυνάμει πελάτεσ ςτουσ οποίουσ ςτοχεφει να διακζςει τα προϊόντα τθσ θ υπό-καταςκευι 

βιομθχανία παραγωγισ προϊόντων ςοκολάτασ είναι κεωρθτικά και πρακτικά, άνκρωποι κάκε 

θλικίασ και βιοτικοφ επιπζδου. Συνεπϊσ, προκειμζνου να αξιολογιςουμε και να επιλζξουμε ορκά 

τθν κατάλλθλθ αγορά - ςτόχο για τθν επιχείρθςι μασ, με βάςθ και τθν ζρευνα μάρκετινγκ, κα 

πρζπει αρχικά να γίνει θ τμθματοποίθςθ τθσ εν γζνει αγοράσ. Σκοπόσ τθσ τμθματοποίθςθσ είναι να 

εντοπιςτοφν υποςφνολα καταναλωτϊν (τμιματα) τα οποία κα ζχουν όςο δυνατόν πιο ομοιογενι 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά. Θ τμθματοποίθςθ είναι, εξάλλου, βαςικι προχπόκεςθ για τθν 

μετζπειτα αποτελεςματικι χριςθ των εργαλείων μάρκετινγκ. (Καρβοφνθσ, 2006) 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ αγορά αποτελείται από τισ παρακάτω κατθγορίεσ πελατϊν:  

1. μεμονωμζνοι καταναλωτζσ 

2. Β2Β πελάτεσ (επιχειριςεισ εςτίαςθσ, ξενοδοχεία, καφζ) 
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Μιασ που ιδιαίτερα ςτθν πρϊτθ κατθγορία υπάρχουν μικρότερεσ υποκατθγορίεσ που θ επιχείρθςι 

μασ δφναται να προςεγγίςει με τα κατάλλθλα εργαλεία μάρκετινγκ, οφείλουμε να τθ διαχωρίςουμε 

με βάςθ γεωγραφικά κριτιρια (περιοχι, αςτικι ι αγροτικι επικράτθςθ, κλπ), κοινωνικά-

δθμογραφικά (θλικία, φφλο, ειςόδθμα, εκπαίδευςθ, μζγεκοσ νοικοκυριϊν, κλπ) και ψυχογραφικά 

κριτιρια (status, καινοτομικότθτα, κλπ). (Καρβοφνθσ, 2006) 

 

Ρροκειμζνου να κατανοιςουμε τα βαςικά χαρακτθριςτικά, τισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ και 

προτιμιςεισ τθσ κάκε ομάδασ που δφναται να ςτοχεφςουμε με τα προϊόντα τθσ «Chocoland ΑΕ», 

παρακζτουμε παρακάτω μια ενδεικτικι περιγραφι τθσ κάκε κατθγορίασ: 

 

1. Μεμονωμζνοι καταναλωτζσ 

Ωσ μεμονωμζνοι καταναλωτζσ ςτθν αγορά τθσ ςοκολατοποιΐασ μπορεί να κεωρθκοφν οι 

οικογζνειεσ, τα νεαρά ηευγάρια, οι εργζνθδεσ, οι φοιτθτζσ, τα παιδιά, οι ςυνταξιοφχοι. 

Αναλυτικότερα: 

 

Οικογζνειεσ 

Ρρόκειται για τθ βαςικότερθ κατθγορία καταναλωτϊν προϊόντων ςοκολάτασ ςτθ χϊρα μασ. Πλα τα 

προϊόντα ςοκολάτασ κατζχουν δεςπόηουςα κζςθ ςτο καλάκι των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. Οι 

ςοκολάτεσ ςε πλάκεσ, οι γεμιςτζσ ςοκολάτεσ και θ ςοκοπάςτα που μπορείσ να τισ μοιραςτείσ 

προτιμϊνται από τισ οικογζνειεσ, κακϊσ και τα μικροφ μεγζκουσ bites που τα αγοράηουν ςαν μικρό 

snack. Δεν κα μποροφςαν, λοιπόν, να λείπουν από το καλάκι ενόσ ελλθνικοφ νοικοκυριοφ και 

μάλιςτα να καλφπτουν με μζτρο όλεσ τισ προτιμιςεισ του κάκε μζλουσ αυτοφ. (Euromonitor 

International, 2013) 

 

Νεαρά ηευγάρια 

Ρρόκειται για τα μοντζρνα νζα ηευγάρια που ςυγκατοικοφν, παντρεμζνα ι μθ και χωρίσ παιδιά. 

Συνικωσ, εργάηονται πολλζσ ϊρεσ και δεν ζχουν τον χρόνο να ετοιμάςουν πολφπλοκα και 

χρονοβόρα γεφματα. Τα προϊόντα ςοκολάτασ αποτελοφν οπωςδιποτε για τθν κατθγορία αυτι ζνα 

είδοσ επιβράβευςθσ μετά από μία μζρα γεμάτθ υποχρεϊςεισ και ζντονουσ ρυκμοφσ.  

 

Εργζνθδεσ 

Οι εργζνθδεσ ηουν μόνοι τουσ, ςυνικωσ δουλεφουν πολλζσ ϊρεσ με αποτζλεςμα πολλζσ φορζσ να 

επιηθτοφν ζνα γριγορο ςνακ ςοκολάτασ που κα τουσ προςφζρει ενζργεια. Ρρόκειται για άτομα και 

των δφο φφλων που ςυνικωσ δίνουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ φόρμα και τθ γραμμι τουσ. 
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Φοιτθτζσ 

Ρρόκειται για μία ςθμαντικι κατθγορία πελατϊν που είτε μζνουν μόνοι τουσ, επειδι φοιτοφν 

μακριά από τθν οικογζνειά τουσ ι μζνουν με τθν οικογζνειά τουσ, περνϊντασ πολλζσ ϊρεσ ςτθ 

ςχολι μακριά από το ςπίτι τουσ. Ρρόκειται για άτομα και των δφο φφλων θλικίασ 18-24 περίπου 

που δαπανοφν πολλζσ ϊρεσ για μελζτθ, ενϊ τον ελεφκερό τουσ χρόνο το περνοφν κυρίωσ ςε 

χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ και ςτο διαδίκτυο. Οι φοιτθτζσ καταναλϊνουν ςχεδόν κακθμερινά ζνα 

ςοκολατζνιο ςνακ. Για τον λόγο αυτόν, πολλζσ εταιρείεσ του κλάδου λανςάρουν νζεσ καινοτόμεσ 

γεφςεισ και προϊόντα που απευκφνονται ςε αυτιν τθν κατθγορία, π.χ. Join / ΛΟΝ. (ION, 2014) 

 

Ραιδιά 

Τα παιδιά ζχουν ανάγκθ από πρόςλθψθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, διότι βρίςκονται ςτθν ανάπτυξθ. 

Συνικωσ, καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ που περιζχουν μαγνιςιο, αςβζςτιο, ςίδθρο, 

φϊςφορο και που τουσ βοθκοφν ςτθν εξάςκθςθ τθσ μνιμθσ. (Hillyer, 2006) 

Βζβαια, ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί ότι θ κατανάλωςθ ςοκολάτασ από παιδιά επθρεάηεται 

ςε μεγάλο βακμό από τουσ γονείσ τουσ, οι οποίοι τισ περιςςότερεσ φορζσ επιλζγουν για αυτά 

γεμιςτζσ ςοκολάτεσ με φροφτα ι γάλα, ϊςτε να φροντίηουν για το ιςορροπθμζνο πλαίςιο τθσ 

διατροφισ τουσ, π.χ. Kinder ςοκολάτα. (FERRERO, 2014) 

 

Συνταξιοφχοι 

Σε αυτι τθ κατθγορία ανικουν οι άνκρωποι που είναι μεγαλφτερθσ θλικίασ και κατά ςυνζπεια 

χρειάηονται περιςςότερο κρεπτικι και υγιεινι διατροφι και φροντίηουν για τθ διατιρθςθ τθσ 

καλισ τουσ υγείασ. Αυτόσ είναι και ζνασ ςθμαντικόσ λόγοσ που οι ςυνταξιοφχοι καταναλϊνουν ςε 

πιο αραιι βάςθ προϊόντα ςοκολάτασ και με μζτρο, κακϊσ προςζχουν ιδιαίτερα τισ κακθμερινζσ 

διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ. Δεν είναι τυχαίο, άλλωςτε, πωσ οι εταιρείεσ που λανςάρουν 

ςοκολάτεσ υγείασ απευκφνονται κυρίωσ ςτθν κατθγορία αυτι, π.χ. Ραυλίδθ Υγείασ. (Πανθγυράκθσ, 

ιϊμκοσ, 2005) 

 

2. Β2Β (κανάλι HO.RE.CA) 

Δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να ξεχνάμε μια πολφ μεγάλθ κατθγορία πελατϊν, θ οποία 

αποτελείται από όλεσ εκείνεσ τισ επιχειριςεισ που ζχουν δράςθ ςτθν εςτίαςθ, με τον ζνα ι τον 

άλλο τρόπο. Αυτζσ οι επιχειριςεισ (π.χ. ξενοδοχεία, εςτιατόρια, καφζ), άλλωςτε, προμθκεφονται 

πολλϊν ειδϊν τρόφιμα, και φυςικά δεν κα μποροφςαν από αυτι τθ λίςτα να λείπουν και τα 

προϊόντα ςοκολάτασ που ςυνικωσ τα προςφζρουν ωσ κζραςμα ςτουσ πελάτεσ τουσ. Ρρόκειται, 

λοιπόν, για μια κατθγορία που οι εταιρείεσ του κλάδου απευκφνονται με ξεχωριςτά προϊόντα (π.χ. 
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ΛΟΝ, Mondelez, Mars Hellas, κλπ ) και δεν μποροφμε παρά να ςκεφτοφμε πολφ ςοβαρά ςτθν 

τμθματοποίθςθ, ςτόχευςθ και τοποκζτθςθ τθσ επιχείρθςισ μασ. 

 

3.1.3. Ανταγωνιςτζσ 

Στον κλάδο τθσ ςοκολάτασ δραςτθριοποιοφνται αρκετζσ επιχειριςεισ, παραγωγικζσ και 

ειςαγωγικζσ. Ο παραγωγικόσ τομζασ περιλαμβάνει μικρό αρικμό μεγάλων εταιρειϊν οι οποίεσ 

παράγουν ποικιλία προϊόντων ςοκολάτασ (ςε πλάκεσ, γεμιςτζσ, γκοφρζτεσ, κλπ) και δαπανοφν 

αξιόλογα ποςά για τθν διαφθμιςτικι τουσ υποςτιριξθ. Ραράλλθλα, υπάρχουν πολλζσ μικρότερεσ 

παραγωγικζσ επιχειριςεισ βιοτεχνικοφ κυρίωσ χαρακτιρα, που δραςτθριοποιοφνται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ προϊόντων ςοκολάτασ κακϊσ και ςε άλλα ηαχαρϊδθ προϊόντα και είδθ 

ηαχαροπλαςτικισ. 

 

Πςον αφορά τον ειςαγωγικό τομζα του κλάδου, βαςικό χαρακτθριςτικό του είναι θ ανομοιογζνεια 

που παρατθρείται ςτο μζγεκοσ των ειςαγωγικϊν επιχειριςεων και ςτο βακμό δραςτθριοποίθςισ 

τουσ ςτθ ςοκολάτα και τα προϊόντα τθσ (εκφραηόμενοσ ςαν ποςοςτό που καταλαμβάνουν τα 

εξεταηόμενα είδθ ςτο ςυνολικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν). (Icap, 2009) 

 

Ωςτόςο, ςτθν κατακερματιςμζνθ - κα λζγαμε - αγορά, υπάρχουν λίγεσ μεγάλεσ 

ςοκολατοβιομθχανίεσ που ελζγχουν από κοινοφ πλειοψθφικό μερίδιο αγοράσ, ενϊ το υπόλοιπο 

μοιράηεται ςε πλικοσ επιχειριςεων.  

 

Οι ςθμαντικότερεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο είναι οι εξισ: 

 

 ΓΛΩΤΘΣ Α.Ε.  

 ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 

 ΛΟΝ Α.Ε. ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑΣ & ΕΜΡΟΛΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ  

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΛΔΘΣ Α. Κ. ΣΟΚΟΛΑΤΟΡΟΛΛΑ ΑΣΤΘ Α.Ε.Β.Ε. 

 BINGO A.E.Β.Ε. 

 BOLERO ΗΑΧΑΩΔΘ ΚΑΚΘΣ Α.Ε. 

 CHOCOTIME A.B.E.E. 

 MABEL Α.Ε. 

 MARS HELLAS ΑΕ 

 MAX PERRY CHOCOLATE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Ε.Ρ.Ε. 
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 MONDELEZ HELLAS 

 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 OSCAR ΑΕΒΕ 

 

3.1.4. Ρρομθκευτζσ 

Οι βιομθχανικζσ επιχειριςεισ του κλάδου προμθκεφονται ποικιλία πρϊτων υλϊν (κακάο, γάλα, 

ηάχαρθ, βοφτυρο, ξθροφσ καρποφσ, αρϊματα, κλπ), θ οποία εξαρτάται από τισ γεφςεισ και τα 

προϊόντα ςοκολάτασ που προςφζρουν ςτθν αγορά. 

 

Οι προμθκευτζσ των πρϊτων υλϊν είναι πολυάρικμεσ επιχειριςεισ διεκνϊσ. Θ διακεςιμότθτα και θ 

ποιότθτα τθσ βαςικισ πρϊτθσ φλθσ, που είναι το κακάο, επθρεάηει άμεςα όλο τον κλάδο. Για το 

λόγο αυτόν, είναι πρωτίςτθσ ςθμαςίασ θ επιλογι των κατάλλθλων προμθκευτϊν που κα παρζχουν 

τεχνογνωςία, ςυμβουλζσ και όςα χρειάηεται θ επιχείρθςθ για να λειτουργιςει, 

ςυμπεριλαμβανομζνου των πρϊτων υλϊν.  

 

Εκτόσ όμωσ από τουσ προμθκευτζσ τθσ πρϊτθσ φλθσ, υπάρχουν και άλλοι προμθκευτζσ που θ 

φπαρξι τουσ είναι απαραίτθτθ. Καταρχάσ, οι προμθκευτζσ του εξοπλιςμοφ που χρειάηεται για τθ 

ςυνολικι διαδικαςία τθσ παραγωγισ τθσ ςοκολάτασ, από τθ ςυλλογι τθσ πρϊτθσ φλθσ μζχρι και τθ 

ςυςκευαςία του τελικοφ προϊόντοσ. Επίςθσ, οι επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ, όπωσ για παράδειγμα 

γεωπόνοι φυτικισ παραγωγισ υπάγονται ςτουσ προμθκευτζσ, αφοφ θ δράςθ τουσ είναι μείηονοσ 

ςθμαςίασ, τόςο για τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ όςο και τουσ ενδιάμεςουσ ελζγχουσ που 

είναι απαραίτθτοι για τθ διαπίςτευςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ ςοκολάτασ. Τζλοσ, κα πρζπει να 

αναφζρουμε και τουσ προμθκευτζσ παροχισ τθσ ενζργειασ, είτε αυτι είναι θλεκτρικι, είτε με τθ 

μορφι καυςίμου, τόςο ςτθν παραγωγι του προϊόντοσ, όςο και ςτθν μετζπειτα διανομι του ςτα 

επιλεγμζνα ςθμεία πϊλθςθσ. 

 

 

3.1.5. Δίκτυα – Κανάλια Διάκεςθσ προϊόντων ςοκολάτασ 

Τα προϊόντα ςοκολάτασ διοχετεφονται ςτθ λιανικι αγορά μζςω εμπορικϊν καναλιϊν, τα οποία 

διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθ δομι και το μζγεκοσ των προμθκευτικϊν επιχειριςεων. Ο 

τρόποσ διανομισ των προϊόντων εξαρτάται κατά κφριο λόγο από το μζγεκοσ και τον βακμό 

οργάνωςθσ των παραγωγικϊν μονάδων. Ειδικότερα, οι μεγάλου μεγζκουσ εταιρείεσ διακζτουν 

οργανωμζνα δίκτυα διανομισ που περιλαμβάνουν (ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ) ςυγγενείσ ι 

κυγατρικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και αντιπροςϊπουσ-πωλθτζσ που καλφπτουν όλθ ςχεδόν τθν 
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ελλθνικι επικράτεια. Οι μικρότερεσ επιχειριςεισ διανζμουν τα προϊόντα τουσ μζςω αντιπροςϊπων, 

χονδρεμπόρων ι και απευκείασ προσ τα διάφορα ςθμεία πϊλθςθσ. (Icap, 2009) 

 

Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν φπαρξθ τριϊν ειδϊν κανάλια διανομισ για τα εξεταηόμενα προϊόντα: 

 

1. Κανάλι CTN: Ρρόκειται για μικρά ςθμεία άμεςθσ πϊλθςθσ, όπωσ περίπτερα, ψιλικατηίδικα, μίνι 

μάρκετ, φοφρνοι, πρατιρια άρτου, βενηινάδικα κλπ. Αν και αφοροφν τθ μικρι, όπωσ λζγεται, αγορά 

αποτελοφν ζνα ςθμαντικό μζροσ των πωλιςεων. Αυτό εξθγείται εφκολα αν ςκεφτοφμε ότι 

καλφπτουν τθν «αυκόρμθτθ» επικυμία του καταναλωτι για προϊόντα ςοκολάτασ και προςελκφουν 

καταναλωτικό κοινό μικρότερθσ θλικίασ π.χ. παιδιά που δφςκολα κα επιςκεφτοφν άλλο κανάλι. 

 

2. Κανάλι FOOD (Σοφπερ Μάρκετ): Ρρόκειται για ζνα πολφ μεγάλο κανάλι διάκεςθσ προϊόντων 

ςοκολάτασ. Το κανάλι FOOD αποτελείται από ομίλουσ ι ςυνεταιριςμοφσ μικρϊν ςοφπερ μάρκετ, 

μεγάλεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ και υπζρ μάρκετ ςυνικωσ μζςα ςε εμπορικά κζντρα. Τθν 

τελευταία δεκαετία μάλιςτα, παρατθρικθκε μια εντυπωςιακι ανάπτυξθ, τόςο ςτθ γεωγραφικι 

επζκταςθ δικτφων καταςτθμάτων, όςο και ςτθ διεφρυνςθ τθσ ποικιλίασ των προϊόντων και των 

υπθρεςιϊν.  

 

3. Κανάλι HO.RE.CA.: Ρρόκειται για το κανάλι που τροφοδοτεί τουσ χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ, όπωσ 

ξενοδοχεία, εςτιατόρια, ταβζρνεσ, ηαχαροπλαςτεία, κυλικεία, μονάδεσ catering. Πμωσ, είναι 

δφςκολοσ ο προςδιοριςμόσ του μεγζκουσ των πωλιςεων, διότι δεν γίνεται ςυςτθματικι 

καταμζτρθςθ των ποςοτιτων που διακινοφνται.  

 

Σφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, το μεγαλφτερο μζροσ των πωλιςεων ςοκολάτασ και των 

προϊόντων τθσ γίνεται από τα ςοφπερ μάρκετ ςε ποςοςτό περίπου 60%-65% και ακολουκοφν τα 

μικρά ςθμεία πϊλθςθσ (περίπτερα, καταςτιματα ψιλικϊν κ.ά). Ραλαιότερα, θ αναλογία ιταν πολφ 

παραπάνω υπζρ των μικρϊν ςθμείων πϊλθςθσ, αλλά θ επιμικυνςθ τθσ κερινισ περιόδου που 

παρατθρείται ςτθ χϊρα μασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ευπάκεια τθσ ςοκολάτασ ςτισ υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ διεφρυνςθ του μεριδίου των ςοφπερ μάρκετ. Άλλωςτε, ςτα 

μικρά ςθμεία πϊλθςθσ ο χϊροσ είναι περιοριςμζνοσ και δεν υπάρχει θ δυνατότθτα για τοποκζτθςθ 

μεγάλθσ γκάμασ προϊόντων, αλλά οφτε και για τθν υποςτιριξι τουσ με προωκθτικζσ ενζργειεσ. 

Επίςθσ, οι ςοκολάτεσ διατίκενται (ςε μικρό ποςοςτό) και από ηαχαροπλαςτεία, κυλικεία, 

αρτοποιεία και χϊρουσ ψυχαγωγίασ. 
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Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ ίδιεσ πθγζσ, οι εταιρείεσ του κλάδου επιδιϊκουν τθ ςφναψθ ςυμφωνιϊν 

με το εκάςτοτε δίκτυο διανομισ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν προβολι των προϊόντων τουσ, 

κακϊσ και διάφορεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ. Οι τρόποι προϊκθςθσ και τιμολόγθςθσ διαφζρουν 

ανάλογα με το προϊόν, κακϊσ και ανάλογα με το ςθμείο πϊλθςθσ. Για παράδειγμα, ςτα ςοφπερ 

μάρκετ θ τιμολογιακι πολιτικι που ακολουκείται περιλαμβάνει ζνα ςυνδυαςμό παροχϊν και 

προωκθτικϊν ενεργειϊν, οι οποίεσ προςδιορίηονται ςυνικωσ ανάλογα με το φψοσ τθσ παραγγελίασ 

ι ανάλογα το ςοφπερ μάρκετ. Αναφορικά με τα μικρά ςθμεία πϊλθςθσ ςθμειϊνεται ότι, οι 

εταιρείεσ λειτουργοφν με προςανατολιςμό τουσ χονδρεμπόρουσ, παρζχοντασ εκπτϊςεισ επί των 

τιμολογίων, ενϊ ακολουκοφν πολιτικι πιςτϊςεων κατά περίπτωςθ. Τζλοσ, οι εταιρείεσ 

πραγματοποιοφν προςφορζσ και προσ τουσ καταναλωτζσ που αφοροφν οικονομικζσ ςυςκευαςίεσ 

(μεγαλφτερθ ποςότθτα ςτθν ίδια τιμι) ι ζκπτωςθ ςτθν τιμι του προϊόντοσ. (Icap, 2009) 

 

3.2 Γενικά χαρακτθριςτικά του κλάδου των προϊόντων ςοκολάτασ 

Θ ςοκολατοποιία ανικει ςτον ευρφτερο κλάδο τθσ βιομθχανίασ ειδϊν διατροφισ, περιλαμβάνει δε 

αρκετζσ επιχειριςεισ (παραγωγικζσ και ειςαγωγικζσ) διαφορετικοφ όμωσ μεγζκουσ. 

 

Ο παραγωγικόσ τομζασ χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία λίγων, μεγάλου μεγζκουσ βιομθχανικϊν 

εταιρειϊν, με πολφχρονθ παρουςία ςτον κλάδο, οι οποίεσ παράγουν ποικιλία προϊόντων με 

πολυδιαφθμιηόμενα εμπορικά ςιματα. Οι ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ κατζχουν το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ςοκολάτασ. Επιπλζον, δραςτθριοποιοφνται αρκετζσ μικρότερου 

μεγζκουσ επιχειριςεισ, θ πλειοψθφία των οποίων εξειδικεφεται ςε ςυγκεκριμζνα είδθ 

ςοκολατοποιίασ (π.χ. κουβερτοφρα, τροφφα, ςοκολατάκια, εποχιακά είδθ κλπ.), κακϊσ και ςε άλλα 

ηαχαρϊδθ προϊόντα και είδθ ηαχαροπλαςτικισ. 

 

Ο ειςαγωγικόσ τομζασ του κλάδου χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ 

επιχειριςεων, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται γενικότερα ςτθν ειςαγωγι και εμπορία ειδϊν 

διατροφισ και όχι μόνο ςτθν ειςαγωγι των εξεταηόμενων προϊόντων. Επιςθμαίνεται ότι, ειςαγωγζσ 

ειδϊν ςοκολατοποιίασ πραγματοποιοφν και οριςμζνεσ παραγωγικζσ εταιρείεσ του κλάδου, 

προκειμζνου να εμπλουτίςουν τθν γκάμα των προϊόντων τουσ. 

 

Ο μεγάλοσ αρικμόσ εμπορικϊν ςθμάτων (εγχϊριων και ειςαγόμενων), κακϊσ και θ ποικιλία 

προϊόντων που διακινείται ςτθν αγορά, ςε ςυνδυαςμό με τθ χαμθλι κατά κεφαλι κατανάλωςθ ςε 

ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., δθμιουργοφν ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ. Χαρακτθριςτικοί 
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λόγοι του οξφτατου ανταγωνιςμοφ αποτελοφν θ προςπάκεια διεφρυνςθσ του μεριδίου αγοράσ, θ 

επζκταςθ των δικτφων διανομισ και θ απόκτθςθ νζων ςθμείων διάκεςθσ των προϊόντων από τισ 

επιχειριςεισ τθσ ςοκολατοποιίασ. Ραράλλθλα, θ μεγαλφτερθ διάρκεια του καλοκαιριοφ που 

παρατθρείται ςτθ χϊρα μασ ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι θ ςοκολάτα είναι εποχιακό προϊόν, 

οξφνει περαιτζρω τον ανταγωνιςμό μεταξφ των επιχειριςεων του κλάδου. 

 

Τα προϊόντα ςοκολάτασ διακινοφνται ςτθ χϊρα μασ κυρίωσ μζςω ςοφπερ μάρκετ, περιπτζρων, 

καταςτθμάτων ψιλικϊν, κλπ. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ ειςιλκαν 

δυναμικά ςτο χϊρο με τθ διάκεςθ προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ (own/private label). Σφμφωνα με 

εκτιμιςεισ παραγόντων τθσ εξεταηόμενθσ αγοράσ, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ δεν 

υπερβαίνει το 5% ςτο ςφνολο τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ. (Icap, 2009) 

 

Ακόμθ, όπωσ μασ είπε ο κ. Κων/νοσ Κοντόπουλοσ, Marketing Manager τθσ εταιρείασ Mars Hellas AE 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν αγορά τθσ Ελλάδασ παρατθροφνται τα τελευταία χρόνια τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: 

 Σχεδόν ςτακερι πορεία κλάδου λόγω αυκόρμθτου χαρακτιρα ςοκολάτασ (αυκόρμθτθ 

αγορά και προςιτό αγακό ςυγκριτικά με άλλα προϊόντα π.χ. απορρυπαντικά)  

 Φπαρξθ κφριου τοπικοφ παίχτθ ςτον κλάδο (ΛΟΝ) που κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τθν 

πορεία τθσ κατθγορίασ 

 70% περίπου προτίμθςθ ταμπλζτασ, όπωσ ςυνθκίηεται να λζγεται ι ςοκολάτασ ςε πλάκεσ 

λόγω ιςτορίασ ςοκολάτασ ςτθν Ελλάδα, μιασ που μζςω του Ραυλίδθ οι Ζλλθνεσ ςυνικιςαν 

να καταναλϊνουν ταμπλζτεσ  

 Μεγάλθ εποχικότθτα εξαιτίασ κλίματοσ αλλά και ιςτορίασ, αφοφ οι ταμπλζτεσ, που 

ςυνικιςαν οι Ζλλθνεσ να καταναλϊνουν, είναι οι λιγότερο ανκεκτικζσ ςοκολάτεσ ςε 

μεγάλεσ κερμοκραςίεσ ςτον κλάδο 

 Μεγάλο ποςοςτό αντικατάςταςθσ τθσ κατανάλωςθσ ςοκολάτασ με τθν κατανάλωςθ 

παγωτοφ  

 Λανςάριςμα προϊόντων καινοτομίασ, νζα προϊόντα ι νζεσ γεφςεισ (line extension) 

 Ενοποίθςθ (Consolidation) μικρισ αγοράσ με τθν ςυνζνωςθ κατθγοριϊν τςίχλασ και 

ςοκολάτασ από τουσ βαςικοφσ παίχτεσ και ςυγκεκριμζνα με τθν εξαγορά Cadbury από Kraft, 

δθμιουργία Mondelez Hellas και τθν εξαγορά Wrigley από Mars Hellas  

 Στακερι διαφθμιςτικι δαπάνθ (λίγο μειοφμενθ) 
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Βζβαια, τα τελευταία χρόνια, λόγω τθσ κρίςθσ και τθσ φφεςθσ, θ αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ 

δεν κα μποροφςε να παραμείνει ανζπαφθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, παρατθρικθκαν: 

 Αφξθςθ του ενεργθτικοφ των εταιρειϊν (Icap, 2009) 

 Οριακι αφξθςθ όγκου ςυνολικϊν πωλιςεων (2013: +0,1%) λόγω αφξθςθσ ςυχνότθτασ 

αγορϊν προϊόντων ςοκολάτασ από νοικοκυριά  

 Οριακι μείωςθ αξίασ ςυνολικϊν πωλιςεων (2013: -2%) λόγω ςτροφισ καταναλωτϊν ςε 

οικονομικότερεσ επιλογζσ  

 Στροφι καταναλωτϊν ςτο οργανωμζνο λιανεμπόριο λόγω μείωςθσ μικρϊν ςθμείων 

λιανικισ και αφξθςθσ προςφορϊν ςτο ςοφπερ μάρκετ  

 Αφξθςθ διείςδυςθσ ςοκοπάςτασ ςτα νοικοκυριά (2013: 72%) 

 Αφξθςθ ςυχνότθτασ αγοράσ ςε ταμπλζτα 

 Ενίςχυςθ ζνταςθσ αγοραςτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν γκοφρζτα 

 Ρτϊςθ πωλιςεων bites (2013: -20,8% ςε όγκο και -23,8% ςε αξία) (τοφόροσ, 2013) 

 

Ρίνακασ 3.3: Πγκοσ πωλιςεων (ςε χιλ. κιλά) για τα προϊόντα ςοκολάτασ 

Ρροϊόντα ςοκολάτασ: Πγκοσ πωλιςεων (ςε χιλ. κιλά) 

 2011 2012 Ρρϊτο 9μθνο 

2012 

Ρρϊτο 9μθνο 

2013 

Διαφορά 

Bites 276,5 305,4 210,9 167,1 -20,8% 

Σοκολατζνια αυγά 163 114,4 73,2 48 -34,4 % 

Γεμιςτι ςοκολάτα/γκοφρζτα 1.755,6 1.587,2 992,1 941,7 -5,1% 

Σοκολάτα ςε πλάκεσ 6.523,5 6.481,3 3.964,5 4.090,8 3,2% 

Συνολικά 8.718,5 8.488,5 5.240,7 5.247,7 0,1% 

Ζωσ 08/09/2013                                                                                     Ρθγι: IRI, Δεκζμβριοσ 2013 

 

Ρίνακασ 3.4: Αξία πωλιςεων (ςε χιλ. €) για τα προϊόντα ςοκολάτασ 

Ρροϊόντα ςοκολάτασ: Αξία πωλιςεων (ςε χιλ. €) 

 2011 2012 Ρρϊτο 9μθνο 

2012 

Ρρϊτο 9μθνο 

2013 

Διαφορά 

Bites 3.405,5 3.881,7 2.674,9 2.038,5 -23,8% 

Σοκολατζνια αυγά 4.911,4 3.417,3 1.848,5 1.733 -6,2% 

Γεμιςτι ςοκολάτα/γκοφρζτα 20.610,4 19.149 11.798,4 11.521,1 -2,3% 

Σοκολάτα ςε πλάκεσ 68.538,8 67.613,6 42.062,9 41.902,2 -0,4% 

Συνολικά 97.466,1 94.061,7 58.384,7 57.194,9 -2,0% 

                                                                                                               Ρθγι: IRI, Δεκζμβριοσ 2013 
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3.3 Ανάλυςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ 

Για να κατανοιςουμε τθν εγχϊρια αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ, δεν αρκεί να 

παρακολουκιςουμε τθν πορεία μόνο των παραγωγικϊν επιχειριςεων. Τουναντίον, πρζπει να 

ςυνυπολογιςκεί και θ πορεία και εξζλιξθ των ειςαγωγικϊν επιχειριςεων που αποτελοφν ςθμαντικό 

μζροσ τθσ αγοράσ αυτισ. Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν, απεικονίηουμε με ςτοιχεία που μασ 

παρείχε θ ICAP τισ ακροιςτικζσ πωλιςεισ και τισ πωλιςεισ βάςει μεριδίων κάκε εταιρείασ, 

παραγωγικισ ι ειςαγωγικισ.  

 

3.3.1 Ρωλιςεισ επιχειριςεων παραγωγισ προϊόντων ςοκολάτασ 

Ππωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα 3.4 οι πωλιςεισ των επιχειριςεων παραγωγισ προϊόντων 

ςοκολάτασ ακολουκοφν ςε γενικζσ γραμμζσ μία ανοδικι τάςθ: 

 

Ρίνακασ 3.5: Ρωλιςεισ επιχειριςεων παραγωγισ προϊόντων ςοκολάτασ (2003-2008) 

 

*πρόβλεψθ πωλιςεων                                                                         Ρθγι: Icap, 2009 

 

3.3.2 Ρωλιςεισ ειςαγωγικϊν επιχειριςεων προϊόντων ςοκολάτασ 

Ππωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα 3.5, οι πωλιςεισ των ειςαγωγικϊν επιχειριςεων προϊόντων 

ςοκολάτασ ςχεδόν αυξάνονται ςτακερά: 
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Ρίνακασ 3.6: Ρωλιςεισ ειςαγωγικϊν επιχειριςεων  προϊόντων ςοκολάτασ (2003-2008) 

 

*πρόβλεψθ πωλιςεων                                                                         Ρθγι: Icap, 2009 

 

3.3.3 Μερίδια αγοράσ επιχειριςεων προϊόντων ςοκολάτασ 

Στθν ενότθτα αυτι εξετάηονται τα μερίδια αγοράσ για τισ επιχειριςεισ ςοκολατοποιίασ, χωρίσ όμωσ 

διαχωριςμό των παραγωγικϊν από τισ ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ του κλάδου. Ζτςι, τα μερίδια 

αγοράσ των ςθμαντικότερων επιχειριςεων παραγωγισ προϊόντων ςοκολάτασ που μασ δόκθκαν για 

το κανάλι FOOD των supermarkets ςε ετιςιο διάςτθμα ζωσ τον Φεβρουάριο του 2014, 

διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ 3.7: Μερίδια αγοράσ επιχειριςεων παραγωγισ προϊόντων ςοκολάτασ (Ψεβρουάριοσ 2014) 

Ρροϊόντα ςοκολάτασ: Μερίδια αγοράσ ανά εταιρεία(%) 

VALUE SHARE (%) MAT LY MAT TY 

Total Choco 100.0 100.0 

MARS 6.0 5.9 

MONDELEZ 33.9 33.9 

ION 26.3 26.1 

FERRERO 18.7 18.3 

NESTLE 4.6 4.4 

P.L. 2.1 2.7 

A/O 8.5 8.7 

                                                    Ρθγι: IRI, Ψεβρουάριοσ 2014 
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Εικόνα 3.10: Μερίδια αγοράσ ανά εταιρεία ςτο κανάλι FOOD     (Ρθγι: IRI, Ψεβρουάριοσ 2014) 

 

Ραρακάτω, απεικονίηονται τα μερίδια αγοράσ των βαςικότερων παιχτϊν τθσ ςοκολατοποιίασ ανά  

κανάλι CTN και FOOD: 

 

Εικόνα 3.11: Μερίδια αγοράσ ανά κανάλι και εταιρεία – Impulse= CTN, grocery= FOOD     (Ρθγι: IRI, Ψεβρουάριοσ 

2014) 

 

 

Μερίδια αγοράσ (%) - MAT LY 
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3.3.4 Διαφθμιςτικι δαπάνθ προϊόντων ςοκολάτασ 

Θ διαφιμιςθ διαδραματίηει ςπουδαίο ρόλο ςτθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν, 

ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ των τροφίμων. Πςον αφορά, λοιπόν, τισ διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ που 

πραγματοποιικθκαν ςτον κλάδο των προϊόντων ςοκολάτασ με ςκοπό βεβαίωσ τθν αφξθςθ των 

πωλιςεων, κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ θ τθλεόραςθ κατζχει το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ 

ςυνολικισ δαπάνθσ, τα περιοδικά χαρακτθρίηονται από μζτρια χριςθ, ενϊ οι εφθμερίδεσ και το 

ραδιόφωνο ακολουκοφν χαμθλά επίπεδα.  
 

Ρίνακασ 3.8: Διάρκρωςθ τθσ ςυνολικισ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ ςοκολάτασ ανά διαφθμιςτικό μζςο (2004-2008) 

Διαφθμιςτικό 

μζςο 

2004 2005 2006 2007 2008 

Τθλεόραςθ 12.620.185 12.183.159 12.674.014 15.548.208 15.388.020 

Ρεριοδικά 239.173 161.222 115.033 315.239 134.556 

Εφθμερίδεσ 24.495 79.837 104.578 202.113 446.514 

αδιόφωνο 494.998 328.522 127.079 796.526 549.356 

Σφνολο 13.378.851 12.752.740 13.020.703 16.862.085 16.518.445 

Αξία ςε €  Ρθγι: Media Services Α.Ε. 

 

Επιπροςκζτωσ, ανάλογα με τθν κατθγορία του προϊόντοσ, οι εταιρείεσ του κλάδου αλλάηουν 

τελείωσ προςζγγιςθ ωσ προσ τθ διαφθμιςτικι δαπάνθ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το 

μεγάλο ποςοςτό διαφθμιςτικισ δαπάνθσ ςτισ ςοκολάτεσ ςε πλάκεσ, τα ςχετικά υψθλά ποςοςτά 

ςτισ γεμιςτζσ ςοκολάτεσ και ςτα bites και οι ςχεδόν μθ διαφθμιηόμενεσ γκοφρζτεσ και ςοκοπάςτεσ.   
 

Ρίνακασ 3.9: Διαφθμιςτικι δαπάνθ προϊόντων ςοκολάτασ ανά κατθγορία (2007-2008) 

Κατθγορία Ζτοσ Τθλεόραςθ Ρεριοδικά Εφθμερίδεσ αδιόφωνο Σφνολο Ροςοςτό 

Σοκολάτεσ ςε 

πλάκεσ 

2007 4.458.222 20.399 56.473 671.608 5.206.702 30.88% 

2008 5.739.004 130.746 82.772 385.846 6.338.367 38.37% 

Σοκολάτεσ 

γεμιςτζσ 

2007 4.165.226 119.070 19.732 99.479 4.403.506 26.11% 

2008 3.646.692 0 16.556 163.510 3.826.758 23.17% 

Γκοφρζτεσ 2007 2.256.495 0 0 25.439 2.281.933 13.53% 

2008 1.605.196 0 9.129 0 1.614.325 9.77% 

Σοκολατάκια 2007 3.769.595 175.770 125.908 0 4.071.273 24.14% 

2008 3.157.879 3.810 109.953 0 3.271.642 19.81% 

Σοκοπάςτεσ 2007 898.670 0 0 0 898.670 5.33% 

2008 1.239.249 0 228.104 0 1.467.353 8.88% 

Σφνολο 2007 15.548.208 315.239 202.113 796.526 16.862.085 100% 

2008 15.388.020 134.556 446.514 549.356 16.518.445 100% 

Αξία ςε € Ρθγι: Media Services Α.Ε. 
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Εικόνα 3.12: Διαφθμιςτικι δαπάνθ προϊόντων ςοκολάτασ ανά κατθγορία (2007-2008)  (Ρθγι: Media Services Α.Ε.) 

 

 

Εικόνα 3.13: Διαφθμιςτικι δαπάνθ προϊόντων ςοκολάτασ ανά διαφθμιςτικό μζςο ανά κατθγορία (2008) (Ρθγι: Media 

Services Α.Ε.) 

 

Στα διαγράμματα που ακολουκοφν παρουςιάηεται θ διαφθμιςτικι δαπάνθ των βαςικότερων 

παιχτϊν του κλάδου τθσ ςοκολατοποιίασ τα διαςτιματα 2012, 2013 και Λανουάριοσ- Φεβρουάριοσ 

2013, 2014. 
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Εικόνα 3.14: Διαφθμιςτικι δαπάνθ ανά εταιρεία (%) (Ρθγι: Media Services, Ψεβρουάριοσ 2014) 

Εφκολα παρατθρεί κανείσ ότι θ ςυνολικι διαφθμιςτικι δαπάνθ αυξικθκε το διάςτθμα 2012 - 2013 

κατά  12%, ενϊ ςυγκρίνοντασ το διάςτθμα Λανουάριοσ-Φεβρουάριοσ 2013 με το αντίςτοιχο του 

2014 βλζπουμε ότι θ ςυνολικι διαφθμιςτικι δαπάνθ αυξικθκε κατά 41%. 

 

Εικόνα 3.15: Διαφθμιςτικι δαπάνθ ανά εταιρεία (€) (Ρθγι: Media Services, Ψεβρουάριοσ 2014) 
 

Τζλοσ, όςον αφορά τθν εςτίαςθ ςε ςυγκεκριμζνθ μάρκα ανά εταιρεία το διάςτθμα Λανουάριοσ- 

Φεβρουάριοσ 2013 με το διάςτθμα Λανουάριοσ- Φεβρουάριοσ 2014 παρατθροφμε τα εξισ: 
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Εικόνα 3.16: Εςτίαςθ διαφιμιςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ μάρκα ανά εταιρεία (%) (Ρθγι: Media Services, Ψεβρουάριοσ 2014) 

 

3.3.5 Εγχϊρια αγορά προϊόντων ςοκολάτασ 

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται θ εξζλιξθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ (κατανάλωςθσ) ςοκολάτασ 

και προϊόντων ςοκολατοποιίασ (ςοκολάτεσ ςε πλάκεσ, γεμιςτζσ και γκοφρζτεσ, ςοκολατίνια, 

ςοκοπάςτα), για τθν περίοδο 2004-2008.  

 

Ρίνακασ 3.10: Μζγεκοσ Συνολικισ Εγχϊριασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ (2004-2008) 

Ζτοσ Ραραγωγι Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ Ψαινομενικι 

Κατανάλωςθ 

2004 21.700 9.600 4.900 26.400 

2005 22.300 9.700 5.100 26.900 

2006 22.550 9.750 5.350 26.950 

2007 23.200 9.950 5.900 27.250 

2008 23.600 10.100 5.850 27.850 

Ροςότθτα ςε τόνουσ Ρθγι: Icap / Εκτιμιςεισ Αγοράσ 

 

Ραρατθροφμε να υπάρχει ςτον κλάδο μία αφξουςα πορεία γενικά και αμφίρροπθ τάςθ για τθν 

πάροδο των χρόνων. 
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Εικόνα 3.17: Εξζλιξθ τθσ εγχϊριασ ςυνολικισ αγοράσ ςοκολάτασ (1990-2008) (Ρθγι: Icap, 2009) 

 

Στον παρακάτω πίνακα ακολουκεί θ εξζλιξθ τθσ κατανάλωςθσ ανά κατθγορία προϊόντων: 

 

Ρίνακασ 3.11: Εγχϊρια αγορά ςοκολατοποιίασ ανά κατθγορία προϊόντων (2004-2008) 

Κατθγορία Ρροϊόντοσ Ψαινομενικι Κατανάλωςθ 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Σοκολάτα ςε πλάκεσ 12.900 13.200 13.300 13.450 13.650 

Γεμιςτι ςοκολάτα 3.520 3.360 3.200 3.220 3.340 

Γκοφρζτα 5.280 5.040 4.800 4.830 5.010 

Bites 4.700 5.300 5.650 5.750 5.850 

Σοκοπάςτα 4.600 4.700 4.800 5.000 5.250 

Ροςότθτα ςε τόνουσ Ρθγι: Icap / Εκτιμιςεισ αγοράσ 

 

Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να τονιςκεί ότι οι ποςότθτεσ ςε γεμιςτι ςοκολάτα και γκοφρζτα είναι κατά 

προςζγγιςθ μιασ που μασ δόκθκαν οι ποςότθτεσ ακροιςτικά για τισ δφο κατθγορίεσ. Κεωρείται, 

βζβαια, ςτθν ίδια τθν μελζτθ τθσ Icap ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ κατανάλωςθσ αφορά γκοφρζτεσ, 

το δε ποςοςτό τουσ εκτιμάται ςτο 55%-60% τα τελευταία χρόνια. Αξιοςθμείωτο αποτελεί το 

γεγονόσ ότι θ ηιτθςθ ςε όλεσ οι κατθγορίεσ τθσ ςοκολατοποιίασ φαίνεται αυξθμζνθ το 2008. Αυτό 

κα μποροφςε να ερμθνευτεί λόγω τθσ φφςθσ και των χαρακτθριςτικϊν των προϊόντων ςοκολάτασ 

που επθρεάηουν τον Ζλλθνα καταναλωτι να τα επιλζξει παρόλθ τθν οικονομικι κρίςθ. 

 

Θ αξία τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ αγοράσ ςοκολάτασ (ςε τιμζσ λιανικισ), εκτιμάται ςτο επίπεδο των 

€320 εκατ. περίπου το 2008, με τισ πωλιςεισ των ςοκολατϊν ςε πλάκεσ να καλφπτουν περίπου το 
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50%. Οι γεμιςτζσ ςοκολάτεσ και γκοφρζτεσ εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 28% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ και τα ςοκολατίνια το υπόλοιπο 22%. Σφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, θ αξία πωλιςεων 

το 2008 ςε ςχζςθ με το 2007 αυξικθκε με ρυκμό υψθλότερο από τον αντίςτοιχο του όγκου τθσ 

κατανάλωςθσ. Συγκεκριμζνα, ενϊ θ κατανάλωςθ ςε ποςότθτα αυξικθκε κατά 2% περίπου, θ αξία 

αυξικθκε με ρυκμό λίγο πάνω από το 5%, λόγω αφξθςθσ των τιμϊν. 

 

Εικόνα 3.18: Εγχϊρια κατανάλωςθ ςοκολάτασ ανά κατθγορία προϊόντων (2008) (Ρθγι: Icap, 2009) 

 

3.3.6 Εγχϊρια παραγωγι προϊόντων ςοκολάτασ 

Στθ ςυνζχεια τθσ μελζτθσ μασ, αναλφεται το μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ προϊόντων 

ςοκολάτασ και θ ετιςια μεταβολι που αυτι παρουςιάηει. Δε διαλζγουμε κάποια από τισ 

κατθγορίεσ του κλάδου γιατί, όπωσ αναφζρκθκε και νωρίτερα, όλεσ παρουςιάηουν αυξθμζνθ 

εκτίμθςθ ηιτθςθσ.  

 

Ρίνακασ 3.12: Εγχϊρια Ραραγωγι προϊόντων ςοκολάτασ (2004-2008)  

Ζτοσ Ραραγωγι 

2004 21.700 

2005 22.300 

2006 22.550 

2007 23.200 

2008 23.600 

Ροςότθτα ςε τόνουσ Ρθγι: Icap / Εκτιμιςεισ Αγοράσ 

 

Τα παραπάνω δεδομζνα μασ επιβεβαιϊνουν για το γεγονόσ ότι και θ εγχϊρια παραγωγι φαίνεται 

να βαίνει αυξανόμενθ τθν περίοδο 2004-2008. Θ ςυνολικι παραγωγι εκτιμάται ςτουσ 23.600 

τόνουσ το 2008, από τουσ οποίουσ οι 11.400 τόνοι αφοροφν ςοκολάτεσ ςε πλάκεσ (ποςοςτό 48,3%), 

οι 7.300 τόνοι αφοροφν γεμιςτζσ ςοκολάτεσ και γκοφρζτεσ (30,9%) και οι υπόλοιποι 4.900 τόνοι 

(20,8%) καλφπτονται από ςοκολατάκια. 
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3.3.7 Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ 

Θ αγορά του snacking αποτελεί μία από τισ ταχφτερα αναπτυςςόμενεσ κατθγορίεσ τθσ αγοράσ 

τροφίμων. (Icap, 2009)  Σφμφωνα με ζρευνεσ καταναλωτϊν ςτθν Ευρϊπθ, ςτθν αγορά τθσ 

οικονομικισ δυςπραγίασ οι δφο κυρίαρχεσ τάςεισ είναι αφενόσ θ κατανάλωςθ φαγθτοφ ςτο ςπίτι 

και ςε φιλικζσ, οικογενειακζσ ςυγκεντρϊςεισ και αφετζρου θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ςνακ μεταξφ 

των γευμάτων. (Buckleya, Cowana & McCarthyb, 2007)  

 

Τα παραπάνω αποτελοφν τον ςπουδαιότερο παράγοντα που εξθγεί διότι ο κλάδοσ των προϊόντων 

ςοκολάτασ παραμζνει ζνασ από τουσ πιο ανκεκτικοφσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και οι Ζλλθνεσ 

καταναλωτζσ είναι διατεκειμζνοι να αγοράςουν τισ ποςότθτεσ που χρειάηονται, ςχεδόν 

ανεξαρτιτωσ τιμισ και διακζςιμων ειςοδθμάτων. Άλλωςτε, θ ςοκολάτα δεν ανικει απλά ςτθν 

αγορά του snacking, αλλά -όπωσ μαρτυροφν ζρευνεσ- ςυγχζεται και ςε μεγάλο βακμό με αυτιν. 

(Chaplin, Katherine, Smith, Andrew, 2011)  

 

Ραρόλα αυτά, τα προϊόντα ςοκολάτασ δεν εντάςςονται ςτα βαςικά είδθ διατροφισ. Ωσ εκ τοφτου, 

κφριοι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςι τουσ είναι θ διαφιμιςθ και προβολι των προϊόντων, 

ο ανταγωνιςμόσ του κλάδου ςοκολατοποιίασ, οι τυχόν αλλαγζσ ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ, θ τιμι, 

θ φπαρξθ υποκατάςτατων προϊόντων, κλπ. 

 

Αρχικά, θ διαφιμιςθ όχι μόνο κατευκφνει τθ ηιτθςθ προσ τα διαφθμιηόμενα εμπορικά ςιματα τθσ 

αγοράσ, αλλά διαμορφϊνει και αντίςτοιχθ καταναλωτικι τάςθ. Οι μεγάλεσ κυρίωσ εταιρείεσ του 

κλάδου δαπανοφν ςθμαντικά ποςά για τθν διαφθμιςτικι υποςτιριξθ των προϊόντων τουσ. Ζνασ 

ακόμθ παράγοντασ επθρεαςμοφ τθσ ηιτθςθσ είναι θ προβολι των προϊόντων ςοκολάτασ που 

ςτοχεφει ςτθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν ςχετικά με τα νζα προϊόντα που κυκλοφοροφν ςτθν 

αγορά, ενϊ ςυχνά αποτελεί πθγι ζμπνευςθσ και δαπάνθσ για τισ εταιρείεσ του κλάδου. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, αυτζσ καλοφνται να ςχεδιάςουν και να τοποκετιςουν τα καταλλθλότερα pop 

εργαλεία, ϊςτε να ξεχωρίςουν τα προϊόντα τουσ ςτα μάτια των καταναλωτϊν και να επιλεχκοφν.   

 

Ο ανταγωνιςμόσ που επικρατεί ςτθν εγχϊρια αγορά λόγω τθσ πλθκϊρασ των εμπορικϊν ςθμάτων, 

αλλά και τθσ χαμθλισ κατά κεφαλι κατανάλωςθσ ςε ςχζςθ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, οξφνεται 

περαιτζρω λόγω του μεγάλου αρικμοφ υποκατάςτατων ειδϊν π.χ. μπιςκότα, κρουαςάν, 

ςοκολατοπαγωτά κλπ. Τα προϊόντα αυτά είτε περιζχουν πραγματικι ςοκολάτα ι όχι, αποςποφν 

μζροσ τθσ κατανάλωςθσ από τα εξεταηόμενα είδθ. (Icap, 2009) 
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Επιπρόςκετα, ςθμαντικό παράγοντα επθρεαςμοφ τθσ ηιτθςθσ για τα προϊόντα ςοκολατοποιίασ 

αποτελοφν οι διατροφικζσ ςυνικειεσ και οι ςχετικζσ τάςεισ που επικρατοφν κατά καιροφσ, όπωσ θ 

υγιεινι διατροφι, οι λιγότερεσ κερμίδεσ, κλπ.  

 

Επίςθσ, θ τιμι των προϊόντων, ςε ςυνδυαςμό με το διακζςιμο ειςόδθμα του καταναλωτι, μπορεί 

να λειτουργεί κετικά ι αρνθτικά ωσ προσ τθ ηιτθςθ ςυγκεκριμζνων προϊόντων εμπορικϊν ςθμάτων, 

όχι όμωσ ςε ιδιαίτερα μεγάλο βακμό. Ππωσ επιςθμαίνεται, τθν πενταετία  2008 - 2013 θ τιμι ςτισ 

ςοκολάτεσ παρουςίαςε ςωρευτικά τισ μεγαλφτερεσ αυξιςεισ μαηί με τθ ηάχαρθ, τα αυγά και το 

ρφηι, γεγονόσ που δθμιοφργθςε ςφγχυςθ ςτουσ καταναλωτζσ. (ΙΝ.ΕΜ.Τ - ΕΕΕ, 2013) 

 

Ρίνακασ 3.13: Μεταβολζσ τιμϊν ςε διάφορα είδθ διατροφισ (2008-2013)  

Ρροϊόν 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2013/2008 

ΥΗΙ 13,41% 1,01% 0,90% 1,09% -2,57% 13,85% 

ΑΛΕΥΙ 6,10% -0,69% -0,42% 5,69% -9,58% 0,26% 

ΪΫΜΙ 4,17% 0,56% 0,32% 3,24% -1,61% 6,76% 

ΓΑΛΑ ΝΫΡΟ 

ΡΑΣΤΕΙΫΜΕΝΟ 

-0,15% 11,93% 6,25% 6,15% 0,05% -0,77% 

ΑΥΓΑ 3,40% 0,42% 3,33% 2,91% 7,81% 19,05% 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ -4,11% -2,91% 0,96% -1,32% -1,24% -8,39% 

ΑΛΑΤΙ-ΜΡΑΩΑΙΚΑ 3,23% -0,10% 0,41% 4,47% -1,67% 6,38% 

ΚΑΨΕΣ 0,14% 1,44% 0,15% 7,97% -2,64% 6,94% 

ΜΕΛΙ 1,52% 3,15% 0,20% 0,42% -1,95% 3,31% 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΟ 1,10% -2,45% 1,79% -0,48% -1,61% -1,70% 

ΩΥΜΟΙ ΨΟΥΤΫΝ 3,37% -0,45% -0,05% 6,56% -8,31% 0,48% 

ΑΝΑΪΥΚΤΙΚΑ 0,83% 0,51% 1,39% 6,51% 0,47% 9,96% 

ΗΑΩΑΘ -1,03% -0,74% 0,58% 22,74% 0,21% 21,53% 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ – 

ΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

1,93% 3,47% 3,87% 2,90% -1,66% 10,86% 

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. / Επεξεργαςία ςτοιχείων ΙΝ.ΕΜ.Υ, ΕΣΕΕ 

 

Σε ςυνδυαςμό με τα παραπάνω παρατθρικθκε πωσ θ διάκεςθ προϊόντων ςοκολάτασ ιδιωτικισ 

ετικζτασ από μεγάλεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ οδθγεί ςτθ διεφρυνςθ των επιλογϊν των 

καταναλωτϊν, κακϊσ τα εν λόγω προϊόντα ζχουν χαμθλότερθ τιμι από τα αντίςτοιχα «επϊνυμα». 

 

Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ηιτθςθ για τα προϊόντα ςοκολάτασ χαρακτθρίηεται από 

ζντονθ εποχικότθτα, κακϊσ αυτά διακρίνονται για τθν ευπάκειά τουσ ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 
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Σφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, το γεγονόσ αυτό επθρεάηει ςθμαντικά τθν περίοδο 

κατανάλωςθσ θ οποία ουςιαςτικά ξεκινά τον Οκτϊβριο και διαρκεί περίπου μζχρι τα τζλθ Απριλίου. 

Φυςικά, για το λόγο αυτόν οι εταιρείεσ του κλάδου προςπακοφν να βρουν τρόπουσ να επιμθκφνουν 

τθν περίοδο αυτι. Ζτςι, επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ διατιρθςθ των προϊόντων ςοκολάτασ ςε 

ράφια ςοφπερ μάρκετ, όπου τα εξεταηόμενα προϊόντα δεν εκτίκενται ςτισ υψθλζσ εξωτερικζσ 

κερμοκραςίεσ ι ςτθν αποκικευςι τουσ ςε ψυγεία ςε άλλα ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ (π.χ. 

περίπτερα). 

 

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι οι περίοδοι των εορτϊν (Χριςτοφγεννα, Ράςχα) και των διακοπϊν 

χαρακτθρίηονται από αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ των εξεταηόμενων προϊόντων, κυρίωσ λόγω ηιτθςθσ 

των εποχιακϊν ειδϊν (χριςτουγεννιάτικεσ φιγοφρεσ, παςχαλινά αυγά) και των αποκαλοφμενων 

κεραςμάτων (bites). (Icap, 2009)  

 

3.3.8 Ρροςδιοριςμόσ ι πρόβλεψθ μελλοντικισ ηιτθςθσ 

Θ πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ αποτελεί ζνα από τα πιο δφςκολα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ μασ, 

κακϊσ είναι αυτι που κα προςδιορίςει το μζγεκοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και τουσ πόρουσ που 

απαιτοφνται για τθν επιτυχι πορεία του.  

 

Με βάςθ τθν ανάλυςθ που προθγικθκε, διαπιςτϊνουμε ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντεσ 

επθρεάηουν τθ ηιτθςθ, ςε διαφορετικό βακμό ο κακζνασ. Ζτςι, θ ηιτθςθ ταυτίηεται με τθ 

φαινομενικι κατανάλωςθ. Αξιοποιϊντασ, λοιπόν, τα ςτοιχεία για τθν παραγωγι προϊόντων 

ςοκολάτασ και παίρνοντασ ςαν παραδοχι πωσ οτιδιποτε παράγεται καταναλϊνεται κιόλασ, 

μπορζςαμε να προςδιορίςουμε τθν τωρινι και μελλοντικι ηιτθςθ. 

 

Ωσ προσ τθ μζκοδο τθσ πρόβλεψθσ χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ γραμμικισ τάςθσ, θ οποία 

απεικονίηεται ςτα διαγράμματα που ακολουκοφν: 
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Εικόνα 3.19: Εκτίμθςθ ηιτθςθσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ 

 

 

 

Εικόνα 3.20: Εκτίμθςθ ηιτθςθσ γεμιςτισ ςοκολάτασ 
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Εικόνα 3.21: Εκτίμθςθ ηιτθςθσ γκοφρζτασ 

 

 

 

Εικόνα 3.22: Εκτίμθςθ ηιτθςθσ bites 
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Εικόνα 3.23: Εκτίμθςθ ηιτθςθσ ςοκοπάςτασ 

 

3.4 Ανάλυςθ επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ 

Στθν μελζτθ που παρακζτουμε παρακάτω επιχειρικθκε μια ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ τθσ 

«Chocoland ΑΕ» (εςωτερικοφ και εξωτερικοφ), κακϊσ και μία προςπάκεια κατανόθςθσ τθσ 

εταιρικισ ςτρατθγικισ για το πωσ θ επιχείρθςθ αυτι μπορεί και προςαρμόηεται ςτα διαφορετικά 

ςενάρια εξελίξεων που προκφπτουν κακθμερινά.  

 

Χαρακτθριςτικό του κλάδου των προϊόντων ςοκολάτασ ςτον οποίο δραςτθριοποιείται και θ 

επιχείρθςι μασ αποτελεί ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, εφόςον ιδθ υπάρχουν επιχειριςεισ που 

διακζτουν ςτθν αγορά ποικιλία προϊόντων με πολλά εμπορικά ςιματα.  

 

Πταν αναφζρεται κάποιοσ ςε επιχειριςεισ ςοκολατοποιίασ, ςίγουρα ζρχονται απευκείασ ςτο μυαλό 

μασ μονάδεσ, οι οποίεσ διακζτουν ςφγχρονο μθχανολογικό εξοπλιςμό τον οποίο ανανεϊνουν 

ςυνεχϊσ. Επιπλζον, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ αγοράσ καλφπτεται από λίγεσ, μεγάλου μεγζκουσ 

επιχειριςεισ, οι οποίεσ διακζτουν οργανωμζνα δίκτυα διανομισ που καλφπτουν τθν ελλθνικι 

επικράτεια και δαπανοφν ςθμαντικά ποςά για τθ διαφθμιςτικι προβολι και υποςτιριξθ των 

προϊόντων τουσ. Οι εταιρείεσ αυτζσ με τισ εδραιωμζνεσ πωλιςεισ και τα παγιωμζνα μερίδια 

αγοράσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να λανςάρουν νζα προϊόντα (διαφορετικζσ γεφςεισ, νζεσ 

ςυςκευαςίεσ κλπ) ςτθν αγορά, κακιςτϊντασ τον ανταγωνιςμό πολφ ζντονο ιδιαίτερα για τισ 

νεοειςερχόμενεσ επιχειριςεισ του κλάδου. 
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3.4.1 Ανάλυςθ ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

Σε μία προςπάκεια να κατανοιςουμε καλφτερα το κλαδικό περιβάλλον τθσ «Chocoland ΑΕ», κακϊσ 

και τθ φφςθ του ανταγωνιςμοφ χρθςιμοποιιςαμε το λεγόμενο μοντζλο των πζντε δυνάμεων του 

Porter. Συχνά το υπόδειγμα αυτό ονομάηεται ‘‘δομικι ανάλυςθ ενόσ κλάδου’’ και μπορεί να 

εκτιμιςει τθ ςυνολικι ελκυςτικότθτα ενόσ κλάδου. (Παπαδάκθσ, 2007) 

 

Σφμφωνα με αυτό, οι πζντε δυνάμεισ που κακορίηουν τον ανταγωνιςμό είναι: 

 

 

Εικόνα 3.24: Οι πζντε δυνάμεισ του Porter  

 

 

1. Είςοδοσ νζων ανταγωνιςτϊν: χαμθλι  

 

 Υψθλι ςυγκζντρωςθ επιχειριςεων  

 Οικονομίεσ κλίμακασ 

 Διακίνθςθ κακιερωμζνων εμπορικϊν ςθμάτων  

 Απαιτιςεισ ςε κεφάλαια  

 Ανάπτυξθ & οργάνωςθ δικτφου διανομισ  
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Θ είςοδοσ ςτον κλάδο τθσ ςοκολατοποιίασ δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ εφκολθ, δεδομζνου του 

υφιςτάμενου βακμοφ ςυγκζντρωςθσ ςτθν αγορά, κακϊσ και τθσ διακίνθςθσ κακιερωμζνων 

εμπορικϊν ςθμάτων με πολφχρονθ παρουςία και υψθλι αναγνωριςιμότθτα. (Icap, 2009)  

 

Οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο ζχουν πλεονεκτιματα ζναντι των 

νεοειςερχόμενων, τα οποία απορρζουν από τθν μακρόχρονθ παρουςία τουσ ςτον κλάδο. Αυτά 

περιλαμβάνουν το ‘‘know-how’’ τθσ παραγωγισ του προϊόντοσ, τισ οικονομίεσ κλίμακασ 

(μεγαλφτερθ ποςότθτα παραγωγισ => μικρότερο ανά μονάδα κόςτοσ), τθν καμπφλθ εμπειρίασ,, τθν 

πρόςβαςθ ςε πρϊτεσ φλεσ, τθ γνϊςθ του κλάδου. (Παπαδάκθσ, 2007) 

 

Πςον αφορά, λοιπόν, τον παραγωγικό τομζα, μια νεοειςερχόμενθ ςοκολατοποιία καλείται να 

επενδφςει υψθλά κεφάλαια για τθ δθμιουργία των κατάλλθλων εγκαταςτάςεων, κακϊσ και να 

αναπτφξει και να οργανϊςει τθν εφοδιαςτικι τθσ αλυςίδα (logistics). Εμπόδιο ειςόδου αποτελεί και 

θ ίδια θ πρόςβαςθ ςτα κανάλια διανομισ. Λδίωσ ςτθν περίπτωςθ των καταναλωτικϊν αγακϊν τθν 

οποία και εξετάηουμε τα κανάλια διανομισ εμφανίηονται διςτακτικά απζναντι ςτα νζα προϊόντα και 

προτιμοφν τα ιδθ υπάρχοντα και καταξιωμζνα. (Παπαδάκθσ, 2007)  

 

Ακόμθ, ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν κακιζρωςθ και εδραίωςθ μιασ εταιρείασ αποτελεί θ 

προβολι και θ διαφθμιςτικι υποςτιριξθ των προϊόντων τθσ με κόςτοσ που τείνει να είναι αρκετά 

υψθλό. Συνοψίηοντασ, μία νεοειςερχόμενθ επιχείρθςθ είναι πολφ δφςκολο να αντιμετωπίςει τα 

κακιερωμζνα “brand names” με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να διεκδικιςει ζνα αξιόλογο μερίδιο 

από τθν πίτα τθσ αγοράσ. (Icap, 2009) 

 

2. Ανταγωνιςμόσ μεταξφ επιχειριςεων του κλάδου: υψθλόσ  

 

 Μεγάλο πλικοσ επιχειριςεων  

 Private label προϊόντα  

 Υψθλι ςυγκζντρωςθ  

 Δυςκολία εξόδου  

 Διαφοροποίθςθ ςε δίκτυα διανομισ και προϊκθςθσ  

 

Θ αγορά τθσ ςοκολατοποιίασ είναι μία ζντονα ανταγωνιςτικι αγορά με υψθλι ςυγκζντρωςθ ςτθν 

οποία δραςτθριοποιείται πλικοσ επιχειριςεων. Θ εγχϊρια αγορά προϊόντων ςοκολατοποιίασ 

ελζγχεται ςε κακοριςτικό βακμό από λίγεσ εδραιωμζνεσ εταιρείεσ. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά 
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εντονότερο τον ανταγωνιςμό, κακϊσ οι επιχειριςεισ προςπακοφν να διατθριςουν ι να αυξιςουν 

τα μερίδιά τουσ με κάκε δυνατό τρόπο. Οι μεγάλου, κυρίωσ, μεγζκουσ εταιρείεσ λανςάρουν ςτθν 

αγορά νζεσ εμπλουτιςμζνεσ γεφςεισ προϊόντων, ςε βελτιωμζνεσ ι νζεσ ςυςκευαςίεσ με ςτόχο τθν 

προςζλκυςθ μεγαλφτερου μζρουσ καταναλωτϊν και τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν τουσ. 

Συγκριτικό πλεονζκτθμα που παρουςιάηουν ζναντι των μικρότερων, αποτελεί το γεγονόσ ότι ζχουν 

τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν αυξθμζνεσ δαπάνεσ για διαφιμιςθ και προϊκθςθ των 

προϊόντων τουσ, προκειμζνου να ενιςχφουν τθν αναγνωριςιμότθτα των εμπορικϊν ςθμάτων τουσ 

και να αυξιςουν το μερίδιο αγοράσ. Ο ανταγωνιςμόσ επικεντρϊνεται και ςε επίπεδο διαφθμιςτικισ 

προβολισ – υποςτιριξθσ των εμπορικϊν τουσ ςθμάτων (“brands”). 

 

Σε επίπεδο χονδρεμπορίου, ο ανταγωνιςμόσ εκφράηεται και με τθ μορφι εκπτϊςεων και ποικίλων 

παροχϊν, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αποκλειςτικι διανομι. Ραρόμοια τακτικι ακολουκείται και για 

τα ςοφπερ μάρκετ. Στθν ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ ςυμβάλλει και θ αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ 

των προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ (private labels), θ οποία ςτθρίηεται ςτθ χαμθλότερθ τιμι 

διάκεςισ τουσ ςε ςχζςθ με τα «επϊνυμα» προϊόντα. Στθν εξζλιξθ αυτι ςθμαντικό ρόλο 

διαδραματίηει και θ ανάπτυξθ αλυςίδων καταςτθμάτων “discount”. Τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα 

διακζτουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τιμισ ςε ςχζςθ με άλλα εμπορικά ςιματα τθσ ίδιασ κατθγορίασ 

προϊόντων, λόγω του ότι δεν επιβαρφνονται με ζξοδα προβολισ και διαφιμιςθσ. (Icap, 2009) 

 

Τζλοσ, θ ζλλειψθ διαφοροποίθςθσ ςτα προϊόντα αποτελεί παράγοντα που ςυμβάλλει ςτον ζντονο 

ανταγωνιςμό του κλάδου. Άλλωςτε, ο πραγματικόσ ι αντιλθπτόσ (perceived) βακμόσ 

διαφοροποίθςθσ των προϊόντων ςοκολάτασ δεν είναι υψθλόσ και οι πελάτεσ εφκολα μποροφν να 

υποκαταςτιςουν το προϊόν μιασ επιχείρθςθσ με προϊόντα ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων, δθλαδι 

το κόςτοσ αλλαγισ (switching cost) είναι χαμθλό. (Παπαδάκθσ, 2007) 

 

3. Διαπραγματευτικι δφναμθ προμθκευτϊν: χαμθλι  

 

 Ρολλζσ εναλλακτικζσ πθγζσ προμθκευτϊν 

 Μεγάλθ διακεςιμότθτα πρϊτων υλϊν  

 Χαμθλόσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ προϊόντων προμθκευτϊν 

 

 

Οι βιομθχανικζσ επιχειριςεισ του κλάδου προμθκεφονται ποικιλία πρϊτων υλϊν (κακάο, γάλα, 

ηάχαρθ, ξθροφσ καρποφσ, αρϊματα κλπ.), θ οποία εξαρτάται από τισ γεφςεισ και τα προϊόντα 
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ςοκολάτασ που προςφζρουν ςτθν αγορά. Ρρομθκευτζσ των πρϊτων υλϊν είναι πολυάρικμεσ 

επιχειριςεισ διεκνϊσ και προςφζρουν προϊόντα χωρίσ ιδιαίτερα μεγάλο βακμό διαφοροποίθςθσ. 

Επομζνωσ, κα λζγαμε ότι το κόςτοσ αλλαγισ μιασ πθγισ προμθκειϊν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. 

(Παπαδάκθσ, 2007)  

 

Δεδομζνθσ τθσ επάρκειασ των απαιτοφμενων πρϊτων υλϊν ςτα περιςςότερα από τα ανωτζρω είδθ, 

κακϊσ και τθσ διακεςιμότθτασ πθγϊν προμικειασ ςτθ διεκνι αγορά, θ διαπραγματευτικι δφναμθ 

των προμθκευτϊν ζναντι των οργανωμζνων βιομθχανιϊν του κλάδου είναι περιοριςμζνθ. (Icap, 

2009) 

 

4. Διαπραγματευτικι δφναμθ αγοραςτϊν: υψθλι  

 

 Συμβολι ςτθν αναγνωριςιμότθτα των προϊόντων  

 Αποτελοφν κανάλια διανομισ  

 Ρρομικεια μεγάλων ποςοτιτων 

 

Το μζγεκοσ των επιχειριςεων που αγοράηουν και μεταπωλοφν τα προϊόντα ςοκαλατοποιίασ 

επθρεάηει τθ διαπραγματευτικι τουσ δφναμθ. Σφμφωνα με παράγοντεσ του κλάδου, μεγάλθ 

διαπραγματευτικι δφναμθ, ωσ αγοραςτζσ, ζχουν οι αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ που προμθκεφονται 

απευκείασ τα προϊόντα από τισ ςοκολατοβιομθχανίεσ. Θ δφναμι τουσ δεν πθγάηει μόνο από τισ 

ποςότθτεσ που προμθκεφονται (φψοσ παραγγελιϊν), αλλά και από τθ δυνατότθτά τουσ να 

ςυμβάλουν, ωσ ζνα βακμό, και ςτθν αναγνωριςιμότθτα ενόσ προϊόντοσ.  

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ ςυνάπτουν, ςυνικωσ, ειδικζσ ςυμφωνίεσ με τισ 

εταιρείεσ, επιδιϊκοντασ ζτςι υψθλζσ παροχζσ (ειδικά κίνθτρα, εκπτϊςεισ κ.ά). Για παράδειγμα, οι 

παροχζσ είναι υψθλότερεσ για τα μεγαλφτερα ςθμεία πϊλθςθσ (πχ. Αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ), με 

ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ καταλλθλότερθσ κζςθσ των προϊόντων μζςα ςτα καταςτιματα. Οι 

χονδρζμποροι και ειδικότερα εκείνοι που ζχουν αποκτιςει φιμθ ςτθν αγορά ζχουν επίςθσ 

αξιόλογθ διαπραγματευτικι δφναμθ, κακϊσ διαπραγματεφονται ςυνικωσ με τισ προμθκεφτριεσ 

εταιρείεσ ςτθ βάςθ τθσ αποκλειςτικότθτασ. (Icap, 2009) 
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5. Κίνδυνοσ από υποκατάςτατα προϊόντα ι υπθρεςίεσ: υψθλόσ 

 

 Φπαρξθ ‘‘κοντινϊν’’ υποκατάςτατων 

 Υποκατάςταςθ από προϊόντα του κλάδου 

 

Στον ςυγκεκριμζνο κλάδο υπάρχει πλθκϊρα υποκατάςτατων προϊόντων, με αποτζλεςμα οι 

επιχειριςεισ να υφίςτανται ζντονο ανταγωνιςμό από παρεμφερι τυποποιθμζνα προϊόντα, όπωσ 

είναι τα κρουαςάν (π.χ. με γζμιςθ ι επικάλυψθ ςοκολάτασ), τα μπιςκότα, τα ςοκολατοπαγωτά, 

διάφορα ςνακ κ.ά. Επίςθσ, ανταγωνιςτικά λειτουργοφν για τα προϊόντα ςοκολάτασ και τα 

γλυκίςματα των ηαχαροπλαςτείων. (Icap, 2009) Δεν είναι τυχαίο, άλλωςτε, το γεγονόσ ότι τα 

τελευταία χρόνια οι μεγάλεσ αλυςίδεσ ηαχαροπλαςτείων ζχουν κακιερϊςει τθν πϊλθςθ 

ςυςκευαςμζνθσ χειροποίθτθσ ςοκολάτασ. Με τον τρόπο αυτό παρουςιάηουν με μεγάλθ επιτυχία, 

όπωσ φαίνεται και ςτα μερίδια αγοράσ τουσ προϊόντα που μποροφν να αντικαταςτιςουν τθν 

παραδοςιακι τυποποιθμζνθ ςοκολάτα, π.χ. ςοκολάτεσ Max Perry.  

 

Επιπροςκζτωσ, ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να τονίςουμε ότι οριςμζνα από τα προϊόντα ςοκολάτασ 

μποροφν εφκολα να υποκαταςτακοφν από άλλα του ιδίου κλάδου, μετατοπίηοντασ ζτςι τθν ηιτθςθ 

από ζνα είδοσ ςε κάποιο άλλο. 

 

3.4.2 Ανάλυςθ του εξωτερικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 

Εκτόσ από τθν ανάλυςθ του ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ που προθγικθκε, είναι ςθμαντικό να 

γίνει ανάλυςθ και του ευρφτερου περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ςκοπεφει να ειςζλκει θ μονάδα. (Kotler, 

2000) Σε μία προςπάκεια ςτρατθγικισ ανάλυςθσ του εξωτερικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 

τθσ «Chocoland ΑΕ», χρθςιμοποιιςαμε τθν προτεινόμενθ από τθ βιβλιογραφία ανάλυςθ PEST. 

Ρρόκειται για μία μζκοδο που προςεγγίηει υπό διαφορετικά πρίςματα το ευρφτερο μάκρο-

περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ, με ςκοπό τθν πλιρθ κατανόθςθ αυτοφ, τον προςδιοριςμό ευκαιριϊν 

και απειλϊν, κακϊσ και τθν πρόβλεψθ των μελλοντικϊν τάςεων που κα επικρατιςουν ςε αυτό, με 

ςκοπό τθν καλφτερθ προετοιμαςία για τισ προκλιςεισ του μζλλοντοσ. (Παπαδάκθσ, 2007) 

 

Άλλωςτε, προκειμζνου να διαμορφωκεί θ ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ, πρζπει πρϊτα να 

αξιολογθκεί κάκε ενδεχόμενθ αλλαγι του γενικευμζνου περιβάλλοντοσ και να προβλεφκοφν οι 

πικανζσ ςυνζπειεσ ςτθν πορεία και τθν εξζλιξθ τθσ επιχείρθςθσ.  
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Εικόνα 3.25: Ανάλυςθ PEST 

 

 

Ρολιτικό περιβάλλον  

 Ρολιτικι Αςτάκεια  

 Αλλαγζσ ςτο εργατικό δίκαιο  

 Αφξθςθ φορολογικισ επιβάρυνςθσ  

 Φπαρξθ νομοκεςίασ για διαδικαςίεσ παραγωγισ, επεξεργαςίασ, διάκεςθσ, αςφάλειασ, 

αποκικευςθσ και υγιεινισ  

 Μεταρρφκμιςθ νομοκεςίασ για το περιβάλλον  

 Σφςτθμα διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ τροφίμων (HACCP)  

 Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (ISO 9001) 

 Κεςμοκετθμζνα όρια τιμολόγθςθσ ςτα προϊόντα  

 Νομοκεςία κατά των μονοπωλίων  

 Ειδικά κίνθτρα - Επιχορθγιςεισ μζςω ΕΣΡΑ  

 

Οικονομικό περιβάλλον  

 Οικονομικι φφεςθ – ζλλειψθ ρευςτότθτασ  

 Μείωςθ ειςοδθμάτων  

 Μείωςθ ειςαγωγϊν  

 Αφξθςθ τιμισ καυςίμων κίνθςθσ (βενηίνθσ)  

 Υψθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο ΑΕΡ  

 Υψθλά επιτόκια δανειςμοφ  
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Κοινωνικό περιβάλλον  

 Στροφι προσ ελλθνικά παραδοςιακά προϊόντα  

 Αφξθςθ ηιτθςθσ βαςικϊν προϊόντων  

 Αφξθςθ ηιτθςθσ προϊόντων μακράσ διαρκείασ και τυποποιθμζνων - μείωςθ χρόνου 

προετοιμαςίασ  

 Στροφι κατοίκων επαρχίασ ςε τοπικζσ επιχειριςεισ  

 Γριγοροι ρυκμοί ηωισ (lifestyle trends) - πολλζσ ϊρεσ εκτόσ ςπιτιοφ  

 Τάςθ ςτθν υγιεινι διατροφι  

 Φαινόμενα υποκατάςταςθσ - Στροφι καταναλωτϊν ςτα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ 

(private label)  

 Επίδραςθ μζςων ενθμζρωςθσ / διαφιμιςθσ  

 Αφξθςθ ανεργίασ  

 

Τεχνολογικό περιβάλλον  

 Συνεχισ εξζλιξθ τεχνολογίασ  

 Νζεσ ςφγχρονεσ μζκοδοι και μθχανιματα παραγωγισ, ςυςκευαςίασ  

 Ρροςταςία ευρεςιτεχνιϊν - πατζντεσ  

 Λκανότθτεσ καινοτομίασ  

 Τεχνολογία πλθροφορίασ και επικοινωνίασ  

 Αυξθμζνεσ δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ  

 Βελτίωςθ παραγωγικότθτασ με αυτοματιςμό και νζεσ μεκόδουσ  

 

Συμπεραςματικά, θ αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ περιβάλλοντοσ και επιχείρθςθσ ςυνοψίηεται ςε δφο 

βαςικοφσ άξονεσ (Παπαδάκθσ, 2007): 

1. Θ επιχείρθςθ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτθν αλλαγι του περιβάλλοντοσ όταν και όπου αυτό 

απαιτείται. 

2. Θ επιχείρθςθ κα πρζπει να προςπακεί να επθρεάηει και όπου είναι εφικτό να ελζγχει τζτοιεσ 

αλλαγζσ. 

 

3.5 Στρατθγικι 

Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ ανάλυςθσ τθσ «Chocoland ΑΕ» αποτελεί θ μελζτθ τθσ 

αλυςίδασ αξίασ τθσ, κακϊσ θ αναγνϊριςθ των δυνάμεων και αδυναμιϊν τθσ, ι ακόμα και των 

μοναδικϊν τθσ ικανοτιτων είναι ςυχνά ευκολότερθ όταν υπάρχει μια αναλυτικι άποψθ τθσ 
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επιχείρθςθσ. Θ ανάλυςι τθσ ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ τθσ δομισ κόςτουσ τθσ και τθν επίτευξθ 

διαφοροποίθςθσ ζναντι των ανταγωνιςτϊν. Επίςθσ, επιςθμαίνει τθ ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ αξίασ 

για τουσ πελάτεσ, προςφζρει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ κατά τθν εκτίμθςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ και 

απαράμιλλθσ γεφςθσ των προϊόντων τθσ. (Kotler, 2000) 

 

Πραμα:  

Με ςφμμαχο το καυμαςμό ςτθν ιςτορία τθσ ςοκολάτασ και το ςεβαςμό ςτθν παράδοςθ τθσ 

ελλθνικισ φφςθσ επιδιϊκουμε ςτθν ιςορροπθμζνθ διατροφι των καταναλωτϊν μασ και τθν παροχι 

προϊόντων ςοκολάτασ υψθλισ διατροφικισ αξίασ...  

Ρροςεγγίηοντασ με μεράκι και ευαιςκθςία κζματα υγείασ, φιλοδοξοφμε να ςυμβάλλουμε 

ουςιαςτικά ςε μια ποιοτικότερθ ηωι με γεφςθ και άρωμα Ελλάδασ…  

 

Αποςτολι:  

Αποςτολι μασ θ ευρεία παροχι παραδοςιακϊν, ποιοτικϊν και νόςτιμων προϊόντων ςοκολάτασ ςτθ 

Νότια και Κεντρικι Ελλάδα. 

 

3.6 Ανάλυςθ SWOT 

Το εςωτερικό περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ αναφζρεται ςε παραμζτρουσ, οι οποίεσ χαρακτθρίηουν 

τθν επιχείρθςθ και τθσ προςδίδουν μία ιδιαίτερθ προςωπικότθτα. Θ κουλτοφρα είναι μοναδικι για 

κάκε επιχείρθςθ και χριηει δε ιδιαίτερθσ προςοχισ, γιατί μπορεί εφκολα να οδθγιςει ςε ιςχυρό 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα που δεν αντιγράφεται εφκολα. Συνεπϊσ, θ ενδελεχισ μελζτθ του 

εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ μιασ επιχείρθςθσ μπορεί να φανερϊςει ςτα ςτελζχθ τθσ μια ςειρά από 

δυνάμεισ και αδυναμίεσ. Πμοια, μζςα από τθ μελζτθ αυτι ςυνικωσ ανακφπτουν τόςο δυνθτικζσ 

ευκαιρίεσ όςο και πικανζσ απειλζσ. 
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Εικόνα 3.26: Ανάλυςθ SWOT 

 

Δυνάμεισ (strengths)  

 Εδραιωμζνο και δθμοφιλζσ είδοσ ςνακ  

 Εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά ςτόχο λόγω τθσ ςτρατθγικισ κζςθσ τθσ εταιρείασ 

 Οργανωμζνο δίκτυο διανομισ 

 Ρροβολι ελλθνικισ παράδοςθσ  

 Καινοτομικό, πρωτότυπο προϊόν  

 

Αδυναμίεσ (weaknesses)  

 Εποχικότθτα ςοκολάτασ 

 Υψθλό κόςτοσ πρϊτθσ φλθσ 

 Υψθλό κόςτοσ μεταφοράσ και διανομισ  

 Υψθλό κόςτοσ επιςτρεφόμενων ποςοτιτων  

 

Ευκαιρίεσ (opportunities)  

 Τάςθ για νζα υγιεινά καταναλωτικά πρότυπα 

 Τάςθ για ‘‘ιςορροπθμζνθ’’ κατανάλωςθ ςοκολάτασ και κατανάλωςθ προϊόντων ςοκολάτασ 

με βάςθ τθ ςοκολάτα υγείασ (bitter) 

 Στροφι καταναλωτϊν ςε εγχϊριεσ επιχειριςεισ  

 Ζντονο ενδιαφζρον για καινοτομικά προϊόντα και νζεσ γεφςεισ  

 Επζκταςθ, διείςδυςθ ςε αγορζσ βαλκανικϊν χωρϊν 
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 Τεχνολογικι πρόοδοσ  

 

Απειλζσ (threats)  

 Καμπάνιεσ καταπολζμθςθσ παιδικισ παχυςαρκίασ και περιοριςμοφ κατανάλωςθσ 

ςοκολάτασ για να αποφευχκοφν αρνθτικά αποτελζςματα ςτθν υγεία 

 Οικονομικι κρίςθ, μειωμζνθ αγοραςτικι δφναμθ καταναλωτϊν 

 Ρεριοριςμόσ αυκόρμθτων αγορϊν 

 Αυξανόμενα μερίδια πολυεκνικϊν επιχειριςεων διάκεςθσ προϊόντων ςοκολάτασ  

 

3.7 Θ ςτρατθγικι marketing 

Για να κατορκϊςει θ «Chocoland ΑΕ» να επιτφχει κερδοφόρο πορεία ςτον κλάδο, κα πρζπει να 

ακολουκιςει μία ςαφϊσ οριςμζνθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ, ϊςτε να αξιοποιιςει πλιρωσ τισ 

ευκαιρίεσ που προζκυψαν από τθν ανωτζρω ανάλυςθ.  

 

Θ ςτρατθγικι αυτι κα αποτελζςει τθν ταυτότθτα του προϊόντοσ και το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

τθσ εταιρείασ μασ ζναντι των ανταγωνιςτϊν. Οι λζξεισ «επαναςτατικό», «καινοτόμο», 

«πρωτοποριακό», «μοναδικό», ςυχνζσ ςε κείμενα παρουςίαςθσ νζων προϊόντων, δικαιολογοφνται 

εν μζρει από το γεγονόσ ότι, ειδικά ςιμερα, για να παρουςιαςτεί ζνα νζο προϊόν ςτα ράφια, ζχουν 

επενδυκεί χριματα, χρόνοσ και κόποσ, όχι μόνο από ζνα τμιμα, αλλά από ολόκλθρο τον οργανιςμό 

που βάηει τθν υπογραφι του ςτο τελικό αποτζλεςμα. Για να μιλιςουμε, όμωσ, για πραγματικι... 

επανάςταςθ, κα πρζπει το προϊόν να φζρνει κάτι εντελϊσ νζο ςτθ ηωι των καταναλωτϊν. 

(Μαντηιϊρθ, 2014) 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ δομι τθσ ςτρατθγικισ περιλαμβάνει και βαςίηεται ςε 3 πολφ βαςικά ςτοιχεία, 

τα οποία κρίνεται απαραίτθτο να αναλυκοφν ξεχωριςτά. Αυτά είναι:  

 Segmentation  

 Targeting  

 Positioning  

 

3.7.1 Segmentation 

Θ επιχείρθςθ επιλζγει να χρθςιμοποιιςει τθν ςτρατθγικι segment marketing και να λανςάρει ςτθν 

αγορά διαφορετικά προϊόντα ςε ζνα ι διαφορετικά τμιματα τθσ αγοράσ. Άρα, ςτθν ουςία γίνεται 

τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ ανάλογα με ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Στθν παροφςα μελζτθ, κρίκθκε 
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ςκόπιμο θ τμθματοποίθςθ να γίνει με βάςθ τον γεωγραφικό παράγοντα, το δθμογραφικό 

παράγοντα, το ςυμπεριφορικό παράγοντα και τζλοσ με βάςθ τον ψυχολογικό παράγοντα. 

 

Με βάςθ τον γεωγραφικό παράγοντα, θ αγορά μπορεί να διαιρεκεί ωσ εξισ: 

 Αττικι 

 Ρελοπόννθςοσ 

 Κριτθ 

 Κεςςαλία 

 Κράκθ 

 Ανατολικι/Κεντρικι/Δυτικι Μακεδονία 

 Ιπειροσ 

 Ανατολικι/Δυτικι Στερεά Ελλάδα 

 Νθςιά Λονίου 

 Βόρειο/Ανατολικό Αιγαίο 

 Κυκλάδεσ 

 Δωδεκάνθςα 

 

Με βάςθ τον δθμογραφικό παράγοντα, θ αγορά μπορεί να διαιρεκεί ωσ εξισ: 

 Οικογζνειεσ  

 Νεαρά ηευγάρια 

 Εργζνθδεσ (άνδρεσ) 

 Εργζνθδεσ (γυναίκεσ) 

 Φοιτθτζσ 

 Ραιδιά 

 Συνταξιοφχοι 

 

Με βάςθ τον ςυμπεριφορικό παράγοντα, θ αγορά μπορεί να διαιρεκεί ωσ εξισ: 

 Benefits Sought (διαφορετικά τμιματα αγοράσ απολαμβάνουν διαφορετικά οφζλθ  

από το ίδιο προϊόν)  

 Usage Rate (μικρι/μεςαία/μεγάλθ χριςθ προϊόντοσ) 

 

Με βάςθ τον ψυχολογικό παράγοντα, ζχουμε: 
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 Ρολυάςχολουσ καταναλωτζσ που δεν ζχουν χρόνο να ετοιμάςουν φαγθτό και θ διατροφι 

τουσ βαςίηεται κυρίωσ ςτθ γριγορθ εςτίαςθ και το snacking 

 Καταναλωτζσ με προτεραιότθτα τθν ελλθνικι παραδοςιακι διατροφι 

 Καταναλωτζσ που προςζχουν τθ ςιλουζτα τουσ και επιλζγουν μια κακθμερινι 

ιςορροπθμζνθ διατροφι 

 Ακλθτζσ 

 B2B επιχειριςεισ (Ξενοδοχεία, Κυλικεία, Καφζ-Αναψυκτιρια) 

 

3.7.2 Targeting 

Ρροκειμζνου θ επιχείρθςθ να είναι ςε κζςθ να διεκδικιςει μια ανταγωνιςτικι κζςθ είναι 

απαραίτθτο να κακορίςει τθ ςχετικι αγορά ςτθν οποία ςκοπεφει να απευκυνκεί. Θ επιλογι τθσ 

αγοράσ - ςτόχου αφορά τισ ομάδεσ των καταναλωτϊν που ςκοπεφει να απευκυνκεί θ επιχείρθςι 

μασ. Δίνοντασ, λοιπόν, ζμφαςθ ςτθν τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ που αναλφκθκε παραπάνω, θ 

«Chocoland ΑΕ» απευκφνεται και ςτοχεφει ςτθν περιοχι τθσ Ρελοποννιςου και τθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Αττικισ.  

 

Εφόςον τα προϊόντα τθσ χαρακτθρίηονται ωσ ποιοτικά προϊόντα υψθλισ διατροφικισ αξίασ  

απευκφνονται ςε: 

 Οικογζνειεσ 

 Νεαρά ηευγάρια 

 Εργζνθδεσ 

 Φοιτθτζσ 

 

Ταυτόχρονα, παράλλθλοσ ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι να ικανοποιεί καταναλωτζσ που 

απολαμβάνουν τα προϊόντα τθσ ςε υψθλό βακμό ςυχνότθτασ (>1 φορά τθν εβδομάδα) και αφοφ οι 

πελάτεσ τθσ είναι το επίκεντρο τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ επιλζγει να απευκυνκεί ςε: 

 

 Ρολυάςχολουσ ανκρϊπουσ που δεν ζχουν χρόνο να ετοιμάςουν φαγθτό και θ διατροφι 

τουσ βαςίηεται κυρίωσ ςτθ γριγορθ εςτίαςθ και το snacking 

 Καταναλωτζσ με προτεραιότθτα τθν ελλθνικι παραδοςιακι διατροφι 

 Καταναλωτζσ που προςζχουν τθ ςιλουζτα τουσ και επιλζγουν μια κακθμερινι 

ιςορροπθμζνθ διατροφι 

 Κανάλι HO.RE.CA (B2B επιχειριςεισ π.χ. Ξενοδοχεία, Κυλικεία, Καφζ-Αναψυκτιρια)  
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3.7.3 Positioning 

Στο ςτάδιο αυτό παρουςιάηεται ςτουσ καταναλωτζσ ο λόγοσ για τον οποίο πρζπει να αγοράςουν το 

προϊόν τθσ υπό μελζτθ εταιρείασ. (Abrams, Rhonda, Abrams, 2003) 

  

Θ εταιρεία βαςίηεται ςε ζνα προϊόν που παντρεφει τθν ελλθνικι παράδοςθ με τθν τελευταία λζξθ 

τθσ τεχνολογίασ ςτθν παραςκευι ςοκολάτασ. 

 

Θ ςτρατθγικι που ακολουκεί είναι ςτρατθγικι διαφοροποίθςθσ, προςφζροντασ ςτουσ πελάτεσ τθσ 

ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα, όπωσ: 

 Υψθλισ ποιότθτασ και εξειδίκευςθσ ςοκολάτα 

 Ραραδοςιακι καινοτομικι ςοκολάτα 

 Λκανοποίθςθ καταναλωτι κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο 

 Στρατθγικι τοποκεςία εταιρείασ 

 Στρατθγικζσ ςυμμαχίεσ με τοπικοφσ ςυνεταιριςμοφσ γάλακτοσ, μελιοφ, γλυκϊν του 

κουταλιοφ και ξθρϊν καρπϊν  

 

Ακριβϊσ επειδι θ ςτρατθγικι τοποκζτθςθσ είναι customer benefits, θ Chocoland κζλει να δείχνει 

ςυνεχϊσ ςτον κάκε μεμονωμζνο πελάτθ τθσ τα οφζλθ που κα κερδίςει από το κάκε προϊόν που 

επιλζγει να αγοράςει. Το μότο τθσ εταιρείασ, ςχετικά με το εν λόγω προϊόν, ςυγκεντρϊνει μζςα ςε 

λίγεσ γραμμζσ όλα τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα και προτεριματα του προϊόντοσ και 

‘‘ιντριγκάρει’’ τουσ καταναλωτζσ να το δοκιμάςουν: 

 

«Βαρεκικατε τα γριγορα, αλλά κακόλου κρεπτικά ςνακ; Σϊρα ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να 

ανακαλφψετε ζνα προϊόν αποκλειςτικά για ςασ. Η ςοκολάτα chocoland ςυνδυάηει εξειδικευμζνθ 

τεχνολογία από τον καρπό του κακαόδεντρου μζχρι το τελικό προϊόν, δίνοντασ ταυτόχρονα ζμφαςθ 

ςτουσ καρποφσ τθσ ελληνικήσ φφςησ. Θα τθ βρείτε ςτα supermarkets και τα περίπτερα ςε 9 

διαφορετικζσ γεφςεισ ςε νζα αεροςτεγι ςυςκευαςία για να διατθρείται θ γνήςια γεφςη τθσ! Εςφ 

ζφαγεσ τθν ςοκολάτα ςου ςιμερα; Η παράδοςθ τθσ Ελλάδοσ είναι μοναδικι ςτον κόςμο. Ασ τθ 

διατθριςουμε!» 

 

3.8 Συμπεράςματα ζρευνασ μάρκετινγκ 

Ρροτοφ ςχεδιάςουμε τθν επιμζρουσ τακτικι του μάρκετινγκ και τα 4Ps, κα αναφζρουμε τα βαςικά 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ μάρκετινγκ που διεξιχκει για τθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ςκοπιμότθτασ. 
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Θ ζρευνα μάρκετινγκ παρουςιάηεται εκτενζςτερα ςτο παράρτθμα τθσ εργαςίασ αυτισ με τουσ 

πίνακεσ και όλεσ τισ αναλφςεισ που εξετάςτθκαν ςχετικά με τισ επιλογζσ μασ ςτο κομμάτι του 

μάρκετινγκ τθσ νζασ επιχείρθςθσ.  

 

ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 ςε ποςοςτό 97,8% οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν οι ίδιοι προϊόντα ςοκολάτασ (Πίνακασ Π1) 

 θ μεγαλφτερθ ςειρά κατάταξθσ ςτθν κατανάλωςθ ξεκινά από τθ ςοκολάτα ςε πλάκεσ, ςυνεχίηει ςτθ γεμιςτι, 

γκοφρζτα, ςοκολατάκια και καταλιγει ςτθ ςοκοπάςτα (Πίνακεσ Π2-Π6) 

 για τθν ςυχνότθτα κατανάλωςθσ των προϊόντων ςοκολάτασ διαφαίνεται ωσ μεγαλφτερο ποςοςτό το 34,2% με 

ςυχνότθτα κατανάλωςθσ 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα (Πίνακασ Π7) 

 εκτόσ από τθ γκοφρζτα που το μεγαλφτερο ποςοςτό των ερωτθκζντων τθν καταναλϊνει ςε ποςότθτα μίασ 

ςυςκευαςίασ, οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ καταναλϊνονται ςυνικωσ ςε ποςότθτα μικρότερθ από μία ςυςκευαςία 

(Πίνακεσ Π8-Π12) 

 ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ προτάςεων ςχετικά με τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ με τθν κλίμακα Likert από 1-5 (όπου 

1: Διαφωνϊ Απόλυτα ζωσ 5: Συμφωνϊ Απόλυτα), το 41,9% ςυμφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ προκαλοφν 

ευεξία, το 50,5% ςυμφωνεί ότι προςφζρουν ενζργεια, το 36,1% οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί ότι προκαλοφν 

χαλάρωςθ, το 32,3% ςυμφωνεί ότι προκαλοφν εκιςμό και το 72,2% ςυμφωνεί απόλυτα ότι προςφζρουν 

απόλαυςθ. Επίςθσ, το 42,5% οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ βλάπτουν, το 36,7% 

οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί ότι ζχουν υψθλι διατροφικι αξία, το 50,2% ςυμφωνεί ότι προκαλοφν τόνωςθ, το 

43,8% ςυμφωνεί απόλυτα ότι περιζχουν πολλζσ κερμίδεσ, το 67,7% οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί ότι 

παράγονται με αςφαλείσ μεκόδουσ (Πίνακεσ Π13-Π22) 

 ςχετικά με τισ περιςτάςεισ κατανάλωςθσ: το 3,2% καταναλϊνει τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ αντί για φαγθτό, το 
72,5% καταναλϊνει τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ ςαν ςνακ. Μόνο το 38,7% καταναλϊνει Ρροϊόντα Σοκολάτασ όταν 
ζχει κακι διάκεςθ και το 40,3% ςε ευχάριςτεσ ςτιγμζσ. Σε ποςοςτό 50,5% οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν τα 
Ρροϊόντα Σοκολάτασ ςτισ εορτζσ, ςε ποςοςτό 22,7% ςτισ διακοπζσ και ςε ποςοςτό 10,2% ςε άλλθ περίςταςθ, 
όπωσ: πριν από ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτο δρόμο, μετά το φαγθτό ςαν επιδόρπιο, ςε εξεταςτικζσ 
περιόδουσ ι όταν διαβάηουν, ςε ςτιγμζσ κόπωςθσ, όταν νιϊκουν λιγοφρα ι όρεξθ για κάτι γλυκό, ςε κάκε 
ευκαιρία που κα βρουν και πριν τθν εμμθνόρροια για τισ γυναίκεσ (Πίνακεσ Π23-Π29) 

 όςον αφορά τθ ςειρά κατάταξθσ 1-5 (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) του τι 

αιςκάνονται οι ερωτθκζντεσ όταν καταναλϊνουν τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ βλζπουμε να κατατάςςουν τθν 

ευχαρίςτθςθ ςε βακμό 5, τθν ευεξία ςε βακμό 3, τθν τόνωςθ ςε βακμό 3 ι 4, τθν θρεμία ςε βακμό 2 και τισ 

τφψεισ ςε βακμό 4 με ποςοςτό 50,2%. (Πίνακεσ Π30-34) 

 για τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά οι ερωτθκζντεσ ενθμερϊνονται από διαφθμίςεισ 

(67,4%), προωκθτικζσ ενζργειεσ (15,7%) π.χ. φυλλάδια, γευςτικζσ δοκιμζσ, ράφια καταςτθμάτων (80,5%), 

διαδίκτυο/ social media (16%), επιςτθμονικά άρκρα (2,6) ι κάτι άλλο (2,2%) όπωσ μασ ανζφεραν, για 

παράδειγμα το word of mouth και τουσ φίλουσ τουσ. (Πίνακεσ Π35-40) 

Εικόνα 3.27: Συμπεράςματα πρϊτθσ ενότθτασ ερωτθματολογίου ζρευνασ: Κατανάλωςθ Ρροϊόντων Σοκολάτασ 
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ΑΓΟΑ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 το 82,4% των ερωτθκζντων αγοράηει Ρροϊόντα Σοκολάτασ (Πίνακασ Π41) 

 το 46,3% αγοράηει Ρροϊόντα Σοκολάτασ για τθν οικογζνειά του, το 22% για τουσ φίλουσ του, το 63,3% για τον 

εαυτό του, το 0,3% για κάποιον άλλο, για παράδειγμα ζναν ςυνάδελφό του (Πίνακεσ Π42-45) 

 από super markets οι ερωτϊμενοι αγοράηουν ςε ποςοςτό 56,5% τουλάχιςτον μία φορά τθν εβδομάδα, από mini 

markets ςε ποςοςτό 34,5% τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα και από περίπτερα ςε ποςοςτό 43,1% 

τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα. Από ηαχαροπλαςτεία αγοράηουν ςε ποςοςτό 11,8% τουλάχιςτον μια 

φορά τθν εβδομάδα, από αρτοποιεία ςε ποςοςτό 10,5% τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα και από άλλο 

κανάλι, π.χ. κυλικείο ςε ποςοςτό 0,3% δφο ζωσ τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα (Πίνακεσ Π46-Π51) 

 ςε ςχζςθ με τα χριματα που δαπανϊνται ανά νυκοκυριό για Ρροϊόντα Σοκολάτασ παρατθροφμε ότι το 31,3% 

κυμαίνεται μεταξφ 2,5-4 ευρϊ ανά εβδομάδα, ενϊ μόνο το 7% δαπανά ποςό μικρότερο από 1 ευρϊ (Πίνακασ 

Π52) 

 όπωσ ιταν αναμενόμενο λόγω τθσ αυκόρμθτθσ φφςθσ των Ρροϊόντων Σοκολάτασ, το 32,6% κεωρεί τθν αγορά 

αυτϊν προγραμματιςμζνθ ςε ςυχνότθτα μικρότερθ από μία φορά τον μινα, ενϊ το 31,3% τθν κεωρεί 

αυκόρμθτθ ςε ςυχνότθτα μία φορά τθν εβδομάδα (Πίνακεσ Π53-Π54) 

 κατά τθν αξιολόγθςθ από 1-5 (όπου 1: Κακόλου ζωσ 5: Ράρα Ρολφ) τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τουσ 

ερωτϊμενουσ κατά τθν αγορά Ρροϊόντων Σοκολάτασ, το 71,6% επθρεάηεται πάρα πολφ από τθν γεφςθ, το 25,9% 

επθρεάηεται αρκετά από τα ςυςτατικά, το 37,4% δεν επθρεάηεται κακόλου από τισ κερμίδεσ, το 38,7% 

επθρεάηεται πάρα πολφ από τισ διάφορεσ γεφςεισ (flavors), το 30,4% επθρεάηεται λίγο από τθν ςυςκευαςία, το 

39,6% επθρεάηεται πάρα πολφ από τθν ποιότθτα, το 29,7% επθρεάηεται αρκετά από τθν τιμι, το 28,4% από τθν 

μάρκα, το 28,8% από το όνομα τθσ εταιρείασ, το 25,6% επθρεάηεται λίγο από τθ χϊρα προζλευςθσ, το 36,1% 

από τθ διαφιμιςθ, το 26,2% από γνϊμεσ φίλων/ οικογζνειασ, ενϊ μόλισ το 1% επθρεάηεται πάρα πολφ από 

κάποιον άλλο παράγοντα για να αγοράςει ζνα προϊόν ςοκολάτασ. Ενδεικτικά αναφζρκθκαν ωσ παράγοντεσ 

επιρροισ το χρϊμα, θ εποχικότθτα, ο τόποσ αγοράσ και θ θμερομθνία λιξθσ. (Πίνακεσ Π55-Π67) 

 θ μεγαλφτερθ ςειρά κατάταξθσ ςτθν αγορά ξεκινά όπωσ και ςτθν κατανάλωςθ από τθ ςοκολάτα ςε πλάκεσ, 

ςυνεχίηει ςτθ γεμιςτι, γκοφρζτα, ςοκολατάκια και καταλιγει ςτθ ςοκοπάςτα (Πίνακεσ Π68-Π72) 

Εικόνα 3.28: Συμπεράςματα δεφτερθσ ενότθτασ ερωτθματολογίου ζρευνασ: Αγορά Ρροϊόντων Σοκολάτασ 
 

 

 

ΑΝΑΓΝΫΙΣΙΜΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΡΙΣΤΘ ΣΕ ΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 ςχετικά χαμθλι ςυχνότθτα αναγνωριςιμότθτασ μάρκασ ςτθν ανοιχτι ερϊτθςθ ‘‘Ροιεσ μάρκεσ Ρροϊόντων 

Σοκολάτασ γνωρίηετε;’’, χωρίσ να υπάρχει λίςτα με πικανζσ επιλογζσ (Πίνακεσ Π73-Π111) 

 θ ςυχνότθτα αναγνϊριςθσ τθσ μάρκασ αλλάηει εντελϊσ, όταν δίνεται ςτουσ ερωτϊμενουσ ςυγκεκριμζνθ λίςτα 

Εικόνα 3.29: Σειρά κατάταξθσ κατανάλωςθσ και αγοράσ Ρροϊόντων Σοκολάτασ 
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απαντιςεων (Πίνακεσ Π112-Π166) 

 θ αγαπθμζνθ μάρκα των ερωτθκζντων με ποςοςτό 25,6% είναι θ ΛΟΝ (Πίνακασ Π167) 

 οι ερωτθκζντεσ επιλζγουν τθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα περιςςότερο λόγω τθσ γεφςθσ (taste) (82,1%), των flavors 

(45,4%), τθσ ποιότθτασ (43,8%), τθσ εταιρείασ (23,6%) και τθσ μάρκασ αυτισ κακαυτισ (27,5%). Δεν 

επθρεάηονται κακόλου από τισ γνϊμεσ των φίλων ι τθσ οικογζνειάσ τουσ (43,5%), οφτε από τθν διαφιμιςθ 

(42,8%), τθ χϊρα προζλευςθσ (28,1%) ι τθ ςυςκευαςία (29,1%). Τζλοσ, επθρεάηονται αρκετά από τθν τιμι τθσ 

αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ (26,5%). (Πίνακεσ Π168-Π180) 

 Μόνο το 34,8% κυμάται τθν διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ του μάρκασ (Πίνακασ Π181) που ςε ποςοςτό 30,7% τθν 

είδε ςτθν τθλεόραςθ (Πίνακασ Π182) 

 Οι ερωτθκζντεσ δεν κα παρζμεναν πιςτοί ςτθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα (76,7%) αν για κάποιο λόγο χανόταν θ 

εμπιςτοςφνθ τουσ απζναντι ςτθν εταιρεία που τθν παραςκευάηει (Πίνακασ Π184) 

 Οι ερωτθκζντεσ κα ιταν διατεκειμζνοι να επιλζξουν άλλθ μάρκα (59,7%), εάν ιταν πιο οικονομικι από τθν 

αγαπθμζνθ τουσ με εφάμιλλθ ποιότθτα και γεφςθ (Πίνακασ Π185) 

 οι ερωτθκζντεσ με ποςοςτό 90,1% κεωροφν ότι δεν λείπει κάτι από τθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα, ωςτόςο, το 10% 

κεωρεί ότι θ χαμθλότερθ τιμι, οι περιςςότερεσ προςφορζσ, οι νζεσ γεφςεισ ι κάποιο νζο μζγεκοσ και θ 

περιςςότερθ ποςότθτα αποτελοφν ςθμεία προσ αποδεκτζσ και επικυμθτζσ αλλαγζσ ςτθν αγαπθμζνθ τουσ 

μάρκα (Πίνακασ Π186) 

 θ προβολι των προϊόντων ςοκολάτασ από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ κεωρείται ζντονθ με ποςοςτό 52,7% 

(Πίνακασ Π187) 

 θ προβολι των προϊόντων ςοκολάτασ από θλεκτρονικά μζςα δεν κεωρείται ζντονθ (31,9%) (Πίνακασ Π188) 

 θ προβολι των προϊόντων ςοκολάτασ από ζντυπα μζςα δεν κεωρείται ζντονθ (43,1%) (Πίνακασ Π189) 

 το διαφθμιςτικό μινυμα είναι ςαφζσ, ξεκάκαρο με ποςοςτό 56,9% (Πίνακασ Π190) 

 οι ερωτϊμενοι διαφωνοφν ότι θ διαφιμιςθ παρζχει πλθροφορίεσ για ςυςτατικά με ποςοςτό 58,1% (Πίνακασ 

Π191) 

 οι ερωτϊμενοι ςυμφωνοφν ότι θ διαφιμιςθ παρζχει πλθροφορίεσ για τθν μάρκα με ποςοςτό 49,9% (Πίνακασ 

Π192) 

 οι ερωτϊμενοι διαφωνοφν ότι θ διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ είναι παραπλανθτικι με ποςοςτό 47% 

(Πίνακασ Π193) 

 οι ερωτϊμενοι διαφωνοφν ότι θ διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ είναι αναλθκισ με ποςοςτό 49,2% 

(Ρίνακασ Ρ194) 

 οι επιλογζσ ςε προϊόντα ςοκολάτασ κεωροφνται ακριβζσ από το 42,5% των ερωτθκζντων, ενϊ το 57,5% εξ’ 

αυτϊν δεν τισ κεωρεί ακριβζσ (Πίνακασ Π195) 

 προτεινόμενθ τιμι:  

ςοκολάτα ςε πλάκεσ  1€ γεμιςτι ςοκολάτα 1€  γκοφρζτα 0,30€-0,50€ ςοκολατάκια  1€-2€ 

ςοκοπάςτα  1€ (Πίνακεσ Π196-Π200) 

 οι ερωτϊμενοι κα ικελαν να βγει ςτθν αγορά καλοκαιρινι ςοκολάτα (18,9%) και νζο παραδοςιακό προϊόν 

(18,6%) (Πίνακασ Π201) 

Εικόνα 3.30: Συμπεράςματα τρίτθσ ενότθτασ ερωτθματολογίου ζρευνασ: Αναγνωριςιμότθτα και Ρίςτθ ςε Ρροϊόντα 
Σοκολάτασ 
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Εικόνα 3.31: Ρεριγραφι διαφιμιςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ 

  

Τα ςυμπεράςματα τθσ τρίτθσ ενότθτασ του ερωτθματολογίου μασ, που αποτελεί τα δθμογραφικά 

ςτοιχεία παρουςιάηονται αναλυτικά ςτουσ Ρίνακεσ Ρ202-Ρ207 του Ραραρτιματοσ.  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

 Οι γυναίκεσ κατατάςςουν τθν κατανάλωςθ γεμιςτισ ςοκολάτασ ςε μεγαλφτερο βακμό, ενϊ οι άντρεσ τθν 

κατανάλωςθ γκοφρζτασ 

 Οι άντρεσ καταναλϊνουν περιςςότερθ ποςότθτα ςοκολάτασ ςε πλάκεσ και γκοφρζτασ από τισ γυναίκεσ 

 Οι γυναίκεσ διαφωνοφν περιςςότερο ότι τα προϊόντα ςοκολάτασ βλάπτουν τον οργανιςμό  

 Οι άντρεσ καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ ωσ ςνακ περιςςότερο και οι γυναίκεσ όταν ζχουν κακι διάκεςθ 

και ςε γιορτζσ  

 Οι άντρεσ νιϊκουν περιςςότερο ευεξία και θρεμία, ενϊ οι γυναίκεσ τφψεισ  

 Οι γυναίκεσ αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ για τθν οικογζνειά τουσ και τουσ φίλουσ τουσ περιςςότερο από 

τουσ άντρεσ 

 Οι γυναίκεσ αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ από ηαχαροπλαςτεία και αρτοποιεία περιςςότερο από τουσ 

άντρεσ 

 Οι γυναίκεσ επθρεάηονται περιςςότερο για τθν αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ από τισ κερμίδεσ και τθ 

διαφιμιςθ, ενϊ οι άντρεσ από τθν ποιότθτα και το όνομα τθσ εταιρείασ  

 Οι γυναίκεσ κυμοφνται περιςςότερο τθν διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ, αλλά οι άντρεσ κα 

παρζμεναν περιςςότερο πιςτοί  

 Οι γυναίκεσ διαφωνοφν ςε μικρότερο βακμό από τουσ άντρεσ ότι θ διαφιμιςθ παρζχει πλθροφορίεσ για τα 

ςυςτατικά του προϊόντοσ για τα ςυςτατικά του προϊόντοσ 

 οι θλικίεσ 18-35 επιλζγουν μεγαλφτερθ κατάταξθ κατανάλωςθσ τθν ςοκολάτα ςε πλάκεσ 

‘‘Τυχαία ςυνάντθςθ δφο 
ανκρϊπων, που ςκφβουν να 

πιάςουν μια ςοκολάτα.’’ 

‘‘Ο ποδοςφαιριςτισ ςουτάρει 
πζναλτυ και ο κεατισ ξετυλίγει 
τθν derby! (το χρυςό derby τθσ 

ιον)!’’ 
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 οι μικρότεροι ςε θλικία <18 επιλζγουν μεγαλφτερθ κατάταξθ κατανάλωςθσ τθ ςοκοπάςτα 

 οι θλικίεσ 18-24 καταναλϊνουν περιςςότερο από 3 φορζσ τθν εβδομάδα προϊόντα ςοκολάτασ ςε αντίκεςθ με 

τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι μικρότερεσ θλικίεσ <18 καταναλϊνουν μία ολόκλθρθ ςυςκευαςία ςοκοπάςτασ περίπου ανά εβδομάδα  

 οι θλικίεσ 18-24 ςχεδόν ςυμφωνοφν ότι τα προϊόντα ςοκολάτασ προκαλοφν χαλάρωςθ 

 οι θλικίεσ <18 ςχεδόν ςυμφωνοφν ότι τα προϊόντα ςοκολάτασ βλάπτουν 

 οι θλικίεσ >36 νιϊκουν ςε μεγαλφτερο βακμό ευεξία, όταν καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ ςυγκριτικά με 

τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ 25-35 και κατόπιν οι θλικίεσ <18 νιϊκουν ςε μεγαλφτερο βακμό τφψεισ, όταν καταναλϊνουν 

προϊόντα ςοκολάτασ ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ 36-46 ξοδεφουν περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ για προϊόντα ςοκολάτασ (περίπου 

4€ ανά εβδομάδα) 

 οι θλικίεσ 18-24 προγραμματίηουν τθν αγορά προϊόντων ςοκολάτασ ςυχνότερα από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ 

ομάδεσ (περίπου 1 φορά τθν εβδομάδα) 

 οι θλικίεσ >36 αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ χωρίσ να το προγραμματίηουν (αυκόρμθτα) ςυχνότερα από τισ 

υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ (περίπου 1 φορά τθν εβδομάδα) 

 οι θλικίεσ 36-46 επθρεάηονται από τθ ςυςκευαςία περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ   

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 επθρεάηονται από τθν ποιότθτα, το όνομα εταιρείασ, τθ χϊρα προζλευςθσ 

περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ   

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 25-35 επθρεάηονται από τθν μάρκα για τθν αγορά προϊόντων ςοκολάτασ 

περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ   

 οι θλικίεσ 18-24 κατατάςςουν τθν προτίμθςθ αγοράσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ 

υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κατατάςςουν τθν προτίμθςθ αγοράσ ςε ςοκολατάκια ςε μεγαλφτερο βακμό 

από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ <18 κατατάςςουν τθν προτίμθςθ αγοράσ ςοκοπάςτασ ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ υπόλοιπεσ 

θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κεωροφν τα ςυςτατικά, τισ κερμίδεσ, τθν τιμι, τθν μάρκα, το όνομα και τθ 

χϊρα προζλευςθσ ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ 

ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 18-24 κεωροφν τθν ςυςκευαςία ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ 

περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ 25-35 αγοράηουν περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ προϊόντα ςοκολάτασ ςε ποςοςτό 

περίπου 87% 

 ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ θ τθλεόραςθ πρωτοςτατεί ωσ μζςο ςτο οποίο κυμοφνται οι ερωτϊμενοι τθν 

διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ 

 οι θλικίεσ <18, 18-24 και 36-46 προτείνουν να βγει ςτθν αγορά καλοκαιρινι ςοκολάτα, ενϊ οι θλικίεσ 25-35 και 

>47 προτείνουν να βγει νζο παραδοςιακό προϊόν 

Εικόνα 3.32: Βαικζσ Αναλφςεισ (Ρίνακεσ Ρ208-Ρ230) 

 



77 
 
 

 

 

3.9 Θ τακτικι του marketing 

Θ Chocoland, προκειμζνου να προςφζρει ςτθν αγορά ζνα επιτυχθμζνο προϊόν, κα πρζπει μετά από 

τθν κατάλλθλθ ζρευνα μάρκετινγκ που εκπονικθκε και τθσ οποίασ τα βαςικά ςυμπεράςματα 

είδαμε παραπάνω, να υιοκετιςει τθν πλζον κατάλλθλθ τακτικι για τθν περίπτωςι τθσ. (Αυλωνίτθσ, 

Παπαςτακοποφλου, 2010) Θ τακτικι αυτι, κα τθσ επιτρζψει το ςχεδιαςμό ενόσ μίγματοσ 

μάρκετινγκ (Marketing mix), τζτοιο ϊςτε να κακορίηει με ςαφινεια το Product, το Place, το 

Promotion και το Price, από τθ βιβλιογραφία γνωςτά ωσ 4Ps. 

 

3.9.1 Product 

 

ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Θ Chocoland καλφπτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που χωρίηεται ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ: 

ςοκολάτα ςε πλάκεσ, γεμιςτι ςοκολάτα και bites. Οι τρεισ κατθγορίεσ περιλαμβάνουν διάφορεσ 

γεφςεισ και ςυςκευαςίεσ με επιμζρουσ κωδικοφσ προϊόντοσ. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Chocoland παραςκευάηει: 

 

 Σοκολατα ςε πλάκεσ ςε 100 gr. και 70 gr. 

1. Γάλακτοσ (product code: 010101 και 020101) 

2. Αμυγδάλου (product code: 010102 και 020102) 

3. Υγείασ (product code: 010103 και 020103) 

4. Υγείασ με cranberries (product code:010104) 

 

 Γεμιςτι ςοκολάτα ςε 100gr.  

1. Με γλυκό κουταλιοφ περγαμόντο (product code: 010105) 

2. Με γλυκό κουταλιοφ κυδϊνι (product code: 010106) 

3. Με μζλι (product code: 010107) 

 

 Σοκολατάκια (bites) με ςοκολάτα γάλακτοσ και φράουλεσ ςε: 

1. 50 gr. (product code: 030101) 

2. 150 gr. (product code: 040101) 
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ΤΚΕΤΑΙΑ 

Θ ςυςκευαςία αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα για τθν Chocoland, γιατί όχι μόνο προςτατεφει το 

προϊόν και το διατθρεί φρζςκο μζχρι τθν κατανάλωςι του, αλλά και μζςω ςυςκευαςίασ ενθμερϊνει 

και πλθροφορεί τουσ πελάτεσ και φυςικά προβάλει καλφτερα το προϊόν τθσ. 

 

Θ ςυςκευαςία τθσ ςοκολάτασ τθσ εταιρείασ μασ είναι αεροςτεγισ με εξωτερικι ανάγλυφθ εικόνα 

που αποτελεί το ςιμα κατατεκζν τθσ κάκε γεφςθσ. 

 

Και φυςικά θ Chocoland φροντίηει για τθν απαραίτθτθ αναγραφι ςτθ ςυςκευαςία: 

 θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 

 γραμμαρίων 

 λιπαρϊν, ςυςτατικϊν και διατροφικϊν πλθροφοριϊν 

 τοποκεςίασ παραςκευισ 

 ςυςτιματοσ HACCP 

 barcode 

 τιμι γνωριμίασ 

 λογότυπο και όνομα εταιρείασ – εταιρικό site – social media 

 τθλεφϊνων επικοινωνίασ για παράπονα πελατϊν 

 

ΧΕΔΙΟ/ ΛΟΓΟΣΤΠΟ  

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα 2 λογότυπα τθσ εταιρείασ μασ. Το δεφτερο με το μπλε χρϊμα 

χρθςιμοποιείται μόνο για τθν ςοκολάτα υγείασ. 
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3.9.2 Place 

Πςον αφορά τθ διανομι του εταιρικοφ τθσ χαρτοφυλακίου, θ Chocoland επιλζγει: 

 Επιλεκτικι διανομι (intensive) ςε ευρφτερεσ περιοχζσ Αττικισ και Ρελοποννιςου ςε: 

1. Αλυςίδεσ super markets 

2. Κεντρικά mini markets και περίπτερα 

3. Ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

 Αποκλειςτικι διανομι (exclusive) ςε: 

1. Καταςτιματα γριγορθσ εςτίαςθσ (π.χ. ΓΘΓΟΘΣ, ΣΕΑ) 

2. Κυλικεία (ΑΕΛ, ΤΕΛ, Στρατοφ, Γυμναςτθρίων) 

 Χρόνοσ παράδοςθσ:  

1. 1 θμζρα για τθν Ρελοπόννθςο 

2. 2 θμζρεσ για τθν Αττικι 

 

Επιπροςκζτωσ, ζχει ςυνάψει ςυνεργαςία με εταιρεία logistics για μεταφορά προϊόντων από τθν 

μονάδα παραγωγισ μασ ςτα επιλεγμζνα ςθμεία πϊλθςθσ ςε Αττικι και Ρελοπόννθςο. Με τον 

τρόπο αυτό δεν επιβαρφνεται το κόςτοσ διανομισ, κερδίηοντασ ταυτόχρονα τθν τεχνογνωςία τθσ 

εταιρείασ logistics για τθν αποκικευςθ και διανομι των προϊόντων. Ακόμθ, διατθρεί ςυνεργαςία με 

αντιπροςϊπουσ - χονδρεμπόρουσ για τθν διάκεςθ των προϊόντων τθσ ςε περιοχζσ που δεν 

πθγαίνουν οι πωλθτζσ τθσ. Τζλοσ, ζχει κατορκϊςει να δθμιουργιςει και να διατθριςει ςτρατθγικζσ 

ςχζςεισ με τοπικοφσ ςυνεταιριςμοφσ και ζτςι ελαχιςτοποιεί τθν πικανότθτα εξάντλθςθσ των 

αποκεμάτων τθσ και ταυτόχρονα κρατάει αποκζματα για παραγγελίεσ θμζρασ ςτο εργοςτάςιό τθσ. 

 

 

3.9.3 Promotion 
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Θ προϊκθςθ είναι το ιμιςυ τθσ πϊλθςθσ και θ Chocoland το γνωρίηει καλά. Για να προωκιςει, 

λοιπόν, το ομϊνυμο brand ‘‘chocoland’’ αποτελεςματικά, υιοκετεί αρχικά μία πολιτικι μάρκασ. 

Ζτςι, ταυτίηει και ςυνδζει τθν μάρκα με τθν ελλθνικι παράδοςθ. 

 

Στθ ςυνζχεια, ωσ προσ τθ διαφιμιςθ, επιλζγει να διαφθμίςει τθν ςοκολάτα με τουσ παρακάτω 

τρόπουσ: 

 Τθλεόραςθ (prime time ηϊνεσ και ηϊνεσ υψθλισ τθλεκζαςθσ τοπικϊν καναλιϊν 

Ρελοποννιςου και υπόλοιπων καναλιϊν) 

 Τοπικό ραδιόφωνο (ραδιοφωνικό spot, χορθγίεσ) 

 Τοπικόσ τφποσ (καταχωριςεισ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά) 

 Συμμετοχι ςε φυλλάδια καταςτθμάτων διανομισ 

 Δθμιουργία εταιρικισ ιςτοςελίδασ – social media 

 Internet και ad words 

 Ρινακίδεσ ad time ςε γιπεδα – banners 

 

Στο κομμάτι τθσ προςωπικισ πϊλθςθσ, προςλαμβάνει 12 πωλθτζσ για επίςκεψθ πελατολογίου και 

παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ςυμφωνιϊν. 

 

Πςον αφορά τθν προϊκθςθ πωλιςεων, θ Chocoland χωρίηει τισ αρμοδιότθτεσ ςε δφο κατθγορίεσ: 

1. Ρροσ το εμπόριο (δίκτυα διανομισ) 

 Ειδικζσ προςφορζσ (π.χ. 10 κιβϊτια και 1 δϊρο) 

 Ραροχι δϊρων (δείκτεσ ραφιϊν, παραδοςιακά καλάκια με προϊόντα, αντηζντεσ, μπρελόκ 

και ρολόι με τθν επωνυμία chocoland) 

 

2. Ρροσ τον καταναλωτι 

 Τιμι γνωριμίασ (-0,30€ με τθν αγορά 1 ςυςκευαςίασ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ/ γεμιςτισ ι 2 

ςυςκευαςιϊν bites τουλάχιςτον για το πρϊτο 3μθνο μζχρι να μάκει ο κόςμοσ το προϊόν) 

 Δοκιμζσ προϊόντων και δωρεάν δείγματα ςε καταςτιματα και ςθμεία ενδιαφζροντοσ - 

hotspots (π.χ. διόδια, ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, κινθματογράφοι, mall, Ρανεπιςτιμια και ΤΕΛ) 

 

Τζλοσ, οι δθμόςιεσ ςχζςεισ τθσ εταιρείασ περιλαμβάνουν: 

 Ρροβολι πιςτοποίθςθσ των προϊόντων τθσ (π.χ. ISO9001, HACCP) 

 Ανάδειξθ εταιρικισ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ (π.χ. ανακυκλϊςιμθ ςυςκευαςία, 

χορθγίεσ) 
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 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (π.χ. δελτία τφπου, απολογιςμοί ΕΚΕ) 

 

3.9.4 Price 

Θ τιμι ςτθν οποία κα πωλείται το προϊόν αποτελεί πθγι εςόδων για τθν επιχείρθςθ, αλλά ςε 

περίπτωςθ που επιλεγεί μία μθ κατάλλθλθ τιμι για το προϊόν θ επιχείρθςθ ζχει ανεπανόρκωτο 

κόςτοσ. Σκοπόσ τθσ μονάδασ είναι θ παροχι ποιοτικοφ παραδοςιακοφ προϊόντοσ και θ διάκεςι του 

ςε ςτακερζσ ποςότθτεσ, ϊςτε να επιτυγχάνει καλι εικόνα ςτθν αγορά. Στόχοσ είναι θ διείςδυςθ και 

θ κακιζρωςθ ςτθν αγορά ςε διάςτθμα 1 χρόνου ςε ποςοςτό 85% των καταςτθμάτων πϊλθςθσ 

ςοκολάτασ ςε Ρελοπόννθςο και Αττικι. Επίςθσ, θ αναγνϊριςθ τθσ μάρκασ του ςε διάςτθμα πάλι 1 

χρόνου ςτο μυαλό του 95% των Ελλινων καταναλωτϊν. 

 

Ρροκειμζνου να επιτφχει τουσ παραπάνω ςτόχουσ, θ Chocoland αποφαςίηει να παρακολουκιςει τισ 

τιμζσ των ανταγωνιςτϊν τθσ και να δθμιουργιςει ςτρατθγικζσ ομάδεσ, ανάλογα με το είδοσ του 

προϊόντοσ. Με τον τρόπο αυτό, κα φροντίςει να παρζχει ςτουσ καταναλωτζσ υψθλι ποιότθτα ςε 

ανταγωνιςτικι τιμι, more benefits for the same price και προϊόντα value for money. Σε αυτό, κα 

ςυμβάλλει και θ τιμι γνωριμίασ που κα τοποκετθκεί ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθ ςυςκευαςία του 

προϊόντοσ και ςε περίοπτθ κζςθ ςτα καταςτιματα που να ξεχωρίηει το μάτι των εν δυνάμει 

πελατϊν. Θ τιμι γνωριμίασ αποτελεί ςτθν ουςία χαμθλότερθ τιμι για επίτευξθ περιςςότερων 

πωλιςεων. 

 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται οι οι ςτρατθγικζσ ομάδεσ που θ εταιρεία δθμιουργεί 

ανάλογα με τθν κατθγορία τθσ ςοκολάτασ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται, οι τιμζσ των 

ανταγωνιςτϊν τθσ και οι μζςοι όροι των τιμϊν αυτϊν ανά ςτρατθγικι ομάδα: 

 

Ρίνακασ 3.14: Τιμολόγθςθ βαςικϊν ανταγωνιςτϊν  

STRATEGIC GROUP 1 (ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΡΛΑΚΕΣ) 

A/A  ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΙΟΝΤΟΣ gr/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (€) €/gr 

1 ΛΟΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  70 1.05 0.015 

2 ΛΟΝ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ  70 1.05 0.015 

3 LACTA ΓΑΛΑΚΤΟΣ  85 1.1 0.012941 

4 LACTA ΓΑΛΑΚΤΟΣ  110 1.39 0.012636 

5 ΥΓΕΛΑΣ ΡΑΥΛΛΔΘ  100 1 0.01 

6 LACTA ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ  85 1.1 0.012941 

7 LACTA BISCOTTO  87 1.1 0.012644 

8 ION ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ  100 1.2 0.012 
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9 ION ΓΑΛΑΚΤΟΣ  100 1.2 0.012 

10 ION ΥΓΕΛΑΣ ΓΕΥΣΕΛΣ 100 1.29 0.0129 

11 ION ΥΓΕΛΑΣ 100 1.24 0.0124 

12 YGEIAS ΛΟΝ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 100 1.3 0.013 

13 ΓΛΩΤΘΣ SWEET & BALANCE 100 2.36 0.0236 

14 CRUNCH 100 0.9 0.009 

15 CRUNCH ΜΡΛΣΚΟΤΟ 100 1.22 0.0122 

 

STRATEGIC GROUP 2 (ΓΕΜΙΣΤΘ ΣΟΚΟΛΑΤΑ) 

A/A  ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΙΟΝΤΟΣ gr/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (€) €/gr 

1 LACTA ΦΑΟΥΛΑ  100 1.16 0.0116 

2 LACTA MERENDA 90 1.39 0.015444 

3 LACTA OREO 100 1.4 0.014 

4 ION JOIN 85 1.24 0.014588 

5 ΡΑΥΛΛΔΘ ΓΕΥΣΕΛΣ 100 1 0.01 

6 SNICKERS 50 0.65 0.013 

7  ΥΓΕΛΑΣ ΡΑΥΛΛΔΘ ΓΕΥΣΕΛΣ  100 1.1 0.011 

8 ΛΟΝ ΥΓΕΛΑΣ ΜΕ ΓΕΥΣΕΛΣ 100gr 100 1.2 0.012 

9 MARS 51 0.65 0.012745 

10 KISS 26 0.33 0.012692 

11 BREAK 85 1.28 0.015059 

12 3ΒΛΤ 65 0.57 0.008769 

13 BOUNTY 57 0.64 0.011228 

14 TRIPLO 50 0.63 0.0126 

 

 STRATEGIC GROUP 3 (BITES) 

A/A  ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΙΟΝΤΟΣ gr/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (€) €/gr 

1 M&M S 45 0.67 0.014889 

2 SMARTIES 150 2.25 0.015 

3 ION  400 4 0.01 

4 LACTA 400 4.45 0.011125 

5 NOISETTA 440 5.5 0.0125 

6 ION MABEL  260 3.26 0.012538 

7 GIOCONDA 435 4.87 0.011195 

8 SERANO 500 6.97 0.01394 

9 ION ΓΕΥΣΕΛΣ Φ-ΚΑΚ-ΜΛΛΦ 270 2.8 0.01037 

10 MALTESERS 37 0.65 0.017568 

11 M& M 'S 250 2.82 0.01128 
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12 M&M S 150 1.98 0.0132 

13  TWIX MINIS 303 3.48 0.011485 

14 MALTESERS 85 1.58 0.018588 

 
 
Ρίνακασ 3.15: Εφροσ τιμϊν ανά ςτρατθγικι ομάδα  

ΕΥΟΣ ΤΙΜΫΝ 

€/gr STRATEGIC GROUP 1 STRATEGIC GROUP 2 STRATEGIC GROUP 3 

MIN 0.009 0.008769 0.01 

MAX 0.0236 0.015444 0.018588 

MEAN 0.013217 0.01248 0.01312 

 

Θ τιμι των προϊόντων μασ δεν κζλουμε να είναι κατά ανάγκθν ςτο μζςο όρο τθσ αγοράσ, κακϊσ 

προςφζρουμε ποιοτικό παραδοςιακό προϊόν διαφοροποιθμζνο από τα υπόλοιπα ανταγωνιςτικά. 

Κζλουμε, όμωσ να μθν ξεπερνά τθν μζγιςτθ τιμι τθσ αγοράσ. Με βάςθ τα παραπάνω και 

ςυνυπολογίηοντασ τθν προτεινόμενθ τιμι ανά κατθγορία (Πίνακεσ Π196-Π200) που ζκεςαν οι 

ερωτϊμενοι ςτθν ζρευνά μασ ορίηουμε τισ ακόλουκεσ τιμζσ: 

 

Ρίνακασ 3.16: Ενδεικτικζσ τιμζσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ  

Σοκολάτα ςε πλάκεσ ςε 100 gr και 70 gr  

ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΪΝΤΟΣ ΤΙΜΘ (€) ΤΙΜΘ/gr 

(€) 

Γάλακτοσ (product code: 010101)  1,10 0,011 

Γάλακτοσ (product code: 020101) 0,90 0,013 

Αμυγδάλου (product code: 010102) 1,10 0,011 

Αμυγδάλου (product code: 020102) 0,90 0,013 

Υγείασ (product code: 010103) 1,10 0,011 

Υγείασ (product code: 020103) 0,90 0,013 

Υγείασ με cranberries (product code:010104) 1,10 0,011 

 

 

Ρίνακασ 3.17: Ενδεικτικζσ τιμζσ γεμιςτισ ςοκολάτασ  

Γεμιςτι Σοκολατα ςε 100 gr  

ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΪΝΤΟΣ ΤΙΜΘ  

(€) 

TIMH/gr 

(€) 

Με γλυκό κουταλιοφ περγαμόντο (product code: 010105) 1,10 0,011 

Με γλυκό κουταλιοφ κυδϊνι (product code: 010106) 1,10 0,011 

Με μζλι (product code: 010107) 1,10 0,011 
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Ρίνακασ 3.18: Ενδεικτικζσ τιμζσ ςτα ςοκολατάκια (bites)  

Σοκολατάκια (bites) ςε 50gr και 150gr  

ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΪΝΤΟΣ ΤΙΜΘ  

(€) 

TIMH/gr 

(€) 

Με ςοκολάτα γάλακτοσ και φράουλεσ 

(product code: 030101) 

0,50 0,01 

Με ςοκολάτα γάλακτοσ και φράουλεσ 

(product code: 040101) 

1,50 0,01 

 

3.10 Ζςοδα από πωλιςεισ – Ζξοδα marketing 

Βαςικι παράμετρο για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ςχεδίου, αποτελεί ο υπολογιςμόσ των εςόδων 

από τισ πωλιςεισ τθσ Chocoland ωσ πρόβλεψθ με βάςθ το μερίδιο που κεωροφμε ότι κα ζχουμε 

ςτο διάςτθμα 2016-2020. Ρολλαπλαςιάηοντασ τθν πρόβλεψθ ηιτθςθσ που υπολογίςτθκε 

παραπάνω επί το μερίδιο τθσ εταιρείασ μασ, βρίςκουμε τθν ετιςια παραγωγι ςοκολάτασ ςε τόνουσ 

τθσ εταιρείασ μασ, θ οποία διαςπάται ςε ςοκολάτα ςε πλάκεσ, γεμιςτι και bites, όπωσ φαίνεται 

ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

 

Ρίνακασ 3.19: Ρρόβλεψθ ετιςιασ παραγωγισ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ και μερίδια γάλακτοσ, αμυγδάλου, υγείασ (ςε 
τόνουσ) 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΕ 

ΡΛΑΚΕΣ 

ΜΕΙΔΙΟ 

ΕΤΑΙΕΙΑΣ (%) 

ΕΤΘΣΙΑ ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΕ 

ΡΛΑΚΕΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(ΜΕΙΔΙΟ: 

45%) 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

(ΜΕΙΔΙΟ: 

40%) 

ΥΓΕΙΑΣ 

(ΜΕΙΔΙΟ:15

%) 

2016 15000 1.5 225 101,25 90 33,75 

2017 15400 2 308 138,6 123,2 46,2 

2018 15700 2.5 392,5 176,625 157 58,875 

2019 15900 3 477 214,65 190,8 71,55 

2020 16000 3.5 560 252 224 84 

 

Ρίνακασ 3.20: Ρρόβλεψθ ετιςιασ παραγωγισ γεμιςτισ ςοκολάτασ (ςε τόνουσ) 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΓΕΜΙΣΤΘΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

ΜΕΙΔΙΟ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

(%) 

ΕΤΘΣΙΑ ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΓΕΜΙΣΤΘΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

2016 2850 2 57 

2017 2800 2.5 70 

2018 2750 3 82,5 

2019 2700 3.5 94,5 

2020 2600 4 104 
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Ρίνακασ 3.21: Ρρόβλεψθ ετιςιασ παραγωγισ bites και μερίδια bites 50gr και 150gr (ςε τόνουσ) 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΫΓΘ 

BITES 

ΜΕΙΔΙΟ 

ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

(%) 

ΕΤΘΣΙΑ 

ΡΑΑΓΫΓΘ BITES 

BITES 50γρ. 

(ΜΕΙΔΙΟ:60%) 

BITES 150γρ. 

(ΜΕΙΔΙΟ:40%) 

2016 8200 1.5 123 73,8 49,2 

2017 8400 2 168 100,8 67,2 

2018 9000 2.5 225 135 90 

2019 9200 3 276 165,6 110,4 

2020 9400 3.5 329 197,4 131,6 

 

Αναλόγωσ, αφοφ πρϊτα μετατρζψουμε τθν ετιςια παραγωγι από τόνουσ ςε γραμμάρια τθν 

πολλαπλαςιάηουμε με τθν ενδεικτικι τιμι ανά γραμμάριο για κάκε προϊόν, βρίςκουμε τα ζςοδα για 

τθν κάκε κατθγορία, κακϊσ επίςθσ και τα ςυνολικά ζςοδα τθσ Chocoland. 

 
Ρίνακασ 3.22: Ρρόβλεψθ εςόδων για ςοκολάτα ςε πλάκεσ γάλακτοσ και μερίδια 100gr και 70gr (ςε ευρϊ) 

ΕΤΟΣ ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ (γρ.) 

ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

100γρ. 

(ΜΕΙΔΙΟ:60

%) 

ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 70γρ. 

(ΜΕΙΔΙΟ: 40%) 

ΕΣΟΔΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

100Γ 

ΕΣΟΔΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

70Γ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

2016 101250000 60750000 40500000 668250 526500 1194750 

2017 138600000 83160000 55440000 914760 720720 1635480 

2018 176625000 105975000 70650000 1165725 918450 2084175 

2019 214650000 128790000 85860000 1416690 1116180 2532870 

2020 252000000 151200000 100800000 1663200 1310400 2973600 

 

 

Ρίνακασ 3.23: Ρρόβλεψθ εςόδων για ςοκολάτα ςε πλάκεσ αμυγδάλου και μερίδια 100gr και 70gr (ςε ευρϊ) 

ΕΤΟΣ ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

(γρ.) 

ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

1ΟΟγρ. 

(ΜΕΙΔΙΟ: 60%) 

ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

70γρ. (ΜΕΙΔΙΟ: 

40%) 

ΕΣΟΔΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

100Γ 

ΕΣΟΔΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

70Γ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

2016 90000000 54000000 36000000 594000 468000 1062000 

2017 123200000 73920000 49280000 813120 640640 1453760 

2018 157000000 94200000 62800000 1036200 816400 1852600 

2019 190800000 114480000 76320000 1259280 992160 2251440 

2020 224000000 134400000 89600000 1478400 1164800 2643200 
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Ρίνακασ 3.24: Ρρόβλεψθ εςόδων για ςοκολάτα ςε πλάκεσ υγείασ και μερίδια 100gr και 70gr (ςε ευρϊ) 

ΕΤΟΣ ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΥΓΕΙΑΣ (γρ.) 

ΡΑΑΓΫΓΘ ΥΓΕΙΑΣ 

100γρ. (ΜΕΙΔΙΟ: 

70%) 

ΡΑΑΓΫΓΘ ΥΓΕΙΑΣ 

70γρ. 

(ΜΕΙΔΙΟ:30%) 

ΕΣΟΔΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

100Γ 

ΕΣΟΔΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 70Γ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

2016 33750000 23625000 10125000 259875 131625 391500 

2017 46200000 32340000 13860000 355740 180180 535920 

2018 58875000 41212500 17662500 453337,5 229612,5 682950 

2019 71550000 50085000 21465000 550935 279045 829980 

2020 84000000 58800000 25200000 646800 327600 974400 

 

Ρίνακασ 3.25: Ρρόβλεψθ ςυνολικϊν εςόδων ςοκολάτασ ςε πλάκεσ (ςε ευρϊ) 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΕ ΡΛΑΚΕΣ 

2016 2648250 

2017 3625160 

2018 4619725 

2019 5614290 

2020 6591200 

 

Ρίνακασ 3.26: Ρρόβλεψθ ςυνολικϊν εςόδων γεμιςτισ ςοκολάτασ (ςε ευρϊ) 

ΕΤΟΣ ΡΑΑΓΫΓΘ 

ΓΕΜΙΣΤΘΣ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (γρ.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΓΕΜΙΣΤΘΣ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

2016 57000000 627000 

2017 70000000 770000 

2018 82500000 907500 

2019 94500000 1039500 

2020 104000000 1144000 

 

Ρίνακασ 3.27: Ρρόβλεψθ ςυνολικϊν εςόδων bites (ςε ευρϊ) 

ΕΤΟΣ ΡΑΑΓΫΓΘ 

BITES (γρ.) 

ΡΑΑΓΫΓΘ 

BITES 50γρ. 

(ΜΕΙΔΙΟ: 

60%) 

BITES 150γρ. 

(ΜΕΙΔΙΟ: 

40%) 

ΕΣΟΔΑ 

BITES 50γρ. 

ΕΣΟΔΑ 

BITES 

150γρ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ BITES 

2016 123000000 73800000 49200000 738000 492000 1230000 

2017 168000000 100800000 67200000 1008000 672000 1680000 

2018 225000000 135000000 90000000 1350000 900000 2250000 

2019 276000000 165600000 110400000 1656000 1104000 2760000 

2020 329000000 197400000 131600000 1974000 1316000 3290000 
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Μετά τον υπολογιςμό των ςυνολικϊν εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, ακολουκεί ο υπολογιςμόσ του 

κόςτουσ μάρκετινγκ. Θ πρόβλεψθ του κόςτουσ μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία κόςτουσ 

που οφείλονται ςτισ δραςτθριότθτεσ μάρκετινγκ που περιγράφθκαν παραπάνω. (Καρβοφνθσ, 2006) 

 

Ωσ εκ τοφτου, με βάςθ τα ςυνολικά ζςοδα υπολογίηουμε και το κόςτοσ μάρκετινγκ τθσ εταιρείασ για 

τα ζτθ 2016-2020, ωσ εξισ: 

 2016  25% αναμενόμενων εςόδων για διαφθμιςτικι δαπάνθ + 10% για πωλθτζσ και 

εταιρεία logistics 

 2017 – 2020  θ διαφθμιςτικι δαπάνθ διαμορφϊνεται ςτο 5% των αναμενόμενων εςόδων 

+ 10% ςτακερά για πωλθτζσ και εταιρεία logistics 

 

Ρίνακασ 3.28: Ρρόβλεψθ ςυνολικϊν εςόδων και κόςτουσ μάρκετινγκ (ςε ευρϊ) 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ 

 2016 4.505.250 1.576.837 

2017 6.075.160 3.645.096 

2018 7.777.225 4.666.335 

2019 9.413.790 5.648.274 

2020 11.025.200 6.615.120 

 

 

Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να ςθμειωκεί ότι με βάςθ τον εμπειρικό κανόνα για τον υπολογιςμό του 

κόςτουσ μάρκετινκ, όταν μια επιχείρθςθ μπάινει ςε ζναν κλάδο δαπανά πενταπλάςιο ποςοςτό 

διαφθμιςτικισ δαπάνθσ ςε ςχζςθ με τθν ςυνολικι δαπάνθ του κλάδου. (Γεωργακζλλοσ, 2013)  

 

Βλζποντασ, λοιπόν, τον πίνακα 3.14 με τθν ςυνολικι διαφθμιςτικι δαπάνθ του κλάδου για τα ζτθ 

2012, 2013 και Λαν.-Φεβ. 2014 παρατθροφμε ότι θ διαφθμιςτικι δαπάνθ τθσ εταιρείασ μασ είναι 

ςίγουρα πενταπλάςια. 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 4: ΡΫΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΨΟΔΙΑ 

 

Ππωσ αναλφκθκε εκτενϊσ και ςτο κεφάλαιο 3, θ υπό ίδρυςθ μονάδα κα παράγει ςοκολάτα ςε 

πλάκεσ, γεμιςτι ςοκολάτα και bites ςε διάφορεσ γεφςεισ και γραμμάρια. Στθ ςυνζχεια, κα 

παρουςιάςουμε τισ πρϊτεσ φλεσ και τα άλλα εφόδια που κα χρειαςτοφμε για τθν παραγωγι των 

προϊόντων, κα αναφζρουμε το χρόνο αναπαραγγελίασ για το κάκε υλικό που χρειαηόμαςτε, τουσ 

προμθκευτζσ με τουσ οποίουσ κα ςυνεργαςτοφμε και το κόςτοσ που κα ζχουμε για τθν 

προβλεπόμενθ παραγωγι. 

 

4.1. Ρρϊτεσ Φλεσ  

Πςον αφορά τισ πρϊτεσ φλεσ που κα χρειαςτοφμε χωρίηονται ςε ακατζργαςτεσ και κατεργαςμζνεσ. 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ κα εξετάςουμε τισ δφο κατθγορίεσ ξεχωριςτά. 

 

Στον παρακάτω πίνακα, βλζπουμε τισ ακατζργαςτεσ πρϊτεσ φλεσ που απαιτεί θ παραγωγικι 

διαδικαςία: 

Ρίνακασ 4.1: Ακατζργαςτεσ πρϊτεσ φλεσ και χρόνοσ αναπαραγγελίασ 

Ακατζργαςτεσ πρϊτεσ φλεσ Ραραγγελία 

Λακτόηθ Εβδομαδιαία 

Γαλακτωματοποιθτισ (Λεκικίνθ) Εβδομαδιαία 

Ηάχαρθ Εβδομαδιαία 

Αρωματικι φλθ (Βανιλλίνθ) Εβδομαδιαία 

Λεκικίνθ Σόγιασ Εβδομαδιαία 

Αλάτι Εβδομαδιαία 

 

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται ο πίνακασ με τισ κατεργαςμζνεσ πρϊτεσ φλεσ που απαιτοφνται: 
 

Ρίνακασ 4.2: Κατεργαςμζνεσ πρϊτεσ φλεσ και χρόνοσ αναπαραγγελίασ 

Κατεργαςμζνεσ πρϊτεσ φλεσ Ραραγγελία 

Γάλα ςε ςκόνθ Κακθμερινά 

Βοφτυρο κακάο Εβδομαδιαία 

Κακαόμαηα Εβδομαδιαία 

Αμφγδαλα Εβδομαδιαία 

Μζλι Εβδομαδιαία 

Γλυκό κουταλιοφ κυδϊνι Εβδομαδιαία 

Γλυκό κουταλιοφ περγαμόντο Εβδομαδιαία 

Cranberries Εβδομαδιαία 

Ψράουλεσ Εβδομαδιαία 
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Κφρια πρϊτθ φλθ για τθν μονάδα παραγωγισ ςοκολάτασ είναι θ κακαόμαηα, που κα 

παραλαμβάνεται εβδομαδιαία για να διατθρεί το προϊόν αναλλοίωτα τθ φρεςκάδα και τα κρεπτικά 

ςυςτατικά του. Κακϊσ θ εταιρεία παράγει τρεισ κατθγορίεσ προϊόντων, χρειαηόμαςτε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ ςε βοφτυρο κακάο και κακαόμαηα, τισ οποίεσ κα παραλαμβάνουμε μία φορά τθν 

εβδομάδα και γάλα ςε ςκόνθ, το οποίο κα παραλαμβάνουμε ςε θμεριςια βάςθ. Στο ςθμείο αυτό 

πρζπει να τονίςουμε ότι για τθν ςοκολάτα υγείασ δεν κα χρειαςτοφμε κακόλου γάλα ι ηάχαρθ, ενϊ 

κα χρειατοφμε περιςςότερθ ποςότθτα βοφτυρο κακάο. Άλλωςτε, θ περιεκτικότθτά τθσ ςε κακάο 

πρζπει να ξεπερνά το 35%. (Οδθγία, 2000) 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Βαςικά Συςτατικά Σοκολάτασ (Mars University, 2010) 

 

Επιπλζον, απαραίτθτεσ πρϊτεσ φλεσ είναι και ο γαλακτωματοποιθτισ, θ λακτόηθ, θ αρωματικι φλθ, 

θ λεκικίνθ ςόγιασ, κακϊσ επίςθσ και θ ηάχαρθ και το αλάτι, των οποίων θ παραγγελία γίνεται ςε 

εβδομαδιαία βάςθ. 

 

Τα γλυκά του κουταλιοφ (κυδϊνι, περγαμόντο), οι ξθροί καρποί (αμφγδαλα) και το μζλι αποτελοφν 

παραδοςιακά προϊόντα και ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Σχετικά μεγάλθ διάρκεια ηωισ ζχουν και 
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τα cranberries και οι φράουλεσ. Το γεγονόσ αυτό, κα μασ επζτρεπε ο χρόνοσ αναπαραγγελίασ να 

μθν είναι τόςο τακτικόσ, αλλά πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ςυνυπολογιςτεί και θ αποκικευςι 

τουσ. Ρρόκειται, άλλωςτε, για υλικά των οποίων ο όγκοσ απαιτεί μεγάλουσ χϊρουσ αποκικευςθσ ςε 

ςχζςθ πάντα με τθν προβλεπόμενθ ηιτθςθ. Συνεπϊσ, θ Chocoland κα προμθκεφεται τισ 

κατεργαςμζνεσ πρϊτεσ φλεσ μία φορά τθν εβδομάδα με βάςθ τθν προβλεπόμενθ ηιτθςθ των 

προϊόντων τθσ. 

 

4.2. Υλικά Συςκευαςίασ 

Ρζραν των βαςικϊν πρϊτων υλϊν, ακατζργαςτων και κατεργαςμζνων, πρζπει να γίνει ςαφισ 

εκτίμθςθ των υπολοίπων ςτοιχείων που κα χρειαςτοφν για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ 

μονάδασ. 

 

Στον παρακάτω πίνακα, βλζπουμε τα υλικά ςυςκευαςίασ που απαιτοφνται:  

 

Ρίνακασ 4.3: Υλικά Συςκευαςίασ και χρόνοσ αναπαραγγελίασ 

Υλικά ςυςκευαςίασ Ραραγγελία 

Αεροςτεγισ αλουμινζνια ςυςκευαςία 70gr Εβδομαδιαία 

Αεροςτεγισ αλουμινζνια ςυςκευαςία 100gr Εβδομαδιαία 

Αλουμινζνιο ςακουλάκι 50gr Εβδομαδιαία 

Ωάρτινθ ςυςκευαςία 70gr Εβδομαδιαία 

Ωάρτινθ ςυςκευαςία 100gr Εβδομαδιαία 

Αλουμινζνιο ςακουλάκι 150gr Εβδομαδιαία 

Κοφτεσ Μθνιαία 

Ετικζτεσ τφπου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Μθνιαία 

 

Ωσ προσ τα υλικά ςυςκευαςίασ, για τθν ςοκολάτα ςε πλάκεσ και τθν γεμιςτι ςοκολάτα κα 

χρειαςτοφμε αεροςτεγείσ αλουμινζνιεσ ςυςκευαςίεσ και εξωτερικζσ χάρτινεσ 70 και 100 

γραμμαρίων, ανάλογα με τον κωδικό προϊόντοσ. Για τα bites κα χρειαςτοφμε αλουμινζνια 

ςακουλάκια 50 και 150 γραμμαρίων. Για όλα τα προϊόντα κα χρθςιμοποιθκοφν ετικζτεσ 

ςυςκευαςίασ προκειμζνου να προβάλλεται αποτελεςματικά θ εικόνα τουσ και άλλα ςτοιχεία, όπωσ: 

ςυςτατικά, κερμίδεσ, θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ, κλπ. 

 

Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ των κατεργαςμζνων πρϊτων υλϊν, για λόγουσ αποκικευςθσ, θ 

παραγγελία των ςυςκευαςιϊν κα πραγματοποιείται ςε εβδομαδιαία βάςθ, ανάλογα με τθν 
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προβλεπόμενθ ηιτθςθ. Οι ετικζτεσ και οι κοφτεσ κα παραγγζλνονται μία φορά το μινα, κακϊσ δεν 

απαιτοφν μεγάλουσ χϊρουσ αποκικευςθσ. 

 

4.3. Άλλα Εφόδια 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα εφόδια που είναι απαραίτθτα για τθν κακθμερινι ομαλι λειτουργία 

τθσ μονάδασ: 

 

Ρίνακασ 4.4: Εφόδια Εγκατάςταςθσ 

Εφόδια Εγκατάςταςθσ 

Θλεκτριςμόσ (θλεκτρικό ρεφμα) 

Νερό 

Καφςιμα (πετρζλαιο) 

Είδθ ζνδυςθσ για τουσ εργαηόμενουσ (φόρμεσ εργαςίασ) 

Είδθ μιασ χριςθσ (γάντια, ςκουφάκια) 

 

Θ Chocoland πρζπει να φροντίςει για τθν ςυνεχι παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ 

τθσ, ενϊ το νερό είναι βαςικό να διατίκεται με ςτακερότθτα για τον κακαριςμό των 

εγκαταςτάςεων, τθν αποςτείρωςθ των υλικϊν ςυςκευαςίασ και τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων. 

Επιπρόςκετα, τα καφςιμα αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα για τθ λειτουργία των εφεδρικϊν 

γεννθτριϊν και τθ κζρμανςθ των χϊρων εγκατάςταςθσ. Τζλοσ, δεν πρζπει να αμελιςουμε τον 

ανεφοδιαςμό τθσ εταιρείασ με είδθ μίασ χριςεωσ (γάντια, ςκουφάκια) για τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων. 

 

4.4. Ρθγζσ Ρρομθκειϊν 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι πικανζσ πθγζσ προμικειασ για όλα όςα 

αναφζρκθκαν παραπάνω ότι χρειαηόμαςτε: 

 

Ρίνακασ 4.5: Ρικανι Ρθγι Ρρομικειασ ανά είδοσ 

ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΡΙΘΑΝΘ ΡΘΓΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Ρρϊτεσ Φλεσ Φάρμεσ, Συνεταιριςμοί αγροτικϊν προϊόντων, εταιρείεσ 

παραγωγισ πρϊτων υλϊν 

Υλικά Συςκευαςίασ Βιομθχανίεσ Υλικϊν Συςκευαςίασ 

Άλλα Εφόδια ΔΕΘ, Τοπικι Εταιρεία Φδρευςθσ, Εταιρείεσ διανομισ 

πετρελαιοειδϊν, Εταιρείεσ επαγγελματικοφ ρουχιςμοφ, 

Εταιρείεσ παραγωγισ ειδϊν μιασ χριςθσ 
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4.5. Αξιολόγθςθ Ρρομθκευτϊν 

Για τθν ομαλι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και προκειμζνου θ Chocoland να πετφχει τον ζγκαιρο 

ανεφοδιαςμό με πρϊτεσ φλεσ και άλλα εφόδια και παράλλθλα τθν ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν 

των πελατϊν για υψθλι ποιότθτα, οφείλει να κζςει κριτιρια βάςει των οποίων κα 

πραγματοποιθκεί θ επιλογι των προμθκευτϊν τθσ. 

 

Ζτςι, τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ των δυνθτικϊν προμθκευτϊν και τθν μετζπειτα τελικι επιλογι 

είναι τα εξισ (Καρβοφνθσ, 2006): 

 

Εικόνα 4.2: Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Ρρομθκευτϊν 

 

Ροιότθτα και Αξιοπιςτία  Ο προμθκευτισ πρζπει να παραδίδει τα εμπορεφματα εντόσ των 

χρονικϊν ορίων, ςτισ ποςότθτεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί με τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ που 

ζχουν κακοριςκεί εξ’ αρχισ και να φροντίηει για τθν αςφαλι μεταφορά τουσ. 

 

Εγγφτθτα και Σωςτι Τιμολόγθςθ  Ο προμθκευτισ πρζπει να βρίςκεται όςο είναι δυνατόν και αν 

είναι εφικτό ςε ςχετικά μικρι απόςταςθ από τθν τοποκεςία εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ για τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ και τον άμεςα ανεφοδιαςμό και να ζχει καλζσ τιμζσ, χωρίσ αυτό 

βζβαια να ςθμαίνει εκπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα. 

 

Ξνηφηεηα & 
Αμηνπηζηία 

Καθξνρξφληα 
Ππλεξγαζία 

Δγγχηεηα & Πσζηή 
Ρηκνιφγεζε 

Αληαπνθξηζηκφηεηα 
& Δμαζθάιηζε 
δηαζεζηκφηεηαο 
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Μακροχρόνια Συνεργαςία  Θ εταιρεία κα επιδιϊξει τθν ανάπτυξθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και 

win win επαγγελματικισ ςχζςθσ με κάκε ζναν από τουσ προμθκευτζσ. Θ επικοινωνία μεταξφ τουσ 

κα είναι αμφίδρομθ, ϊςτε να βελτιϊνεται ςυνεχϊσ θ διαχείριςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν. 

 

Ανταποκριςιμότθτα και Εξαςφάλιςθ Διακεςιμότθτασ  Ο προμθκευτισ πρζπει να επιδεικνφει 

ςυνεχϊσ ενδιαφζρον και προκυμία να εξυπθρετιςει τθν επιχείρθςθ, και να μπορεί να 

ανταπεξζρχεται ακόμα και ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ παραγγελίασ ζχοντασ πάντα διακζςιμα 

αποκζματα. 

 

Με βάςθ τα προαναφερκζντα κριτιρια και φςτερα από ενδελεχι ζρευνα, επιλζξαμε τουσ 

παρακάτω προμθκευτζσ : 

 

Ρίνακασ 4.6: Επιλεγμζνοι Ρρομθκευτζσ 

Ακατζργαςτεσ πρϊτεσ φλεσ Ρρομθκευτζσ 

Γάλα ςε ςκόνθ ΑΓΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΟΨΫΝ ΡΕ. 
ΡΑΤΫΝ ΣΡΕ  

Βοφτυρο κακάο BARRY CALLEBAUT GROUP, ΗΥΙΩΘ 

Κακαόμαηα BARRY CALLEBAUT GROUP, ΗΥΙΩΘ 

Λακτόηθ 
POLYPAN GROUP SA, ΜΟΣΩΑΤΟ 

Γαλακτωματοποιθτισ (Λεκικίνθ) 

Ηάχαρθ 
ΜΡΑΓΚΑΤΗΟΥΝΘΣ & ΥΙΟΙ ΕΡΕ, ΚΟΗΑΝΘ 

Αρωματικι φλθ (Βανιλλίνθ) 

Λεκικίνθ Σόγιασ ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ, ΑΘΘΝΑ 

Αλάτι ΡΕΛΑ ΕΛΛΘΝΙΚΟΝ ΑΛΑΣ ΕΡΕ - ΔΘΜΘΤΘΣ Θ 
ΜΡΕΤΗΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΨΟΙ ΑΕ ΒΙΟΜΘΩΑΝΙΑ ΡΑΑΓΫΓΘΣ 
ΑΛΑΤΟΣ  

 

Κατεργαςμζνεσ πρϊτεσ φλεσ Ρρομθκευτζσ 

Αμφγδαλα ΚΟΥΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΕΣΤΕΝΑ ΘΛΕΙΑΣ 

Μζλι ΓΙΫΓΟΣ & ΜΑΝΫΛΘΣ ΡΫΤΟΪΑΛΤΘΣ, ΚΥΘΘΑ 

Γλυκό κουταλιοφ κυδϊνι ΑΓΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΫΝ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

ϋϋΚΥΑΝΫΝ ΕΓΑ Γλυκό κουταλιοφ περγαμόντο 

Cranberries ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΘΣ 

Ψράουλεσ ΥΜΙΝΘ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΣ, ΛΕΩΑΙΝΑ ΘΛΕΙΑΣ 
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Υλικά Συςκευαςίασ Ρρομθκευτζσ 

Αεροςτεγισ αλουμινζνια ςυςκευαςία 70gr 

Αεροςτεγισ αλουμινζνια ςυςκευαςία 100gr 

Αλουμινζνιο ςακουλάκι 50gr 

Ωάρτινθ ςυςκευαςία 70gr 

Ωάρτινθ ςυςκευαςία 100gr 

Αλουμινζνιο ςακουλάκι 150gr 

Κοφτεσ 

 

 

 

PERFECT PACK 

Ετικζτεσ τφπου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ETPA PACKAGING 

 

Εφόδια εγκατάςταςθσ Ρρομθκευτζσ 

Θλεκτριςμόσ (θλεκτρικό ρεφμα) ΔΕΘ 

Νερό ΕΥΔΑΡ 

Καφςιμα (πετρζλαιο) ΕΚΟ 

Είδθ ζνδυςθσ για τουσ εργαηόμενουσ (φόρμεσ εργαςίασ) 

Είδθ μιασ χριςθσ (ςκουφάκια, γάντια) 

 

ERGO SAFETY, ΚΙΑΤΟ ΚΟΙΝΘΙΑΣ 

 

4.6. Υπολογιςμόσ του Κόςτουσ Ρρομθκειϊν 

Στο ςθμείο αυτό, κα υπολογίςουμε το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ των πρϊτων υλϊν και των άλλων 

εφοδίων για το ζτοσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. Κα πρζπει να αναφερκεί ότι παρόλο ότι 

θ εταιρεία μασ λειτουργεί αδιάκοπα, θ παραγωγι ξεκινά τον μινα Οκτϊβριο και ςυνεχίηεται ωσ τον 

Μάιο. Άρα, πραγματοποιοφνται παραγγελίεσ προσ τουσ προμθκευτζσ μόνο τθν περίοδο αυτι, 

δθλαδι τουσ 8 μινεσ. Ραρόλα αυτά για τον υπολογιςμό του ετιςιου κόςτουσ πρϊτων υλϊν και 

άλλων εφοδίων ςυνυπολογίηεται θ μζςθ ετιςια απαιτοφμενθ ποςότθτα. 

 

Ζτςι, ο ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των πρϊτων υλϊν και εφοδίων είναι ο παρακάτω:  

 

Ρίνακασ 4.7: Ετιςιο Κόςτοσ Ρρομθκειϊν 

ΕΙΣΟΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(ΕΤΘΣΙΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (€) ΕΤΘΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΚΑΤΕΓΑΣΤΕΣ ΡΫΤΕΣ 

ΥΛΕΣ 

   

Γάλα ςε ςκόνθ 1068021.30 0.03 32041 

Βοφτυρο Κακάο 178003.55 0.01 1780 

Κακαόμαηα 1958039.05 0.04 78322 

Λακτόηθ 35600.71 0.001 36 

Γαλακτωματοποιθτισ 35600.71 0.001 36 
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(Λεκικίνθ) 

Ηάχαρθ 106802.13 0.01 1068 

Αρωματικι φλθ (Βανιλλίνθ) 106802.13 0.001 107 

Λεκικίνθ Σόγιασ 35600.71 0.001 36 

Αλάτι 35600.71 0.001 36 

Σφνολο   113.459 

ΚΑΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΡΫΤΕΣ 

ΥΛΕΣ 

   

Αμφγδαλα 640812.78 0.02 12816 

Μζλι 192243.83 0.02 3845 

Γλυκό κουταλιοφ κυδϊνι 32040.64 0.02 641 

Γλυκό κουταλιοφ 

περγαμόντο 

352447.03 0.02 7049 

Cranberries 6408.13 0.015 96 

Φράουλεσ 6408.13 0.01 64 

Σφνολο   24.511 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΫΤΫΝ 

ΥΛΫΝ 

  137.971 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    

Αεροςτεγισ αλουμινζνια 

ςυςκευαςία 70gr (τμχ) 

578571 0.01 5786 

Αεροςτεγισ αλουμινζνια 

ςυςκευαςία 100gr (τμχ) 

1177500 0.012 14130 

Αλουμινζνιο ςακουλάκι 

50gr (τμχ) 

1476000 0.02 29520 

Χάρτινθ ςυςκευαςία 70gr 

(τμχ) 

578571 0.03 17357 

Χάρτινθ ςυςκευαςία 100gr 

(τμχ) 

1177500 0.05 58875 

Αλουμινζνιο ςακουλάκι 

150gr (τμχ) 

328000 0.04 13120 

Κοφτεσ (τμχ) 193801.8833 0.08 15504 

Ετικζτεσ τφπου 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 (τμχ) 

3560071 0.001 3560 

Σφνολο   157.852 

ΕΨΟΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ    

Θλεκτριςμόσ (kWh) 66000 0.1 6600 

Νερό (tn) 1200 0.4 480 

Καφςιμα (πετρζλαιο) (lt) 980 1 980 
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Είδθ ζνδυςθσ για τουσ 

εργαηομζνουσ (φόρμεσ 

εργαςίασ) (τμχ) 

200 20 4000 

Είδθ μιασ χριςθσ 

(ςκουφάκια, γάντια) (τμχ) 

8000 0.03 240 

Σφνολο   12.300 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΫΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΫΝ 

ΕΨΟΔΙΫΝ 

  170.152 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   308.123 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 5: ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΩΝΟΛΟΓΙΑ 

 

5.1. Ρρόγραμμα παραγωγισ και δυναμικότθτασ μονάδασ 

Βαςικό ςτόχο του ζργου τθσ μθχανολογίασ ςυνιςτά ο πρωταρχικόσ κακοριςμόσ όλων εκείνων των 

τεχνικϊν δραςτθριοτιτων και απαιτιςεων του επενδυτικοφ ςχεδίου, κακϊσ και των επιπζδων 

παραγωγισ που κα μποροφςαν να επιτευχκοφν, υπό τουσ τεχνικοφσ, κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ 

περιοριςμοφσ που ενδζχεται να εμφανίηονται κατά τθ πορεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Συνεπϊσ, το ζργο τθσ μθχανολογίασ είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ λειτουργικισ και φυςικισ χωροκζτθςθσ 

τθσ βιομθχανικισ μονάδασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που κρίνονται απαραίτθτεσ, ϊςτε να 

παραχκοφν οι εκροζσ. Επιπρόςκετα, ορίηεται το φψοσ των δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ και το κόςτοσ 

που κα δθμιουργθκεί κατά τθ φάςθ λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ μονάδοσ. 

 

Από τθν άλλθ μεριά, θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ, κακϊσ και ο κακοριςμόσ αποκτιςεωσ 

και απορροφιςεωσ αυτισ τθσ τεχνολογίασ και τθσ αντίςτοιχθσ τεχνογνωςίασ, κα πρζπει να 

ςυνδυάηονται κατάλλθλα με τθ μθχανολογικι δραςτθριότθτα και το μθχανολογικό εξοπλιςμό, ζτςι 

ϊςτε να γίνεται εφικτόσ ο προγραμματιςμόσ τθσ επικυμθτισ παραγωγισ. Μόνο ο προςεχτικόσ 

ςχεδιαςμόσ και θ κακολικι εναρμόνιςθ όλων των παραπάνω αλλθλζνδετων δραςτθριοτιτων 

δφνανται να δθμιουργιςουν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ ςτισ οποίεσ κα ςτθριχκεί θ επιτυχισ 

εφαρμογι του επενδυτικοφ ςχεδίου. (Καρβοφνθσ, 2006) 

 

Κατά ςυνζπεια, όπωσ αναφζρκθκε και ςτο κεφάλαιο ανάλυςθσ τθσ αγοράσ και μάρκετινγκ, ο όγκοσ 

του προϊόντοσ που κα παράγεται από τθν υπό μελάτθ μονάδα, εξαρτάται κυρίωσ από τισ 

απαιτιςεισ τθσ αγοράσ και τισ προτεινόμενεσ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το αρχικό μθχανολογικό ςχζδιο ςυνίςταται ςτθ ςχεδίαςθ ενόσ προκαταρκτικοφ 

παραγωγικοφ ςχεδίου ικανοφ για τθν παραγωγι των προϊόντων, ςφμφωνα με το ςχζδιο μάρκετινγκ, 

τισ ποςότθτεσ και τθν ποιότθτα που αυτό ζχει κακορίςει. Βζβαια, εξίςου ςθμαντικό παράγοντα για 

τον κακοριςμό του όγκου παραγωγισ κα αποτελεί και θ διακεςιμότθτα των πόρων, θ οποία κζτει 

και τθν ελάχιςτθ τιμι πϊλθςθσ του τελικοφ προϊόντοσ. 
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5.2. Επιλογι τεχνολογίασ 

 

5.2.1. Ρεριγραφι επιλεγμζνθσ τεχνολογίασ 

Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ αποτελεί πολφ ςθμαντικό παράγοντα ςτθν επιτυχι 

λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Θ τεχνολογία που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να αποτελεί το μζςο 

επίτευξθσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ και τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ, όπωσ 

εκείνεσ ζχουν προςδιοριςκεί από τθν ανάλυςθ τθσ αγοράσ. Θ τεχνολογία και θ τεχνογνωςία που κα 

επιλεγεί από τθν εκάςτοτε βιομθχανία, κα πρζπει να είναι ευζλικτθ, ζτςι ϊςτε θ βιομθχανία να 

είναι ςε κζςθ να προςαρμόηεται ςε επικείμενεσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ. 

 

Συγκεκριμζνα, θ επιλογι τθσ τεχνολογίασ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί βαςίηεται ςτθν 

αξιολόγθςθ διάφορων εναλλακτικϊν προτάςεων και τθν εξεφρεςθ τθσ πιο ενδεδειγμζνθσ από 

αυτζσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του επενδυτικοφ ςχεδίου. (Καρβοφνθσ, 2006) Ρροκειμζνου 

λοιπόν να προβεί θ επιχείρθςθ με ορκότθτα ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ, ζχει να 

κζςει τα ακόλουκα κριτιρια: 

 Να είναι ςυμβατι με τον επιλεγμζνο μθχανολογικό εξοπλιςμό 

 Να επιτρζπει τθν επίτευξθ τθσ αναμενόμενθσ ετιςιασ δυναμικότθτασ 

 Να είναι τελευταίασ γενιάσ και δοκιμαςμζνθ 

 Να παρζχει τθ δυνατότθτα για μελλοντικι βελτίωςθ και επζκταςθ 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα εκπαίδευςθσ, τόςο του εργατικοφ όςο και του επιτελικοφ 

προςωπικοφ 

 

Θ τεχνολογία και θ τεχνογνωςία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγωγι ςοκολάτασ 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο αγοράσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και το κόςτοσ τουσ κα 

ενςωματωκεί ςτο κόςτοσ αυτοφ. 

 

5.2.2. Επιλογι τεχνολογίασ 

Θ τεχνολογία που ζχει επιλζξει θ εταιρεία μασ όςον αφορά τθν παραγωγι ςοκολάτασ ςε πλάκεσ, 

γεμιςτισ ςοκολάτασ και bites περιλαμβάνει αυτόματεσ μθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, χωρίσ να 

μεςολαβοφν χζρια. Ωσ εκ τοφτου διαςφαλίηεται θ άριςτθ ποιότθτα των προϊόντων μασ, τα οποία 

φτάνουν ςτουσ καταναλωτζσ ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ, διατθρϊντασ τθ φρεςκάδα και όλα τα 

κρεπτικά ςυςτατικά αναλλοίωτα. Θ τεχνολογία που περιγράφεται παρακάτω κεωρείται θ 

επικρατζςτερθ μζχρι ςιμερα μζκοδοσ παραγωγισ και χρθςιμοποιείται από τα περιςςότερα 

εργοςτάςια ςοκολάτασ παγκοςμίωσ. (Καρβοφνθσ, 1999) 
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Στο ςθμείο αυτό, κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ Chocoland ζχει αποφαςίςει (όπωσ περιγράφθκε ςε 

προθγοφμενο κεφάλαιο) να παραλαμβάνει από διαπιςτευμζνουσ προμθκευτζσ τθν κακαόμαηα και 

όχι τουσ κόκκουσ κακάο. 

 

Αρχικά, οι προμθκευτζσ κακαόμαηασ και βοφτυρου κακάο τθσ Chocoland ειςάγουν κατόπιν 

αυςτθρισ διαδικαςίασ επιλογισ, καρποφσ υψθλισ ποιότθτασ από τισ διάφορεσ χϊρεσ παραγωγισ 

κακάο. Οι χϊρεσ αυτζσ που αποτελοφν και τθν λεγόμενθ ‘‘ηϊνθ του κακάο’’ είναι οι εξισ: κεντρικι 

και νότια Αμερικι, Μαλαιςία, Λνδονθςία, Σριλάνκα, Γκάνα, Νιγθρία, Καμεροφν, Ακτι Ελεφαντοςτοφ, 

Εκουαδόρ, Μαδαγαςκάρθ, Τηαμάικα κλπ. Εδϊ, οι καρποί κακάο μετά τθ ςυγκομιδι κόβονται και 

ανοίγονται για να αποκαλυφκοφν ςτο εςωτερικό τουσ οι φρζςκοι κόκκοι κακάο τυλιγμζνοι ςε ζνα 

παχφρρευςτο, λευκό πολτό. Ακολουκεί θ ηφμωςι τουσ ςε καλάκια κατά τθν οποία χάνουν τθ 

βλαςτικότθτά τουσ και τθν πικρι χορτοειδι γεφςθ τουσ και αποκτοφν χρϊμα ςκοτεινότερο, θ 

ξιρανςθ, θ ςυςκευαςία και θ αποςτολι τουσ ςτισ μεγάλεσ ςοκαλατοποιϊεσ του κόςμου.  

 

Μετά τθν παραλαβι, οι προμθκευτζσ μασ 

κακαρίηουν τουσ κόκκουσ κακάο (που 

αποκαλοφνται κακαοβάλανοι) από τυχόν ξζνα 

ςϊματα και ςκόνθ και αποκθκεφονται ςε ςιλό 

ανά ποικιλία. Από εκεί μεταφζρονται 

αυτόματα ςτα ειδικά μθχανιματα, τα 

καβουρντιςτιρια. Κατά τθ διάρκεια του 

καβουρντίςματοσ, αναπτφςςεται το άρωμα 

και το χρϊμα του κακάο και απομακρφνεται θ 

υγραςία.  

 

Στθ ςυνζχεια, οι καβουρντιςμζνοι κακαοβάλανοι αποφλοιϊνονται, απορρίπτονται τα φλοφδια, και 

οι καρποί τεμαχίηονται ςε μικρά κομμάτια. 

 

Οι καβουρντιςμζνοι και τεμαχιςμζνοι κακαοβάλανοι (nibs) από διάφορεσ ποικιλίεσ αναμειγνφονται, 

ϊςτε να επιτευχκεί το καλφτερο μίγμα για κάκε κατθγορία προϊόντων και ςτθ ςυνζχεια αλζκονται. 

Το προϊόν που προκφπτει από τθν άλεςθ των nibs ονομάηεται κακαοπολτόσ ι κακαόμαηα. Ο 

κακαοπολτόσ ςτθ ςυνζχεια υφίςταται κερμικι επεξεργαςία για τθν επίτευξθ του τελικοφ 

αρϊματοσ.  

 

Εηθόλα 5.1: Μεραλή θαβνπξληίζκαηνο 
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5.2.3. Ρρόςκετεσ εργαςίεσ 

Θ ςοκολάτα μασ υποβάλλεται ςυνικωσ και ςε άλλουσ χειριςμοφσ (επεξεργαςίεσ) που αποςκοποφν 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τθσ. Οι πρόςκετοι χειριςμοί αναφζρονται ςτθν τυποποίθςθ των 

προϊόντων τθσ κάκε κατθγορίασ και περιλαμβάνουν μετριςεισ ςυςτατικϊν ςυγκριτικά με τθ 

ςυνιςτϊμενθ θμεριςια ποςότθτα, τεχνικζσ προδιαγραφζσ όλων των παραγόμενων προϊόντων και 

διαδιακαςιϊν, ςυνεχείσ ελζγχουσ, κακϊσ επίςθσ και δοκιμζσ προϊόντων.  

 

5.3. Ραραγωγικι Διαδικαςία 

 

5.3.1. Στάδια Ραραγωγικισ Διαδικαςίασ 

Τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ για τθν παραγωγι ςοκολάτασ ςτθν εταιρεία μασ είναι τα 

εξισ: 

 

1. Μεταφορά κακαόμαηασ και βουτφρου κακάο ςτισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ 

2. Ραραλαβι ξθρϊν καρπϊν, γλυκϊν κουταλιοφ, μελιοφ, cranberries, φραουλϊν και 

υπόλοιπων πρϊτων υλϊν (ηάχαρθ, λεκικίνθ, κλπ) 

3. Ανάμειξθ: οι διάφορεσ ποικιλίεσ του κακαοπολτοφ μεταφζρονται ςε αναμικτιρεσ, όπου 

προςτίκενται, ςφμφωνα με τθν επικυμθτι ςυνταγι, τα ανάλογα ποςοςτά ηάχαρθσ, 

γάλακτοσ και βουτφρου κακάο και αναμειγνφονται καλά μζχρι να αποτελζςουν ζνα 

ομοιογενζσ μείγμα 

4. αφινάριςμα: το ομοιογενζσ μείγμα μεταφζρεται ςε πεντακφλινδρουσ, όπου επιτυγχάνεται 

λζπτυνςθ και μετατρζπεται ςε λεπτι ςκόνθ 

Σε αυτό το ςτάδιο επεξεργαςίασ το τελικό προϊόν αποκτά τθ λεπτι και βελοφδινθ υφι που 

αιςκανόμαςτε, όταν λιϊνει θ ςοκολάτα. 

5. Κονςάριςμα: θ λεπτι ςκόνθ μεταφζρεται ςε κόνςεσ, ειδικά μθχανιματα με διπλά 

τοιχϊματα και κερμαινόμενεσ πλευρζσ, ρευςτοποιείται με τθ διαδικαςία τθσ περιςτροφισ 

και αναδεφεται, ενϊ ταυτόχρονα, γίνονται αντιδράςεισ που δίνουν το χαρακτθριςτικό 

άρωμα ςε κάκε είδοσ ςοκολάτασ  

!!!Όςο μεγαλφτερθ είναι θ παραμονι του ρευςτοποιθμζνου μείγματοσ ςτισ κόνςεσ, τόςο 

καλφτερο είναι το γευςτικό αποτζλεςμα του τελικοφ προϊόντοσ, γι’ αυτό το ςτάδιο αυτό 

αποτελεί το πιο βαςικό τμιμα όλθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

6. Τελικό ςτάδιο: το ρευςτό μείγμα, αφοφ μετριαςκεί θ κερμοκραςία του, μεταφζρεται με τισ 

κατάλλθλεσ ςωλθνϊςεισ ςε ειδικά μθχανιματα, όπου χφνεται ςε ειδικά καλοφπια για να 
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πάρει το επικυμθτό ςχιμα (π.χ. φόρμεσ πλακιδίων για τισ πλάκεσ και τθ γεμιςτι ι φόρμεσ 

ανομοιογενοφσ ςτρόγγυλου για τα bites)  

!!!το ςθμείο αυτό προςτίκενται τα επιπλζον ςυςτατικά, π.χ. αμφγδαλα, μζλι, κλπ.  

7. Στερεοποίθςθ: οι φόρμεσ μεταφζρονται αυτόματα ςτα ψυγεία κι ζπειτα από οριςμζνο 

χρονικό διάςτθμα θ ςοκολάτα ςτερεοποιείται  

8. Συςκευαςία: βγαίνοντασ από τισ φόρμεσ, θ ςοκολάτα μεταφζρεται ςτισ ςυςκευαςτικζσ 

μθχανζσ, ανάλογα με το είδοσ τθσ (ςοκολάτα ςε πλάκεσ/ γεμιςτι ι bites) και αποκθκεφεται 

ςε κατάλλθλουσ, κλιματιηόμενουσ χϊρουσ για να εξαςφαλιςτεί θ διατιρθςι τθσ μζχρι να 

φτάςει ςτα ςθμεία πϊλθςθσ 

 

 

Εικόνα 5.2: From beans to… Chocolate Factory 

 

5.3.2. Διαγραμματικι Απεικόνιςθ Ραραγωγικισ Διαδικαςίασ 

Στο παρακάτω διάγραμμα ροισ απεικονίηεται θ παραγωγικι διαδικαςία βιομθχανικισ ςοκολάτασ. 

Στο ςθμείο αυτό, κα κζλαμε να τονίςουμε για μια ακόμθ φορά ότι θ εταιρεία μασ παραλαμβάνει 

τθν κακαόμαηα, το βοφτυρο κακάο και τα υπόλοιπα υλικά ζτοιμα και προχωρά απευκείασ ςτο 

ςτάδιο τθσ ανάμειξθσ. Για λόγουσ, όμωσ, απεικόνιςθσ τθσ ςυνολικισ παραγωγικισ διαδικαςίασ 

παρουςιάηουμε όλα τα ςτάδια από τον ςπόρο του κακάο μζχρι και το τελικό προϊόν τθσ ςοκολάτασ 

που παραςκευάηουμε με το τελικό ςτάδιο, τθ ςτερεοποίθςθ και τθ ςυςκευαςία. 
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5.4. Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

Ο απαιτοφμενοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα εξυπθρετεί το ςφνολο των αναγκϊν τθσ υπό 

μελζτθ επιχείρθςθσ κα διακρίνεται ςε 2 βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 Κφριοσ παραγωγικόσ εξοπλιςμόσ 

 Βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ 

 

5.4.1. Κφριοσ Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

Στθν κατθγορία αυτι υπάγεται ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται ςτθ γραμμι 

παραγωγισ, κακϊσ επίςθσ και ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ. Είναι: 

 Μθχανζσ κακαριςμοφ, όπου κακαρίηονται οι κακαοβάλανοι 

 Αναμικτιρεσ, όπου προςκζτονται άλλα υλικά 

 Ρεντακφλινδροι, όπου το μίγμα μετατρζπεται ςε λευκι ςκόνθ 

Bean Growing Fermenting Drying 

Roasting Cleaning Cocoa Beans 

Ship / Sample 

Winnowing 

Nibs Milling 

Sugar Liquor Butter 

Pressing 

Refining Conching 

Lecithin 

Tempering 

Chocolate 

Shells 

Process Step Intermediate Product 

Cocoa Powder 

Milk 

 

 
Εηθόλα 5.3: Δηάγξακκα ξνήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζνθνιάηαο (Mars University, 2010) 
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 Κόνςεσ, ειδικά μθχανιματα με διπλά τοιχϊματα, όπου ρευςτοποιείται και αναδφεται θ 

ραφιναριςμζνθ ςκόνθ 

 Φόρμεσ πλακιδίων/ καλοφπια bites, όπου τοποκετείται θ λιωμζνθ ςοκολάτα για να πάρει 

το επικυμθτό ςχιμα  

 Ψυγεία, με ςκοπό τθ ςτερεοποίθςθ 

 Αυτόματεσ μθχανζσ ςυςκευαςίασ και περιτυλίγματοσ 

 

5.4.2. Βοθκθτικόσ Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

Ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ αφορά τον εξοπλιςμό εκείνο που χρθςιμοποιείται επικουρικά κατά τθ 

διάρκεια επεξεργαςίασ και παραγωγισ του προϊόντοσ. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ αναγράφεται 

παρακάτω: 

 Κερμαινόμενεσ μεταλλικζσ δεξαμενζσ 

 Καρότςι Μεταφοράσ 

 Φίλτρα - Αποςμθτζσ- Απαερωτζσ 

 Πργανα ελζγχου και ςθμάτων αυτοματιςμοφ 

 Δοχεία 

 Ζπιπλα Χϊρων Διοίκθςθσ 

 Εξοπλιςμόσ γραφείων 

 Κλιματιςμόσ 

 Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ 

 Εξοπλιςμόσ φωτιςμοφ 

 Κάδοι απορριμμάτων 

 

5.5. Απόκτθςθ και Μεταφορά Τεχνολογίασ 

Θ απόκτθςθ απαιτοφμενθσ τεχνολογίασ για τθν εκτζλεςθ τθσ κφριασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ 

προβλζπεται να γίνει με ολικι αγορά. Τα ζξοδα για τθν αγορά των μθχανθμάτων κα πλθρωκοφν 

εφάπαξ. Θ μεταφορά του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ, θ εγκατάςταςι του και θ εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ και των ιδιοκτθτϊν κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ των προμθκευτϊν ςε ςυνεργαςία 

με τουσ ιδιοκτιτεσ.  

 

Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι καταςτροφισ, όλων ι εν μζρει των μθχανϊν, των μθχανθμάτων και κάκε 

είδουσ βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ, κατά τθ μεταφορά τουσ ςτθ μονάδα, θ ηθμία κα επιβαρφνει τουσ 

προμθκευτζσ, όπωσ άλλωςτε κα αναφζρουν και οι γενικοί όροι των ςυμβολαίων. Το ίδιο κα ιςχφει 
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και ςτθν περίπτωςθ που κα προκφψουν οποιεςδιποτε κακυςτεριςεισ, όπου το κόςτοσ 

κακυςτζρθςθσ κα επιβαρφνει και πάλι τουσ προμθκευτζσ. 

 

5.6. Ρροδιαγραφζσ Εξοπλιςμοφ υγιεινοφ τφπου 

Ο εξοπλιςμόσ κα είναι ζτςι καταςκευαςμζνοσ, ϊςτε να κακαρίηεται και να απολυμαίνεται εφκολα 

αλλά και να διατθρείται ςτθν κατάςταςθ αυτι χωρίσ κινδφνουσ επιμολφνςεων. Ζτςι, θ καταςκευι 

κα γίνει ςφμφωνα με οριςμζνεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ. Οι προδιαγραφζσ αυτζσ υγιεινισ είναι: 

α) Χριςθ ανοξείδωτου χάλυβα, όπου είναι δυνατόν, εκτόσ εάν λόγοι τεχνικοί ι θ τεχνολογία του 

προϊόντοσ επιβάλλει κάτι διαφορετικό. Γενικά, οι επιφάνειεσ επαφισ με το προϊόν πρζπει να είναι 

αδρανείσ προσ αυτά και τισ χθμικζσ ουςίεσ κακαριςμοφ και απολυμάνςεωσ. Επιπλζον, και οι 

εξωτερικζσ επιφάνειεσ πρζπει να είναι ανοξείδωτεσ, λείεσ και ευκολοκακάριςτεσ. 

β) Απουςία αιχμθρϊν άκρων ι ςχιςμϊν ςτισ εςωτερικζσ, αλλά αν είναι δυνατόν και ςτισ εξωτερικζσ 

επιφάνειεσ. Σε εξοπλιςμό που ο κακαριςμόσ του κα γίνεται με το χζρι κα πρζπει να φκάνει το χζρι 

με ευχζρεια ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ για να τισ κακαρίςει, θ λφςθ και ςυναρμολόγθςθ να είναι 

εφκολθ και να αποφεφγονται οι επιμολφνςεισ. 

γ) Πλεσ οι επιφάνειεσ πρζπει να είναι λείεσ και ευκολοκακάριςτεσ, να μθ παρουςιάηουν πόρουσ, 

ρωγμζσ, διαβρϊςεισ ι κοιλότθτεσ, όπου μαηεφονται υπολείμματα τροφϊν και δθμιουργοφνται 

εςτίεσ μικροβιακισ μολφνςεωσ. 

δ) Φπαρξθ επαρκοφσ φωτιςμοφ του εξοπλιςμοφ, χωρίσ όμωσ να είναι εκκαμβωτικόσ για να 

διευκολυνκεί ο κακαριςμόσ και να γίνεται ικανοποιθτικά ο οπτικόσ ζλεγχόσ του. 

ε) Ο αεριςμόσ κα πρζπει να είναι επαρκισ για να αποφεφγονται οι μυρωδιζσ, θ ηζςτθ και θ 

υγραςία, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται ςταγονίδια νεροφ ςτισ ψυχρζσ επιφάνειεσ του εξοπλιςμοφ και 

για να είναι πιο άνετεσ οι ςυνκικεσ εργαςίασ. 

η) Κάκε μονάδα εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι ζτςι τοποκετθμζνθ, ϊςτε να μθν εμποδίηει τθ 

λειτουργία άλλων μθχανθμάτων και να επιτρζπει τθν εφκολθ κυκλοφορία γφρω από αυτό για να 

κακαρίηεται και να επικεωρείται εφκολα. 

 

5.7. Ωωρομετρικά ςχζδια τθσ μονάδασ 

Βάςει των ςχετικϊν νομοκετικϊν διατάξεων που αφοροφν τουσ χϊρουσ επεξεργαςίασ και 

τυποποίθςθσ τροφίμων, απαιτείται θ καταςκευι κτιριακϊν υποδομϊν υγειονομικοφ τφπου. 

Ουςιαςτικά ο ςχεδιαςμόσ, θ διαρρφκμιςθ, θ καταςκευι και οι διαςτάςεισ των χϊρων κα πρζπει: 

 Να επιτρζπουν τον κατάλλθλο κακαριςμό ι/ και τθν απολφμανςθ 
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 Να προςτατεφουν από τθ ςυςςϊρευςθ ρφπων, τθν επαφι με τοξικά υλικά, τθν πτϊςθ 

ςωματιδίων μεςα ςτα τρόφιμα 

 Να προςτατεφουν από το ςχθματιςμό υγραςίασ ι ανεπικφμθτθσ μοφχλασ ςτισ επιφάνειεσ 

 Να επιτρζπουν τθν εφαρμογι ορκισ υγιεινισ πρακτικισ, ιδίωσ δε τθν πρόλθψθ τθσ 

επιμόλυνςθσ μεταξφ των χειριςτϊν και κατά τθ διάρκεια αυτϊν από τρόφιμα, από τον 

εξοπλιςμό, από τα υλικά, από το νερό, από τον αζρα, από τουσ εργαηομζνουσ, από 

εξωτερικζσ πθγζσ μόλυνςθσ, όπωσ ζντομα και ηϊα 

 Να παρζχουν, όπου είναι αναγκαίο τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ για τθν υγιεινι 

επεξεργαςία και αποκικευςθ τροφίμων 

 

Ζτςι, για τθν εγκατάςταςθ τθσ υπό μελζτθσ μονάδασ, υπολογίηεται ότι ο ελάχιςτοσ χϊροσ που 

απαιτείται είναι 770m2, τα οποία κατανζμονται ωσ εξισ: 

 Εγκαταςτάςεισ παραλαβισ 100 m2 

 Εγκαταςτάςεισ διανομισ ζτοιμου προϊόντοσ 100 m2 

 Εγκαταςτάςεισ παραγωγισ 300 m2 

 Αποκθκευτικόσ και βοθκθτικόσ χϊροσ για τα λοιπά εφόδια 100m2 

 Γραφεία Διοίκθςθσ 80 m2 

 Αποδυτιρια εργαηομζνων - Λουτρά 50 m2 

 Χϊροσ ςτάκμευςθσ 40 m2 

 

Το κφριο εργοςταςιακό μζροσ κα αποτελείται από το υπόγειο, το ιςόγειο και τον πρϊτο όροφο που 

κα είναι και το κφριο μζροσ του εργοςταςίου. Αυτά κα καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο μζροσ του 

οικοπζδου. 

 Υπόγειο: Το υπόγειο κα περιλαμβάνει βοθκθτικοφσ χϊρουσ, ψυγεία, χϊροσ 

διατιρθςθσ, μικρζσ αποκικεσ, λζβθτα, γεννιτριεσ, κλπ. 

 Λςόγειο: Το ιςόγειο κα περιλαμβάνει όλο τον μθχανολογικό εξοπλιςμό, τθν γραμμι 

παραγωγισ και το ςυςκευαςτιριο. Δίπλα από το ιςόγειο κα είναι αποκικεσ - ψυγεία. 

 Ά όροφοσ: Εδϊ κα βρίςκονται όλεσ οι Διοικθτικζσ και Οικονομικζσ Διευκφνςεισ τθσ μονάδασ 

μασ 

 

Πλο το κτίριο κα ςυνδζεται με ςκάλεσ, εςωτερικοφσ διαδρόμουσ και αςανςζρ. 

 

 



106 
 
 

 

 

5.7.1. Εςωτερικι διαρρφκμιςθ των χϊρων 

Τα κτίρια και θ εςωτερικι τουσ διαρρφκμιςθ κα αρχίςουν να ςχεδιάηονται, αφοφ πρϊτα 

αποφαςιςτεί ο εξοπλιςμόσ ο οποίοσ κα τοποκετθκεί ςε αυτά. Ζτςι, κα προβλεφκεί επαρκισ χϊροσ 

τοποκετιςεωσ και άνετθσ λειτουργίασ. 

 

Στον επάνω όροφο κα είναι τα γραφεία. Οι πόρτεσ και τα χωρίςματα ςτον κφριο βιομθχανικό χϊρο 

κα ρυκμιςτοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ βιομθχανίασ. Σε χϊρουσ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ καλισ 

λειτουργικότθτασ τθσ βιομθχανίασ κα φροντίςουμε να υπάρχουν ενιαίοι ανοιχτοί χϊροι (open 

spaces) που κα επιταχφνουν τα βιματα τθσ όποιασ διεργαςίασ.  

 

Επιπρόςκετα, ο χϊροσ παραλαβισ κα είναι κλειςτόσ ςτθν είςοδο τθσ μονάδασ και όςο το δυνατόν 

λιγότερο εκτεκειμζνοσ ςτθν ατμόςφαιρα, ακόμθ και αν το κλίμα τθσ περιοχισ δεν το επιβάλλει. Ο 

λόγοσ είναι ότι με τθ ςκόνθ υπάρχει κίνδυνοσ να μεταφερκοφν μζςα ςτθ βιομθχανία 

μικροοργανιςμοί και κυρίωσ ςπόρια μυκιτων τα οποία με τον καιρό κα προκαλζςουν προβλιματα 

ακόμθ και ςτα ςυςκευαςμζνα προϊόντα. Αποτελεί, άλλωςτε, κοινι παραδοχι ότι οι ςυνκικεσ 

υγιεινισ του προϊόντοσ κα είναι επιςφαλείσ όπου οι χϊροι κα είναι ανοικτοί και εκτεκειμζνοι ςτθν 

ατμόςφαιρα. Ζτςι, θ βιομθχανία κα είναι κλειςτι ακόμθ και ςτο χϊρο παραλαβισ για να ζχει πιο 

λίγα προβλιματα επιμολφνςεων. 

 

Οι χϊροι του λεβθτοςταςίου και των ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο υπόγειο, όπωσ και οι 

χϊροι υγιεινισ (λουτρά, αποδυτιρια).  

 

5.7.2. Καταςκευι κτιρίων 

Τα καλφτερα καταςκευαςτικά υλικά είναι το τςιμζντο και το τοφβλο μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό. Στο 

δάπεδο τθσ βιομθχανίασ κα πζφτουν διάφορα διαβρωτικά υλικά και κα πρζπει να καλφπτεται το 

δάπεδο από οξυάντοχα πλακάκια, χωρίσ θ επιφάνεια τουσ να είναι γυαλιςτερι. Διαφορετικά ςτισ 

κοιλότθτεσ των διαβρϊςεων κα μαηεφεται βρωμιά και υγραςία οπότε κα γίνονται εςτίεσ 

μολφνςεωσ. 

 

Τα άλλα δάπεδα κα είναι μωςαϊκό. Για το κόλλθμα των πλακιδίων δαπζδου, το καλφτερο υλικό 

είναι οι ςυνκετικζσ ρθτίνεσ για να μθ ςπάςουν οφτε να ξεκολλιςουν από τθν διζλευςθ 

μθχανθμάτων πάνω από αυτά. Οι τοίχοι κα είναι καλυμμζνοι με πλακάκια γυαλιςτερά ςτα 

αποχωρθτιρια, νιπτιρεσ και λουτρά μζχρι τθν οροφι. 
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Στουσ χϊρουσ επεξεργαςίασ και διατιρθςθσ του προϊόντοσ τα πλακάκια κα είναι μζχρι τθν οροφι ι 

μζχρι οριςμζνο φψοσ, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ εφκολθ κακαριότθτα και θ διατιρθςθ τθσ 

υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Οι οροφζσ κα πρζπει να είναι ανοιχτόχρωμεσ και και οι τοίχοι που 

δεν καλφπτονται από πλακάκια να είναι λείασ επιφανείασ, ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ ανάπτυξθ 

μυκιτων ς' αυτζσ. 

 

Τα εξωτερικά κουφϊματα των κτιρίων και κυρίωσ τα παράκυρα κα πρζπει να ζχουν ςτεγανά 

πλζγματα, ϊςτε όταν τα παράκυρα είναι ανοιχτά να μθν μπαίνουν ςτα κτίρια ζντομα και πουλιά. 

Ακόμθ, κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι δεν υπάρχουν από πουκενά τρφπεσ από όπου κα ιταν 

δυνατόν να μπαίνουν τρωκτικά ςτθ βιομθχανία. Επίςθσ, εκεί όπου οι τοίχοι ςυναντοφν το δάπεδο θ 

ζνωςθ τουσ κα είναι ςτρογγυλεμζνθ και κυρίωσ ςτουσ χϊρουσ επεξεργαςίασ του προϊόντοσ όπου θ 

κακαριότθτα ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Θ μόνωςθ εξωτερικϊν τοίχων και οροφισ είναι απαραίτθτθ 

για να κρατά ςτακερι τθ κερμοκραςία ςτο εςωτερικό του κτιρίου και ει δυνατόν ανεπθρζαςτθ από 

τθν εξωτερικι κερμοκραςία. Ωσ αποτζλεςμα, κα αποφεφγεται θ ανάπτυξθ και δράςθ 

μικροοργανιςμϊν και γενικά των ηυμϊςεων ςτο εςωτερικό τθσ υπό μελζτθσ βιομθχανίασ. 

 

5.7.3. Ψωτιςμόσ 

Πςον αφορά τον βακμό του φωτιςμοφ, τονίηεται οτι κα εξαρτάται από τον χϊρο και το είδοσ τθσ 

εργαςίασ που κα γίνεται εκεί. 

 

Οι αποκικεσ, οι διάδρομοι, ςκάλεσ κλπ. κα ζχουν καλό φωτιςμό, ενϊ οι χϊροι επεξεργαςίασ του 

προϊόντοσ κα ζχουν άπλετο φωσ, ζτςι ϊςτε να γίνεται με ευκολία θ όλθ εργαςία 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του κακαριςμοφ. Σε χϊρουσ που κα γίνεται ζλεγχοσ και επικεϊρθςθ 

εργαςιϊν και προϊόντων κα χρειάηεται ακόμθ περιςςότερο φωσ, για να φζρεται ςε χϊρουσ που 

ςκιάηονται από μθχανιματα. 

 

Ο φωτιςμόσ κα επιτυγχάνεται καλφτερα με λαμπτιρεσ φκοριςμοφ που αποδίδουν τριπλάςιο φωσ 

ζναντι των κοινϊν λαμπτιρων. Από άποψθ υγείασ ο τεχνθτόσ φωτιςμόσ δεν αποδείχτθκε ότι 

προκαλεί οποιεςδιποτε βλάβεσ ςτα μάτια, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ κακισ εφαρμογισ του και μθ 

ευνοϊκισ προςπτϊςεϊσ του. Ζτςι θ φπαρξθ παρακφρων μόνο για φωτιςμό κα ζχει ςθμαςία μόνο 

από ψυχολογικι άποψθ για να μθν αιςκάνεται ο εργαηόμενοσ ςαν ζγκλειςτοσ και απομονωμζνοσ 

από το περιβάλλον του. 
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5.7.4. Αεριςμόσ 

Οι χϊροι τθσ παραγωγικισ μονάδασ κα πρζπει πάντοτε να αερίηονται επαρκϊσ για να ανανεϊνεται 

ο αζρασ, να φεφγουν οι διάφορεσ μυρωδιζσ, θ υπερβολικι υγραςία και θ κερμότθτα, ϊςτε να είναι 

θ ατμόςφαιρα υγιεινι για τα προϊόντα και τουσ ανκρϊπουσ μασ. 

 

Αυτό βοθκά και τθν ψυχολογικι κατάςταςθ των εργαηομζνων να γίνουν πιο αποδοτικοί ςτθν 

δουλειά τουσ. Κρίνεται ςθμαντικό, θ ςυμπφκνωςθ υδρατμϊν ςε οροφι, τοίχουσ και εξοπλιςμό να 

αποφεφγεται για να μθν πζφτουν ςταγόνεσ ςυμπυκνωμάτων ςτα επεξεργαςμζνα προϊόντα. 

 

5.7.5. Αποχετεφςεισ 

Κρίνεται απαραίτθτθ θ δθμιουργία δφο αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων. Θ αποχζτευςθ των χϊρων 

υγιεινισ κα είναι ανεξάρτθτθ από τθν αποχζτευςθ του βιομθχανικοφ χϊρου, ζτςι ϊςτε ςε 

περίπτωςθ που προκφψει κάποια βλάβθ ςτθν αποχζτευςθ του βιομθχανικοφ χϊρου ι αρνθτικζσ 

πιζςεισ, να μθν υπάρχει κίνδυνοσ μολφνςεωσ του βιομθχανικοφ χϊρου από τα αποχωρθτιρια. 

 

Θ ςφνδεςθ των δφο αποχετεφςεων κα γίνει ζξω από τθ βιομθχανία κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν 

οπιςκοδρομιςουν μζςα ςτθν βιομθχανία τα απόβλθτα. Μζςα ςτον βιομθχανικό χϊρο κα γίνουν 

κανάλια ςτισ άκρεσ των χϊρων κοντά ςτουσ τοίχουσ. Αυτά κα ςκεπάηονται με ςχάρεσ οι οποίεσ 

βγαίνουν για να κακαρίηονται τα κανάλια από ςτερεά υπολείμματα εφόςον υπάρχουν. Θ 

επίςτρωςθ των καναλιϊν κα γίνει - όπωσ και του δαπζδου - από υλικό αδιάβροχο που να 

κακαρίηεται εφκολα και να αντζχει ςε διαβρϊςεισ. Κανάλια με ςχάρεσ κα γίνουν επίςθσ και ζξω από 

τα κτίρια για να μαηεφονται τα νερά απορροισ του εδάφουσ για αποχζτευςθ. Θ διατομι γενικά των 

αποχετευτικϊν αγωγϊν κα είναι τζτοια, ϊςτε να μθν ξεχειλίηουν ποτζ τα φρεάτια, να μθ 

δθμιουργοφνται ςτάςιμα λφματα, ενϊ κα τοποκετοφνται πάντοτε ςιφϊνια εκεί όπου αναμζνεται θ 

δθμιουργία δυςάρεςτων οςμϊν. 

 

5.7.6. Γενικι υγιεινι - ςκουπίδια 

Οι χϊροι υγιεινισ κα ζχουν πόρτεσ που να κλείνουν καλά. Θ ςυντιρθςθ επίςθσ των χϊρων 

εςωτερικά κα πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ, χωρίσ ςυνθκιςμζνεσ εικόνεσ βιομθχανιϊν, όπωσ 

πεςμζνα πλακάκια από τον τοίχο, βοφλωμα αποχετεφςεων ι διαρροζσ νεροφ. Τα καλάκια 

αχριςτων κα είναι αδιάβροχα και κα ςκεπάηονται καλά. Κα υπάρχει ςτουσ νιπτιρεσ διακζςιμο 

ςαποφνι και χαρτί για ςκοφπιςμα χεριϊν. Νερό ςτουσ νιπτιρεσ κα υπάρχει ηεςτό και κρφο. Ευκολίεσ 

για πλφςιμο των χεριϊν κα υπάρχουν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου το προςωπικό επεξεργάηεται 

τρόφιμα. Καλάκια αχριςτων κα υπάρχουν ςε όλεσ τισ κζςεισ μζςα και ζξω από τα κτίρια τθσ 
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βιομθχανίασ. Κάκε φορά που κα αδειάηουν τα ςκουπίδια κα πλζνονται καλά τα δοχεία 

απορριμμάτων με νερό και αντιςθπτικό ςαποφνι, κα ςτραγγίηουν και κα ξαναμπαίνουν ςτθν κζςθ 

τουσ. 

 

Θ ςυγκζντρωςθ και αποκομιδι των ςκουπιδιϊν και γενικά άχρθςτων υλϊν τθσ βιομθχανίασ κα 

γίνεται ςυςτθματικά. Αν παρόλα αυτά δθμιουργοφνται εςτίεσ ανάπτυξθσ εντόμων, κλπ ςτισ κζςεισ 

των δοχείων αυτϊν τότε κα γίνεται καταπολζμθςθ τουσ.  

 

5.7.7. Συνκικεσ εργαςίασ προςωπικοφ 

Πλεσ οι εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται μζςα ςε μία βιομθχανία ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με 

τθν υγιεινι των παραγομζνων τροφίμων. Συνεπϊσ, για να προκφψει το καλφτερο δυνατό 

αποτζλεςμα κα πρζπει να προςεχκεί ιδιαίτερα ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ. Άλλα ςτοιχεία είναι: 

 

Κλιματιςμόσ 

Ο κλιματιςμόσ από άποψθ απόδοςθσ ςε ανκρϊπινθ εργαςία αναφζρεται ςτθν ρφκμιςθ τθσ 

κερμοκραςίασ, υγραςίασ, αεριςμοφ και φωτιςμοφ. Σαν άριςτθ κερμοκραςία κεωρείται αυτι των 

12°C για δουλειζσ που χρειάηονται ςωματικό κόπο και των 18°C για κακιςτικζσ δουλειζσ 

(γραφείου). Αυτζσ οι κερμοκραςίεσ όμωσ υπάρχουν για μικρά μόνο χρονικά διαςτιματα κατά τθν 

διάρκεια του ζτουσ, οπότε κα πρζπει να επεμβαίνουμε το χειμϊνα με κζρμανςθ και το καλοκαίρι 

με ψφξθ για να ρυκμιςτεί θ κατάλλθλθ προαναφερκζντα κερμοκραςία των χϊρων εργαςίασ. Θ 

τακτικι να ανοίγονται τα παράκυρα και οι πόρτεσ για να αιςκάνονται οι εργαηόμενοι κερμικι 

ευεξία κα αποφεφγεται, κυρίωσ όταν δθμιουργοφνται κίνδυνοι επιμολφνςεων των προϊόντων από 

ςκόνθ και ζντομα. Στουσ χϊρουσ όπου κα υπάρχουν και κυρίωσ κα επεξεργάηονται τρόφιμα κα 

εφαρμόηεται θ τακτικι του τεχνθτοφ κλιματιςμοφ.  

 

Κόρυβοσ 

Ο κόρυβοσ των 55dΒ μπορεί να κεωρθκεί ςαν αποδεκτόσ επειδι δεν παρεμποδίηει τθν ςυνομιλία, 

αλλά ςε μία βιομθχανία μπορεί να είναι και μεγαλφτεροσ εφόςον δεν είναι ςυνεχόμενοσ. Στθν νζα 

βιομθχανικι μονάδα δεν πρόκειται να γίνονται τόςο υπερβολικοί κόρυβοι που χρίηουν τθν άμεςθ 

λιψθ ιδιαίτερων μζτρων. 

 

Χρόνοσ εργαςίασ 

Ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ κα ρυκμίηεται θ διάρκειά τθσ ανά θμζρα και εβδομάδα, κακϊσ 

και τα διαλείμματα και θ διάρκεια αυτϊν κατά το ωράριο τθσ μιασ θμζρασ. Σε εργαςίεσ βαριζσ και 
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ανκυγιεινζσ κα λαμβάνεται μζριμνα, ϊςτε θ διάρκεια των εργαηομζνων ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ να 

είναι περιοριςμζνθ. 

 

Άλλεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ εργαςίασ 

Ρροςοχι επίςθσ κα δίνεται και ςτισ άλλεσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ εργαςίασ, όπωσ τα μζτρα 

αςφαλείασ από θλεκτριςμό και ςωλινεσ ατμοφ, τθν ολιςκθρότθτα του δαπζδου, τισ υπεριϊδεισ 

ακτινοβολίεσ ςτουσ χϊρουσ κυρίωσ ςυςκευαςίασ των τροφίμων, κλπ. 

 

5.8. Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, υγιεινισ και αςφάλειασ τροφίμων 

Ρζραν τθσ προμικειασ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ 

των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ, είναι θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2000, κακϊσ και θ εφαρμογι των αρχϊν υγιεινισ και 

αςφάλειασ του ςυςτιματοσ HACCP.  

 

Με αυτζσ τισ ενζργειεσ, θ επιχείρθςθ όχι μόνο κα διαςφαλίςει τθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ και 

τθν αςφάλεια του καταναλωτι, αλλά επιπλζον κα μπορζςει μζςα από τα παραπάνω τεκμθριωμζνα 

πρότυπα να αποδείξει αυτι τθ δυνατότθτα, να ελζγξει επιτυχϊσ τουσ παράγοντεσ διαμόρφωςθσ 

ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν και να εγγυθκεί διάρκεια, ςυνζπεια και μείωςθ ελαττωματικϊν 

προϊόντων ςτο ελάχιςτο δυνατό. 

 

5.8. HACCP και ISO 9001 

Για τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ των πρϊτων υλϊν, αλλά και των τελικϊν προϊόντων θ εταιρεία κα 

ζρκει ςε επαφι με τον ΕΛΟΤ για τθν χοριγθςθ HACCP και ISO 9001.  

 

ΘΑCC - Οριςμόσ & Σθμαςία  

ΘΑCC ςθμαίνει Ανάλυςθ Κινδφνων - Κρίςιμα Σθμεία Ελζγχου. Το ςφςτθμα αυτό αφορά τον 

ολοκλθρωμζνο προλθπτικό ζλεγχο ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ενόσ ςυγκεκριμζνου τροφίμου, με 

ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγιεινισ και τθσ ποιότθτασ. Καλφπτει όλα τα ςτάδια τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ από τθν παραλαβι των πρϊτων υλϊν μζχρι τθν τελικι χριςθ από τον 

καταναλωτι. Θ εφαρμογι του διζπεται από τθν οδθγία 93/43 (14.01.1996) του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και είναι υποχρεωτικι ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ τροφίμων για τα κράτθ 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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Κίνδυνοσ κεωρείται οποιοςδιποτε βιολογικόσ (π.χ. πακογόνα μικρόβια που προκαλοφν αλλοίωςθ), 

χθμικόσ (π.χ. υπολείμματα επικίνδυνων ουςιϊν) ι φυςικόσ (π.χ. υπολείμματα υλικϊν ςυςκευαςίασ) 

παράγοντασ, που μπορεί να καταςτιςει ζνα τρόφιμο ακατάλλθλο για κατανάλωςθ. Ρεριζχει 

ανάλυςθ των πικανϊν κινδφνων ςτθν αλυςίδα παραγωγισ και διάκεςθσ, που ενδζχεται να 

δθμιουργιςουν κάποιο πρόβλθμα ςτθν υγεία του καταναλωτι. Κρίςιμα Σθμεία Ελζγχου είναι θ 

λιψθ μζτρων ςτα ςτάδια παραγωγισ και διάκεςθσ ενόσ τροφίμου, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ι να 

εξαλείφεται κάποιοσ πικανόσ κίνδυνοσ. (Λαγοδιμοσ, 2013) 

 

Το ΘΑCC ςτθν παραγωγι ςοκολάτασ ζχει εφαρμογι κυρίωσ ςτα παρακάτω ςθμεία (Wallace, 

Powell, Holyak, 2006): 

 

 Αποφυγι πικανϊν μικροβιολογικϊν κινδφνων από τουσ κακαοβάλανουσ με τθν απαίτθςθ 

να φζρουν πιςτοποιθτικό απαλλαγισ από φυτοφάρμακα και οποιαδιποτε άλλθ χθμικι 

ουςία 

 Αποφυγι πικανϊν μικροβιολογικϊν κινδφνων από τθ ηάχαρθ με τθν απαίτθςθ να φζρει 

πιςτοποιθτικό απαλλαγισ από φυτοφάρμακα ι άλλθ χθμικι ουςία, ξζνα ςϊματα και δεν 

ξεπερνά το όριο ανεκτικότθτασ που κζτει θ επιχείρθςθ 

 Αποφυγι πικανϊν μικροβιολογικϊν κινδφνων από τθ ςκόνθ γάλακτοσ με τθν πιςτοποίθςθ 

ότι δε φζρει αντιβιοτικά ι ξζνα ςϊματα και προζρχεται από γάλα το οποίο πλθροί τισ 

προχποκζςεισ που κζτει θ νομοκεςία ςτθ ςφςταςθ 

 Αποφυγι πικανϊν μικροβιολογικϊν κινδφνων από το βοφτυρο κακάο με τθν πιςτοποίθςθ 

ότι δε φζρει ςυντθρθτικά, χθμικζσ ουςίεσ, ξζνα ςϊματα και δεν ξεπερνά το όριο 

ανεκτικότθτασ που κζτει θ επιχείρθςθ 

 Ζλεγχο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αςφάλειασ του προϊόντοσ, κακϊσ και των 

ςυνκθκϊν αποκικευςθσ μζχρι τθν τελικι του διάκεςθ                               

 Εξάλειψθ κινδφνων από χθμικζσ ουςίεσ και ξζνα ςϊματα, ςυνεργαςία με αξιόπιςτουσ και 

διαπιςτευμζνουσ προμθκευτζσ  

 Διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν υγιεινισ κατά τθν παραλαβι των πρϊτων υλϊν με κακαριςμό 

των δοχείων, χθμικό και μικροβιολογικό ζλεγχο 

 Ζλεγχο τθσ ψφξθσ και αποκικευςθσ τθσ ςοκολάτασ με περιοριςμό του χρόνου αποκικευςθσ 

πριν από τθν μεταφορά ςτα τελικά ςθμεία πϊλθςθσ  

 Ζλεγχο των ςυνκθκϊν και υλικϊν ςυςκευαςίασ ανάλογα με το είδοσ τθσ ςοκολάτασ (π.χ. 

ςυςκευαςία, τοποκζτθςθ ςε κιβϊτια, κλπ.) 



112 
 
 

 

 

 Ρροςδιοριςμόσ προλθπτικϊν μζτρων, κακοριςμόσ κρίςιμων ςθμείων ελζγχου, διορκωτικζσ 

ενζργειεσ και κεςμοκζτθςθ διαδικαςιϊν τουσ, διαδικαςίεσ τεκμθρίωςθσ και επαλικευςθσ 

του ςυςτιματοσ, τελικόσ ζλεγχοσ 

 

Συμπεραςματικά, θ ςοκολάτα κα πρζπει να επιδζχεται ζλεγχο HACCP πριν φτάςει ςτουσ 

καταναλωτζσ, ϊςτε να διαφυλάςςεται θ υγεία των τελευταίων. Θ αςφάλεια τροφίμων αποτελεί 

πρωταρχικισ ςθμαςίασ παράγοντα τθσ ποιότθτασ των τροφίμων και αφορά τθν προςταςία του 

καταναλωτι με τθν παραγωγι τροφίμων τα οποία δεν κα προκαλζςουν επ’ ουδενεί βλάβθ ςτθν 

υγεία του. Αποτελεί θκικι και νομικι υποχρζωςι μασ, αλλά και πρωταρχικισ ςθμαςίασ απαίτθςθ 

του καταναλωτι. 

  

Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ - Σφςτθμα ΙSΟ 9001 

Το ΛSΟ 9001 αφορά ςτθ ςυςτθματικι εφαρμογι διαδικαςιϊν τυποποίθςθσ κατά τθν παραγωγι ενόσ 

προϊόντοσ και καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα βιομθχανικϊν κλάδων. Το ΛSΟ 9001 τεκμθριϊνει ότι τα 

προϊόντα που παράγει μια επιχείρθςθ πλθροφν ςτακερά ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ, για τισ 

οποίεσ ζχει δεςμευκεί, ενϊ παράλλθλα είναι άμεςα αναγνωρίςιμα από τουσ πελάτεσ 

(χονδρζμποροι, αντιπρόςωποι, καταναλωτζσ / χριςτεσ), είτε ςτθν εγχϊρια αγορά είτε ςτο 

εξωτερικό. Σε αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ του ΛSΟ 9001 για τθν ανταγωνιςτικότθτα των 

επιχειριςεων, το Υπουργείο Ανάπτυξθσ ζχει κεςπίςει κίνθτρα για τθν εφαρμογι του ςτισ 

επιχειριςεισ, μζςα ςτα πλαίςια του αναπτυξιακοφ Νόμου 2234 άρκρο 23Β που χρθματοδοτείται 

από το Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ. Θ εφαρμογι του ΛSΟ 9001 ςε ςυνδυαςμό με το ΘΑCC μπορεί 

να εξαςφαλίςει τθ μακροχρόνια αξιοπιςτία τθσ εταιρείασ ςτον κλάδο των τροφίμων. 

 

5.9. Κόςτοσ μθχανολογικϊν και τεχνολογίασ 

Ρροκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ παροφςα ανάλυςθ των απαιτοφμενων ειςροϊν τεχνολογίασ και 

μθχανολογικϊν ςτοιχείων, κα πρζπει να πραγματοποιθκεί και μία ςαφισ εκτίμθςθ του κόςτουσ 

τουσ. Στον πίνακα που ακολουκεί, δίδονται αναλυτικά οι εκτιμιςεισ του κόςτουσ τεχνολογίασ και 

βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ που κα πρζπει να αποκτθκοφν από τθν υπο μελζτθ επιχείρθςθ, 

προκειμζνου να γίνεται εφικτι θ ςυνικθσ λειτουργία των εργαςιϊν τθσ. 
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Ρίνακασ 5.1: Κόςτοσ μθχανολογικϊν και τεχνολογίασ 

ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ-Κφριοσ Ραραγωγικόσ Εξοπλιςμόσ 

Μθχανζσ κακαριςμοφ κακαοβάλανων 3000 

Αναμικτιρεσ 4000 

Ρεντακφλινδροι 12000 

Κόνςεσ 16000 

Φόρμεσ πλακιδίων/ Καλοφπια bites 7500 

Ψυγεία 8000 

Αυτόματεσ μθχανζσ ςυςκευαςίασ και 

περιτυλίγματοσ 

12000 

Σφνολο 62500 

ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ-Βοθκθτικόσ Ραραγωγικόσ Εξοπλιςμόσ 

Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ 30000 

Ζπιπλα Χϊρων Διοίκθςθσ 3500 

Εξοπλιςμόσ γραφείων 4500 

Κλιματιςμόσ 3000 

Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ 1000 

Εξοπλιςμόσ φωτιςμοφ 700 

Κάδοι απορριμμάτων 1000 

Σφνολο 43700 

ΥΡΟΛΟΙΡΑ ΚΟΣΤΘ  

Ζργα υποδομισ και διαμόρφωςθσ περιβάλλοντα 

χϊρου 

120000 

Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 200000 

Κόςτοσ υποδομϊν 320000 

ISO 9001:2000 6000 

ISO 22000 (HACCP) 7000 

Κόςτοσ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 13000 

Κόςτοσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ 2500 

Σφνολο 335500 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 441700 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 6: ΟΓΑΝΫΣΘ ΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, κα περιγράψουμε λεπτομερϊσ τθν οργανωςιακι δομι τθσ υπό μελζτθσ 

επιχείρθςθσ και ςτθ ςυνζχεια κα αναλφςουμε τθ κατθγορία των γενικϊν εξόδων, τα οποία μπορεί 

να είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν χρθματοοικονομικι βιωςιμότθτα του επενδυτικοφ 

ςχεδίου. 

 

6.1. Οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ μονάδασ 

Με τον όρο οργάνωςθ αναφερόμαςτε ςτον τρόπο, ςφμφωνα με τον οποίο δομοφνται και 

κακορίηονται ςε οργανωςιακζσ μονάδεσ οι λειτουργίεσ και οι δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ. Οι 

οργανωςιακζσ μονάδεσ αντιπροςωπεφονται από τα διευκυντικά ςτελζχθ, τα ςτελζχθ που αςκοφν 

εποπτικό ρόλο και το εργατικό προςωπικό. Οι οργανωςιακζσ μονάδεσ ζχουν ωσ ςτόχο τον 

αποτελεςματικό ςυντονιςμό και ζλεγχο των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων, ζτςι 

ϊςτε να είναι επιτεφξιμοι οι ςτόχοι και θ αποςτολι τθσ οργανωςιακισ μονάδασ. Θ οργανωςιακι 

δομι μιασ επιχείρθςθσ εκφράηει τισ ςχζςεισ ιεραρχίασ μεταξφ των διάφορων λειτουργικϊν 

μονάδων του οργανιςμοφ. Συνικωσ, αυτι θ πλθροφορία απεικονίηεται μζςω ενόσ διαγράμματοσ το 

οποίο ςυχνά αναφζρεται και ωσ οργανόγραμμα. Οι πιο ςθμαντικοί τρόποι ςχεδίαςθσ τθσ 

οργανωςιακισ δομισ τθσ επιχείρθςθσ διακρίνονται ωσ εξισ: 

1. Τμθματοποίθςθ κατά λειτουργία 

2. Τμθματοποίθςθ κατά προϊόν ι υπθρεςία 

3. Γεωγραφικι τμθματοποίθςθ 

4. Τμθματοποίθςθ κατά πελάτεσ 

5. Τμθματοποίθςθ κατά δίκτυα διανομισ 

 

Θ πλζον διαδεδομζνθ μζκοδοσ ςχεδίαςθσ τθσ οργανωςιακισ δομισ μιασ επιχείρθςθσ 

πραγματοποιείται βάςει των διαφόρων επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων που 

διακρίνουμε ςε αυτι. Το γεγονόσ αυτό αιτιολογείται, ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθν λογικι με τθν οποία 

οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που αποτελοφν μια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία εμφανίηουν υψθλότερο 

βακμό ςυντονιςμοφ και αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ τουσ. Επίςθσ, θ κάκε λειτουργία απαιτεί 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ επομζνωσ με τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ζχουμε ωσ αποτζλεςμα καλφτερθ 

αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων πόρων. (Χυτιρθσ, 2001) 
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6.1.1. Οργανωςιακζσ Λειτουργίεσ 

Θ διάκριςθ τθσ οργανωςιακισ δομισ ςε επιμζρουσ λειτουργίεσ αποτελεί βαςικό παράγοντα για τθν 

βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Επομζνωσ, απαιτείται θ αποτελεςματικι ομαδοποίθςι τουσ ςε 

οργανωςιακζσ μονάδεσ ανάλογα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ κάκε επιχείρθςθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ 

οργανωςιακι δομι τθσ επιχείρθςθσ κα είναι ανάλογθ με τθν παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ 

βιομθχανίασ, κακϊσ και του αρικμοφ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που απαςχολείται ςε αυτι. 

Επίςθσ, ςτο οργανόγραμμα τθσ επιχείρθςθσ αντικατοπτρίηεται θ κουλτοφρα, θ ςτρατθγικι, θ 

τεχνολογία, θ αποςτολι και οι ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ. 

 

6.1.2. Οργανωςιακι Δομι 

Θ οργανωςιακι δομι τθσ επιχείρθςθσ «Chocoland ΑΕ» διακρίνεται ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ 

τμθματοποίθςθσ κατά λειτουργία. Με τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο επιτυγχάνεται:  

 Συνάφεια των διαδικαςιϊν  

 Καλφτεροσ ςυντονιςμόσ εργαςίασ  

 Αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των πόρων  

 

Οι οργανωςιακζσ μονάδεσ τθσ επιχείρθςθσ «Chocoland ΑΕ» διακρίνονται ςε:  

 Διεφκυνςθ Μονάδασ  

 Διεφκυνςθ Ραραγωγισ  

 Εμπορικι Διεφκυνςθ  

 Οικονομικι Διεφκυνςθ  

 Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

 

Θ οργανωςιακι δομι μιασ επιχείρθςθσ απεικονίηεται ςυνικωσ με οργανόγραμμα, το οποίο 

αποτελεί ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό εργαλείο επικοινωνίασ. Ο ςκοπόσ του οργανογράμματοσ είναι θ 

αποτελεςματικι αποτφπωςθ τθσ επιχειρθςιακισ δομισ με τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε να γίνεται 

αντιλθπτό από τον κακζνα ποιοσ είναι ο ακριβισ ρόλοσ που διαδραματίηει μζςα ςτθν επιχείρθςθ. 

Ραρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν διάρκρωςθ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ μζςα ςτον οργανιςμό, 

κακϊσ και τισ ευκφνεσ και τισ αρμοδιότθτεσ για κάκε επιχειρθςιακι λειτουργία.  

 

Το οργανόγραμμα τθσ επιχείρθςισ μασ ζχει πυραμιδοειδι μορφι και διακρίνεται ςτα εξισ 

οργανωςιακά επίπεδα (Καρβοφνθσ, 2006):  

1. Το κορυφαίο μάνατημεντ, το οποίο απεικονίηεται ςτθ κορυφι τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ και 

αςχολείται με τθν υιοκζτθςθ μακροπρόκεςμου ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ, τισ 
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διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ κακϊσ και το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο όλων 

των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν.  

2. Το μεςαίο μάνατημεντ, που απεικονίηεται ςτο δεφτερο επίπεδο τθσ πυραμίδασ. Οι 

αρμοδιότθτζσ του διακρίνονται ςτον προγραμματιςμό και τον ζλεγχο των οργανωςιακϊν 

μονάδων που αναφζραμε παραπάνω, δθλαδι θ διεφκυνςθ Ραραγωγισ, θ Εμπορικι 

Διεφκυνςθ, θ Οικονομικι Διεφκυνςθ και θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.  

3. Το εποπτικό μάνατημεντ, το οποίο απεικονίηεται ςτα κατϊτερα επίπεδα τθσ διοικθτικισ 

ιεραρχίασ και αςχολείται με τον προγραμματιςμό και τον ζλεγχο των κακθμερινϊν 

λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων ςτισ οργανωςιακζσ μονάδεσ οι οποίεσ βρίςκονται υπό τθν 

εποπτεία του.  

 

Ραρακάτω παρακζτουμε το οργανόγραμμα τθσ επιχείρθςθσ «Chocoland»: 

 

Εικόνα 6.1: Οργανόγραμμα <<Chocoland ΑΕ>> 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ 

ΡΟΛΟΤΛΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

LOGISTICS 

ΤΕΧΝΛΚΟ ΤΜΘΜΑ 

ΕΜΡΟΛΚΘ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΡΩΛΘΣΕΛΣ 

ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ 
ΡΕΛΑΤΩΝ 

MARKETING 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΑΝΑΛΥΣΘ 

ΛΟΓΛΣΤΘΛΟ 

ΡΛΣΤΩΤΛΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΛΜΟΛΟΓΘΣΘ 

ΑΝΚΩΡΛΝΟ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟ 

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘ 
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 
ΡΑΑΡΟΝΩΝ 

ΓΑΦΕΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ 

ΜΛΣΚΟΔΟΣΛΑ 

ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΝΛΚΟΣ 
ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ 

ΕΣΩΤΕΛΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΝΟΜΛΚΟΛ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ 
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6.2. Σχεδίαςθ Οργάνωςθσ 

Στθ ςυνζχεια τθσ μελζτθσ, κα πραγματοποιθκεί μια λεπτομερισ ανάλυςθ των κφριων 

επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν, όπωσ ακριβϊσ απεικονίηονται ςτο οργανόγραμμα προκειμζνου να 

γίνει πιο ςαφισ θ οργανωςιακι δομι τθσ υπό μελζτθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον, θ ανάλυςθ των 

βαςικϊν επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν κα οδθγιςει ςτον αποτελεςματικότερο προςδιοριςμό των 

γενικϊν εξόδων και των κζντρων κόςτουσ τθσ επιχείρθςθσ, τα οποία κα υπολογιςτοφν ςτθ 

ςυνζχεια. Ππωσ παρατθροφμε από το παραπάνω οργανόγραμμα, θ επιχείρθςθ «Chocoland» 

αποτελείται από τζςςερα βαςικά επιχειρθςιακά τμιματα τα οποία λειτουργοφν ωσ ζνα βακμό 

ανεξάρτθτα και ταυτόχρονα αλλθλζνδετα μεταξφ τουσ. Ο προγραμματιςμόσ και ο ζλεγχοσ των 

τμθμάτων κα πραγματοποιείται από τθ γενικι διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ θ επίβλεψθ και θ 

οργάνωςθ τουσ κα διενεργείται από τθ διεφκυνςθ του κάκε τμιματοσ. 

 

6.2.1. Γενικι Διεφκυνςθ Μονάδοσ 

Το βάροσ τθσ ςυνολικισ ευκφνθσ τθσ επιχείρθςθσ ανικει ςτο Γενικό Διευκυντι, ο οποίοσ 

αντιπροςωπεφει το κορυφαίο μάνατημεντ και κα αναφζρεται μόνο ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ 

υπό μελζτθσ βιομθχανίασ ςοκολάτασ. Στισ κφριεσ αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Διευκυντι 

ςυγκαταλζγονται ο μακροπρόκεςμοσ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ μονάδασ, κακϊσ και ο 

προγραμματιςμόσ, ο ςυντονιςμόσ και ο ζλεγχοσ των επιμζρουσ επιχειρθςιακϊν τμθμάτων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςτα βαςικά του κακικοντα εντάςςεται θ επίβλεψθ τθσ διεφκυνςθσ παραγωγισ, τθσ 

εμπορικισ διεφκυνςθσ, τθσ οικονομικισ διεφκυνςθσ και τθσ διεφκυνςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι 

βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ επιχείρθςθσ «Chocoland» απεικονίηονται ςτο 

παρακάτω οργανόγραμμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ τθσ μονάδοσ: 

 

 

Εικόνα 6.2: Οργανόγραμμα γενικισ διεφκυνςθσ 
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6.2.2. Διεφκυνςθ Ραραγωγισ 

Θ διεφκυνςθ παραγωγισ είναι υπεφκυνθ για το ςωςτό προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ, τθ 

διεφκυνςθ και τον ζλεγχο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ τθσ επιχείρθςθσ. Ο διευκυντισ παραγωγισ 

ζχει υπό τθν επίβλεψθ του 5 υφιςτάμενα επιχειρθςιακά τμιματα: το τμιμα προμθκειϊν, το τμιμα 

του ποιοτικοφ ελζγχου, το τμιμα παραγωγισ ςοκολάτασ, το τμιμα logistics και το τεχνικό τμιμα το 

οποίο αποτελείται από επιμζρουσ επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ τεχνικισ κατάρτιςθσ, όπωσ τθ γενικι 

ςυντιρθςθ. Ο διευκυντισ παραγωγισ αςκεί τισ διοικθτικζσ του αρμοδιότθτεσ ςτα παραπάνω 

επιχειρθςιακά τμιματα, ενϊ αναφζρεται ςτον γενικό διευκυντι τθσ μονάδοσ.  

 

Ραρακάτω απεικονίηεται το οργανόγραμμα τθσ Διεφκυνςθσ Ραραγωγισ τθσ νζασ μονάδοσ: 

 

Εικόνα 6.3: Οργανόγραμμα διεφκυνςθσ παραγωγισ 

 

Το τμιμα προμθκειϊν είναι υπεφκυνο για τθν ςωςτό προγραμματιςμό των παραγγελιϊν πρϊτων 

υλϊν, κακϊσ και τθν ςυνεχι αξιολόγθςθ των προμθκευτϊν. Το τμιμα του ποιοτικοφ ελζγχου είναι 

υπεφκυνο για τθν υψθλι ποιότθτα τθσ βαςικισ πρϊτθσ φλθσ και του παραγόμενου προϊόντοσ τθσ 

υπό μελζτθ επιχείρθςθσ. Ρραγματοποιεί δειγματολθπτικοφσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ ςε κακοριςμζνα 

χρονικά διαςτιματα τόςο ςε δείγματα πρϊτων υλϊν όςο και ςε δείγματα από το παραγόμενο 

προϊόν. Το τμιμα παραγωγισ ςοκολάτασ αςκεί επίβλεψθ ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ του τελικοφ 

προϊόντοσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν οι υψθλζσ προδιαγραφζσ και θ ποιότθτα τθσ 

παραγόμενθσ ςοκολάτασ. Είναι, επίςθσ, ςε διαρκι επικοινωνία με το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου, 

προκειμζνου να παράγεται τελικό προϊόν ανϊτερθσ ποιότθτασ ςυμμορφοφμενο με τισ αυςτθρζσ 

νομικζσ προδιαγραφζσ που ιςχφουν για το κλάδο των τροφίμων. Τζλοσ, το τεχνικό τμιμα τθσ 

διεφκυνςθσ παραγωγισ είναι υπεφκυνο για τθν αποτελεςματικι και αδιάλειπτθ λειτουργία του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ μονάδοσ. Για να καταςτεί αυτό εφικτό, το τεχνικό τμιμα 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ 
ΡΟΛΟΤΛΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΡΑΑΓΩΓΘ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
LOGISTICS ΤΕΧΝΛΚΟ ΤΜΘΜΑ 

Διευκυντισ 
Ραραγωγισ 



119 
 
 

 

 

αποτελείται από επιμζρουσ επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ τεχνικισ κατάρτιςθσ, όπωσ θ γενικι 

ςυντιρθςθ. 

 

6.2.3. Εμπορικι Διεφκυνςθ  

Θ εμπορικι Διεφκυνςθ αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ 

είναι άμεςα υπεφκυνθ για τθν αποτελεςματικι διείςδυςθ ςτθν αγορά – ςτόχο και τθν εξαςφάλιςθ 

του επικυμθτοφ μεριδίου αγοράσ. Ο διευκυντισ τθσ εμπορικισ διεφκυνςθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία των τριϊν επιμζρουσ τμθμάτων τα οποία ςυγκροτοφν τθν εμπορικι 

διεφκυνςθ, του τμιματοσ Ρωλιςεων, του τμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν και του τμιματοσ 

Μάρκετινγκ. Αςκεί επίβλεψθ και ςυντονιςμό ςτισ τρείσ βαςικζσ τμθματικζσ λειτουργίεσ και 

αναφζρεται ςτο γενικό διευκυντι τθσ επιχείρθςθσ.  

 

Ραρακάτω απεικονίηεται το οργανόγραμμα τθσ Εμπορικισ Διεφκυνςθσ τθσ επιχείρθςθσ 

«Chocoland»: 

 

Εικόνα 6.4: Οργανόγραμμα εμπορικισ διεφκυνςθσ 
 

Βαςικι αρμοδιότθτα του τμιματοσ πωλιςεων αποτελεί θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ πωλιςεων, 

κακϊσ και κακοριςμόσ του τρόπου επίτευξθσ των ςτόχων, όπωσ αυτοί ζχουν τεκεί από τθ γενικι 

διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ. Είναι επίςθσ υπεφκυνο για τθν αποτελεςματικι επικοινωνία με τουσ 

πωλθτζσ και τουσ οδθγοφσ τθσ επιχείρθςθσ και τον κακθμερινό ςυντονιςμό τουσ. Το τμιμα 

εξυπθρζτθςθσ πελατϊν είναι υπεφκυνο για τθν αποτελεςματικι κακθμερινι επικοινωνία με τα 

ΕΜΡΟΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΡΩΛΘΣΕΛΣ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΕΛΑΤΩΝ MARKETING 

Εμπορικόσ Διευκυντισ 
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κανάλια διανομισ και τθ ςωςτι λιψθ των εντολϊν παραγγελίασ, κακϊσ και τθν αναμετάδοςθ τθσ 

πλθροφορίασ ςτισ υπόλοιπεσ διευκφνςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Το τμιμα μάρκετινγκ είναι αρμόδιο για 

όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν το προγραμματιςμό, το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των 

απαιτοφμενων ενεργειϊν, προκειμζνου να επιτυγχάνεται με το καλφτερο εφικτό τρόπο θ προβολι 

και προϊκθςθ των τελικϊν προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ «Chocoland» ςτθ ςτοχοκετθμζνθ αγορά. 

 

6.2.4. Οικονομικι Διεφκυνςθ  

Θ κφρια αρμοδιότθτα τθσ οικονομικισ διεφκυνςθσ είναι ο προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ τθσ 

οικονομικισ πολιτικισ τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και θ αξιόπιςτθ απεικόνιςθ των οικονομικϊν 

αποτελεςμάτων τθσ προσ όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. Ο οικονομικόσ διευκυντισ είναι υπεφκυνοσ 

για τθν αποτελεςματικι λειτουργία των τεςςάρων τμθμάτων τα οποία ςυγκροτοφν τθν οικονομικι 

διεφκυνςθ: το τμιμα οικονομικισ ανάλυςθσ, το τμιμα του Λογιςτθρίου, το τμιμα πιςτωτικοφ 

ελζγχου και το τμιμα τθσ τιμολόγθςθσ. Είναι αρμόδιοσ για το ςωςτό ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ 

των οικονομικϊν λειτουργιϊν, ενϊ αναφζρεται ςτο γενικό διευκυντι τθσ επιχείρθςθσ.  

 

Ραρακάτω απεικονίηεται το οργανόγραμμα τθσ Οικονομικισ Διεφκυνςθσ τθσ υπό μελζτθ μονάδοσ: 

 

Εικόνα 6.5: Οργανόγραμμα οικονομικισ διεφκυνςθσ 

 

Το τμιμα τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ είναι αρμόδιο για τθν ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ και οι καταςτάςεισ αποτελεςμάτων 

χριςεωσ. Είναι επίςθσ υπεφκυνο για τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ τθσ αγοράσ, αναηθτϊντασ 

επενδυτικζσ ευκαιρίεσ και τρόπουσ αποφυγισ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων. Το τμιμα του 

λογιςτθρίου αςχολείται με τισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ γενικι και αναλυτικι 

λογιςτικι, όπωσ είναι θ κατάρτιςθ των ιςολογιςμϊν και των υπόλοιπων λογιςτικϊν καταςτάςεων. 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΑΝΑΛΥΣΘ 

ΛΟΓΛΣΤΘΛΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΛΜΟΛΟΓΘΣΘ 

Οικονομικόσ 
Διευκυντισ 
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Κφριεσ αρμοδιότθτεσ αποτελοφν οι ειςπράξεισ απαιτιςεων από πελάτεσ, θ ζγκαιρθ τακτοποίθςθ 

των πλθρωμϊν του προςωπικοφ, των προμθκευτϊν και των λοιπϊν χρθματοοικονομικϊν 

υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ, θ ζγκαιρθ και ζγκυρθ ζκδοςθ των αποδείξεων και τιμολογίων που 

απαιτοφνται για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και θ τιρθςθ αρχείων χρθματοοικονομικοφ 

ιςτορικοφ από τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ τθσ μονάδοσ. Κφρια αρμοδιότθτα του τμιματοσ 

πιςτωτικοφ ελζγχου αποτελεί θ ςυςτθματικι ανάλυςθ των ταμειακϊν ροϊν τθσ επιχείρθςθσ και θ 

ενθμζρωςθ που παρζχει προκειμζνου να διατθρείται ςε ςτακερό προκακοριςμζνο επίπεδο το 

φψοσ των ταμειακϊν διακεςίμων. Είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο των τιμολογίων και τθ διατιρθςθ 

του φψουσ των διακεςίμων ςε ςτακερό επίπεδο. Για κάκε ταμειακι εκροι απαιτείται πρϊτα θ 

ζγκριςθ από το τμιμα πιςτωτικοφ ελζγχου. Το τμιμα τθσ τιμολόγθςθσ λειτουργεί ςε ςτενι 

ςυνεργαςία με το τμιμα Μάρκετινγκ τθσ εμπορικισ διεφκυνςθσ. Είναι υπεφκυνο για τθν 

κοςτολόγθςθ των τελικϊν προϊόντων και ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Μάρκετινγκ κακορίηεται θ 

τιμολόγθςι τουσ. 

 

6.2.5. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Θ διεφκυνςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι υπεφκυνθ για όλεσ τισ ενζργειεσ και δραςτθριότθτεσ ςε 

ςχζςθ με το προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ. Ο διευκυντισ του τμιματοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

ςυντονίηει και επιβλζπει τισ δφο επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ που αποτελοφν τθ διεφκυνςθ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ: τθ μιςκοδοςία και το γραφείο κίνθςθσ, ενϊ αναφζρεται για τθν 

αποτελεςματικι επίτευξθ των λειτουργικϊν του ςτόχων και αρμοδιοτιτων ςτο γενικό διευκυντι 

τθσ επιχείρθςθσ. 

 

Ραρακάτω απεικονίηεται το οργανόγραμμα τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ 

επιχείρθςθσ: 
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Εικόνα 6.6: Οργανόγραμμα διεφκυνςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 
 

Θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ μονάδασ ςυμβάλλει επικουρικά ςτισ διάφορεσ επικοινωνιακζσ 

ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, τόςο ςε ενδοεπιχειρθςιακό επίπεδο, όςο και ςτθ κακθμερινι επικοινωνία 

με κάκε ενδιαφερόμενο, όπωσ για παράδειγμα προμθκευτζσ, πελάτεσ, και τραπεηικά ιδρφματα. Το 

τμιμα τθσ διαχείριςθσ παραπόνων καταγράφει, επεξεργάηεται και επιλφει τα τυχόν παράπονα 

καταναλωτϊν, πελατϊν, κλπ για ζνα προϊόν ι τθν ίδια τθν επιχείρθςθ. Τα δφο παραπάνω τμιματα 

τθσ διεφκυνςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι ςε διαρκι επικοινωνία με τα υπόλοιπα κφρια 

επιχειρθςιακά τμιματα, κακϊσ μεταβιβάηουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ μζςω του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ εςωτερικισ επικοινωνίασ που χρθςιμοποιεί θ μονάδα. Το γραφείο 

κίνθςθσ αςχολείται με κζματα που αφοροφν τθν πρόςλθψθ, εκπαίδευςθ και ςυνεχι εξζλιξθ νζων 

ςτελεχϊν. Στισ βαςικζσ του αρμοδιότθτεσ κατατάςςεται επίςθσ ο αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ και 

καταμεριςμόσ των ανκρϊπινων πόρων ςτισ διάφορεσ επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ τθσ μονάδοσ. Το 

τμιμα τθσ μιςκοδοςίασ είναι αρμόδιο για τισ πολιτικζσ ανταμοιβϊν και κινιτρων του ςυνόλου των 

υπαλλιλων που ςτελεχϊνουν τθν βιομθχανικι μονάδα, τόςο για το διοικθτικό προςωπικό, όςο και 

για το εργατικό δυναμικό.  

 

6.2.6. Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 

Το τμιμα εςωτερικοφ ελζγχου λειτουργεί ανεξάρτθτα από τα υπόλοιπα επιχειρθςιακά τμιματα, 

ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ των αρχϊν και αξιϊν τθσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ που 

χαρακτθρίηουν το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ «Chocoland». Είναι αρμόδιο για τθ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ 

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘ 
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 
ΡΑΑΡΟΝΩΝ 

ΓΑΦΕΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ ΜΛΣΚΟΔΟΣΛΑ 

Διευκυντισ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 
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ςυςτθματικι επίβλεψθ όλων των διαδικαςιϊν που υλοποιοφνται κατά τθ λειτουργία τθσ μονάδοσ. 

Ο διευκυντισ εςωτερικοφ ελζγχου είναι υπεφκυνοσ για τισ περιοδικζσ αναφορζσ εςωτερικϊν 

επικεωριςεων τισ οποίεσ παραδίδει απευκείασ ςτο Γενικό Διευκυντι και το Διοικθτικό Συμβοφλιο.  

 

6.2.7. Νομικοί Σφμβουλοι 

Το τμιμα νομικϊν ςυμβοφλων ζχει ωσ κφρια αρμοδιότθτα τθ ςυνεχι πλθροφόρθςθ νομικϊν και 

φορολογικϊν τροποποιιςεων και διατάξεων, προκειμζνου θ επιχείρθςθ να ςυμμορφϊνεται 

πλιρωσ με το νομικό και φορολογικό κακεςτϊσ που ιςχφει. Θ διαρκισ επικαιροποίθςθ των 

παραγωγικϊν διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τισ αυςτθρζσ νομικζσ προδιαγραφζσ του κλάδου των 

τροφίμων κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν αποφυγι υψθλϊν προςτίμων από τουσ ελεγκτικοφσ 

μθχανιςμοφσ ςε περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ. Στισ αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ ςυγκαταλζγεται 

επίςθσ και θ νομικι υπεράςπιςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε αντίςτοιχα περιςτατικά. 

 

6.3. Εντοπιςμόσ Κζντρων Κόςτουσ 

Στο ςυγκεκριμζνο ςθμείο κα αναλφςουμε το επενδυτικό ςχζδιο ςε κζντρα κόςτουσ προκειμζνου να 

υλοποιθκεί αποτελεςματικότερα ο προγραμματιςμόσ και ο ζλεγχοσ του κόςτουσ. Με τθν ζννοια 

κζντρο κόςτουσ αναφερόμαςτε τθν κοςτολογικι υποδιαίρεςθ ι περιοχι ευκφνθσ τθσ επιχείρθςθσ 

για τθν οποία πραγματοποιείται λογιςτικι ςυγκζντρωςθ του κόςτουσ. Τα κζντρα κόςτουσ 

εντοπίηονται βάςει τθσ οργανωςιακισ δομισ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ αυτι απεικονίηεται ςτο 

οργανόγραμμά τθσ. Τα κζντρα κόςτουσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε τρείσ κατθγορίεσ:  

1. Κζντρα Κόςτουσ Ραραγωγισ  

2. Κζντρα Κόςτουσ Υποςτιριξθσ – Εξυπθρζτθςθσ  

3. Κζντρα Κόςτουσ Διοίκθςθσ και Χρθματοοικονομικϊν  

 

6.3.1. Κζντρα Κόςτουσ Ραραγωγισ 

Κζντρα κόςτουσ παραγωγισ είναι οι επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ εκτελοφνται όλεσ οι 

κφριεσ βιομθχανικζσ παραγωγικζσ λειτουργίεσ. Αναλφοντασ τθν οργανωςιακι δομι και ςφμφωνα 

με τα βιματα τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ τθσ υπό μελζτθ βιομθχανικισ μονάδασ, τα κζντρα 

κόςτουσ παραγωγισ διακρίνονται ςε:  

 Γραμμζσ Ραραλαβισ  

 Γραμμζσ Ραραγωγισ Σοκολάτασ  
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6.3.2. Κζντρα Κόςτουσ Υποςτιριξθσ – Εξυπθρζτθςθσ 

Με τον όρο Κζντρα Κόςτουσ Υποςτιριξθσ – Εξυπθρζτθςθσ αναφερόμαςτε ςτισ επιχειρθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ παρζχουν τισ ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ για τθν λειτουργία τθσ 

μονάδοσ. Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που αντλοφμε από το οργανόγραμμα τθσ επιχείρθςθσ 

«Chocoland», τα Κζντρα Κόςτουσ Υποςτιριξθσ – Εξυπθρζτθςθσ διακρίνονται ςε:  

 Μάρκετινγκ 

 Ρρομικειεσ  

 Γραμματεία  

 Υπθρεςίεσ Κοινισ Ωφζλειασ  

 Νομικοί Σφμβουλοι  

 Ρωλιςεισ  

 Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ  

 

6.3.3. Κζντρα Κόςτουσ Διοίκθςθσ και Ωρθματοοικονομικϊν 

Με τον όρο Κζντρα Κόςτουσ Διοίκθςθσ και Χρθματοοικονομικϊν εννοοφμε τισ επιχειρθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με το διοικθτικό προγραμματιςμό, τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ 

τθσ απόδοςθσ. Στθν επιχείρθςθ «Chocoland», τα Κζντρα Κόςτουσ Διοίκθςθσ και 

Χρθματοοικονομικϊν διακρίνονται ςε:  

 Διοίκθςθ Επιχείρθςθσ  

 Ανκρϊπινο Δυναμικό  

 Οικονομικι Διεφκυνςθ  

 

6.4. Γενικά Ζξοδα 

Σε μια βιομθχανικι μονάδα διακρίνουμε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ κόςτουσ που δθμιουργείται από 

τθν λειτουργία τθσ: Το βαςικό ι άμεςο κόςτοσ και τα γενικά ζξοδα ι ζμμεςο κόςτοσ. Το βαςικό 

κόςτοσ δθμιουργείται ωσ αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ τθσ βιομθχανίασ και 

περιλαμβάνει το άμεςο κόςτοσ των υλικϊν, το άμεςο κόςτοσ εργαςίασ και τισ άμεςεσ άλλεσ 

δαπάνεσ. Με τον όρο ζμμεςο κόςτοσ αναφερόμαςτε ςε κάκε μορφισ κόςτουσ το οποίο δεν μπορεί 

να ςυμπεριλθφκεί ςε καμία από τισ κατθγορίεσ του άμεςου κόςτουσ που αναφζραμε. 

Ραραδείγματα γενικϊν εξόδων είναι οι δαπάνεσ των οποίων θ προςφορά δεν μπορεί να ανιχνευτεί 

απευκείασ ςτθν κάκε εργαςία ι το τελικό προϊόν. Επίςθσ, ωσ γενικά ζξοδα κεωροφμε τισ δαπάνεσ 

εκείνεσ που μποροφν μεν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ Άμεςα ζξοδα, παρόλα αυτά, ο υπολογιςμόσ 
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τουσ ςτο τελικό προϊόν είναι μικρισ ςθμαςίασ λόγω τθσ χαμθλισ κοςτολογικισ του δαπάνθσ ςτο 

τελικό προϊόν, όπωσ για παράδειγμα μια μικρι βίδα ςτθ καταςκευι ενόσ μεγάλου μθχανιματοσ.  

Επομζνωσ ωσ βαςικζσ κατθγορίεσ γενικϊν εξόδων ςτθν επιχείρθςθ «Chocoland» διακρίνουμε: τα 

γενικά βιομθχανικά ζξοδα, τα γενικά διοικθτικά ζξοδα και τα γενικά ζξοδα πωλιςεων και διανομισ. 

 

6.4.1. Γενικά Βιομθχανικά Ζξοδα 

Τα γενικά βιομθχανικά ζξοδα δεν ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ, 

παρόλα αυτά θ δαπάνθ τουσ κρίνεται αναγκαία για τθν ομαλι λειτουργία τθσ βιομθχανικισ 

μονάδασ. Ραραδείγματα αυτισ τθσ κατθγορίασ εξόδων αποτελοφν τα ζξοδα ςυντιρθςθσ του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και τα αναλϊςιμα υλικά που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν παραγωγικι 

διαδικαςία από το εργατικό δυναμικό. Στα γενικά βιομθχανικά ζξοδα κατατάςςουμε επίςθσ τθ 

ςυντιρθςθ των οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και τα καφςιμα τουσ. Επίςθσ, θ δαπάνθ του 

πετρελαίου για τθν λειτουργία των γεννθτριϊν εντάςςεται ςε αυτι τθ κατθγορία εξόδων. Τζλοσ, ο 

κακαριςμόσ των εγκαταςτάςεων, κακϊσ και θ διάκεςθ των αποβλιτων τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ κατθγοριοποιείται ςτα γενικά βιομθχανικά ζξοδα. 

 

6.4.2. Γενικά Διοικθτικά Ζξοδα 

Με τον όρο γενικά διοικθτικά ζξοδα αναφερόμαςτε ςτθν κατθγορία των δαπανϊν, οι οποίεσ 

πραγματοποιοφνται από τθ γενικι διεφκυνςθ και τισ υπθρεςίεσ γραφείου. Σε αυτι τθν κατθγορία, 

ζχουμε δαπάνεσ για δθμοτικοφσ φόρουσ και δθμοτικά τζλθ, τα αςφάλιςτρα του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ, τα ζξοδα των τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων, κακϊσ και τα αςφάλιςτρα των κτιρίων. Ωσ 

διοικθτικά ζξοδα χαρακτθρίηονται επίςθσ οι δαπάνεσ για τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, τθ 

γραφικι φλθ και τα αναλϊςιμα υλικά που χρθςιμοποιοφνται από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ. 

 

6.4.3. Γενικά Ζξοδα Ρωλιςεων και Διανομισ 

Σε αυτι τθν κατθγορία ζχουμε τισ δαπάνεσ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται προκειμζνου να 

ςυντθριςουν και να αυξιςουν τον όγκο πωλιςεων, δεν κατθγοριοποιοφνται όμωσ ςτα άμεςα 

ζξοδα τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ του μάρκετινγκ. Ραραδείγματα τζτοιων εξόδων αποτελοφν οι 

ειδικζσ καμπάνιεσ προϊκθςθσ προϊόντων και τα επαγγελματικά ταξίδια προσ εξεφρεςθ νζων 

προμθκευτϊν ι υποψιφιων αγοραςτϊν. 
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6.5. Ρίνακεσ Υπολογιςμοφ Γενικϊν Εξόδων 

Ραρακάτω παρακζτουμε τον πίνακα 6.1 ο οποίοσ απεικονίηει το κόςτοσ των γενικϊν βιομθχανικϊν 

εξόδων τθσ επιχείρθςθσ «Chocoland» για τθν περίοδο 2016 - 2020: 

 

Ρίνακασ 6.1: Κόςτοσ Γενικϊν Βιομθχανικϊν Εξόδων 

ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΘΩΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2016 2017 2018 2019 2020 

Ζξοδα Συντιρθςθσ 

Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

50000 50100 50200 50500 50800 

Συντιρθςθ Οχθμάτων 10000 10150 10350 10500 10700 

Κακαριςμόσ Εγκαταςτάςεων 15000 15100 15200 15400 15700 

Ρετρζλαιο Γεννθτριϊν 6000 6150 6200 6300 6500 

Διάκεςθ Αποβλιτων 4500 4700 4900 5100 5200 

Καφςιμα Οχθμάτων 11000 11700 12300 12600 13000 

Αναλϊςιμα Υλικά 4800 4900 5100 5350 5500 

Διάφορα ΓΒΕ 3500 3600 3700 3800 3900 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΫΝ 

ΒΙΟΜΘΩΑΝΙΚΫΝ ΕΞΟΔΫΝ 

104800 106400 107950 109550 111300 

 

Στον παρακάτω πίνακα 6.2 παρατθροφμε το κόςτοσ των γενικϊν διοικθτικϊν εξόδων για τθν 

περίοδο 2016 - 2020: 

 

Ρίνακασ 6.2: Κόςτοσ Γενικϊν Διοικθτικϊν Εξόδων 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2016 2017 2018 2019 2020 

Δθμοτικοί Φόροι και Τζλθ 4000 4100 4200 4300 4400 

Γραφικι Φλθ 5000 5050 5100 5150 5200 

Αςφάλιςτρα Κτιρίου 2000 2000 2000 2000 2000 

Ζξοδα τθλεπικοινωνίασ 2400 2400 2400 2400 2400 

Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ 15000 3500 5000 6000 6500 

Αναλϊςιμα Υλικά 3000 3200 3400 3600 3800 

Αςφάλιςτρα 

Μθχανολογικοφ 

Εξοπλιςμοφ 

1500 1500 1500 1500 1500 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΫΝ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΫΝ ΕΞΟΔΫΝ 

32900 21750 23600 24950 25800 

 

Στον πίνακα 6.3 που ακολουκεί απεικονίηεται το κόςτοσ των γενικϊν εξόδων πωλιςεων και 

διανομισ για τθν περίοδο 2016 - 2020: 
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Ρίνακασ 6.3: Κόςτοσ Γενικϊν Εξόδων Ρωλιςεων & Διανομισ 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΡΫΛΘΣΕΫΝ 

& ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

2016 2017 2018 2019 2020 

Καμπάνιεσ Ρροϊκθςθσ 6000 5000 4000 3000 2000 

Επαγγελματικά Ταξίδια 7000 6500 6500 6000 5500 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΫΝ ΕΞΟΔΫΝ 

ΡΫΛΘΣΕΫΝ & ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

13000 11500 10500 9000 7500 

 

Συνοψίηοντασ, ςτον παρακάτω ςυγκεντρωτικό πίνακα 6.4 παρουςιάηεται το κόςτοσ των γενικϊν 

εξόδων που εκτιμικθκαν για τθν υπό μελζτθ βιομθχανικι μονάδα ςοκολάτασ τθν περίοδο 2016 - 

2020: 

 

Ρίνακασ 6.4: Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Γενικϊν Εξόδων 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2016 2017 2018 2019 2020 

ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ 104800 106400 107950 109550 111300 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΑ ΕΞΟΔΑ 32900 21750 23600 24950 25800 

ΕΞΟΔΑ ΡΩΛΘΣΕΩΝ & 

ΔΛΑΝΟΜΘΣ 

13000 11500 10500 9000 7500 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΫΝ ΕΞΟΔΫΝ 150700 139650 142050 143500 144600 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΘΫΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

 

Θ κατάλλθλθ επιλογι του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν νζα επιχείρθςθ είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ, 

κακϊσ αποτελεί τον πιο ςθμαντικό ςυντελεςτι παραγωγισ για να λειτουργιςει και να επιτφχει θ 

εταιρεία τουσ ςτόχουσ τθσ.  

 

Στθν «Chocoland» προςπακοφμε να προςελκφςουμε τα καταλλθλότερα άτομα ςτισ κατάλλθλεσ 

κζςεισ, με γνϊμονα τθν καλφτερθ αξιοποίθςι τουσ και τθν μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα, βαςιςμζνοι 

ςτισ αξίεσ τθσ επιχείρθςθσ. Ραράλλθλα, θ Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων αναλαμβάνει τθ διατιρθςθ 

και κατάλλθλθ αξιοποίθςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ, κακϊσ και τθν ικανοποίθςι του με 

ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθν επιτυχι επίτευξθ των εταιρικϊν ςτόχων. (Χυτιρθσ, 

2001) 

 

Συγκεκριμζνα θ Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων είναι υπεφκυνθ για τα παρακάτω:  

1. Ρρογραμματιςμόσ Ανκρϊπινων Ρόρων. Αποτελεί ενζργεια ςτρατθγικοφ κυρίωσ 

χαρακτιρα. Σκοπόσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ 

και τθσ κινθτικότθτασ του προςωπικοφ.  

2. Ανάλυςθ εργαςίασ. Θ πλιρωςθ των κζςεων εργαςίασ που ζχουν προγραμματιςτεί, με τουσ 

κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ, προχποκζτει τθν ανάλυςθ εργαςίασ που ςθμαίνει: α) τθν 

περιγραφι του ζργου που πρόκειται να εκτελζςει ο φορζασ τθσ κζςθσ και β) τον ςαφι 

προςδιοριςμό των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων των υποψθφίων, ϊςτε να γίνει 

ςωςτι προςζλκυςθ και επιλογι αυτϊν.  

3. Ρροςζλκυςθ και Επιλογι. Ρροςζλκυςθ και επιλογι κανοφ και κατάλλθλου Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ του εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ.  

4. Εκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ του Ρροςωπικοφ. Ρεριλαμβάνει τθ διάγνωςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, τθν επιλογι των μεκόδων εκπαίδευςθσ των εκπαιδευομζνων και 

των εκπαιδευτϊν, το ςυντονιςμό όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τον προςδιοριςμό 

του κόςτουσ.  
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5. Αξιολόγθςθ τθσ Απόδοςθσ των Εργαηομζνων. Γίνεται μετά από επιλογι των κατάλλθλων 

μεκόδων, αξιολογθτϊν και διαδικαςιϊν. Με αυτό τον τρόπο διαπιςτϊνεται το μζγεκοσ τθσ 

ςυνειςφοράσ του εργαηομζνου, τα ςθμεία ςτα οποία υςτερεί ι υπερτερεί και 

αναλαμβάνονται οι ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ, διορκωτικζσ ι επιβραβευτικζσ.  

6. Ρροςταςία των Εργαηομζνων. Με τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων Υγιεινισ και Αςφαλείασ, 

μζςα από πλθροφόρθςθ και κατάλλθλθ εκπαίδευςθ των ενδιαφερομζνων, αλλά και μζςα 

από προγράμματα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτον εργαςιακό χϊρο.  

7. Διαπραγμάτευςθ των Εργαςιακϊν Σχζςεων για μια ςειρά κεμάτων, όπωσ είναι το φψοσ 

των αμοιβϊν, θ νοςοκομειακι περίκαλψθ, οι ειδικζσ παροχζσ, οι άδειεσ, κλπ. Επίςθσ, θ 

Διοίκθςθ των Ανκρϊπινων Ρόρων καλείται να διευκετιςει οποιαδιποτε εργαςιακι 

διαφορά μεταξφ τθσ Ανϊτατθσ Διοίκθςθσ με τουσ εργαηομζνουσ.  

8. Αμοιβι των εργαηομζνων, εφαρμόηοντασ ςφγχρονα ςυςτιματα αμοιβϊν και κινιτρων 

βάςει των εκκζςεων αξιολόγθςθσ, του φψουσ των αμοιβϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, αλλά και 

τθσ ειδικισ αξίασ που ζχει θ κάκε κζςθ εργαςίασ. 

 

Στθ ςυνζχεια, κα αναλφςουμε τισ ενζργειεσ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και κα προςδιορίςουμε το 

κόςτοσ που προκφπτει για τθν νζα επιχείρθςθ από αυτζσ. 

 

7.1. Ρρογραμματιςμόσ Ανκρϊπινων Ρόρων 

Για να ανταπεξζλκει το Τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων ςτο ρόλο του, απαραίτθτο είναι να 

αποφαςιςτεί αν θ πολιτικι για τθν αξιοποίθςθ των ανκρωπίνων πόρων κα είναι ςυγκεντρωμζνθ 

ςτθν κορυφι τθσ Διοίκθςθσ (με τον τρόπο αυτό ορίηεται το επίπεδο τθσ λιψθσ αποφάςεων). 

Επίςθσ, πρζπει να κακοριςτεί και ο υπεφκυνοσ τθσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων, κακϊσ θ εν 

λόγω Διεφκυνςθ αφορά όλο το προςωπικό μιασ επιχείρθςθσ. Ραράλλθλα, πρζπει να κακορίηεται 

και θ δομι που κα ζχει θ Διεφκυνςθ ι το Τμιμα.  

 

Κακϊσ θ δομι εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν «Chocoland» που απαςχολεί 40 

άτομα απαιτοφνται τζςςερα ςτελζχθ, που είναι υπεφκυνα για τισ διαδικαςίεσ τισ ςχετικζσ με το 

ανκρϊπινο δυναμικό και αναφζρονται ςτον διευκυντι ανκρϊπινου δυναμικοφ. Στθ ςυνζχεια, 

παρατίκεται ςχιμα με τθν οργανωτικι δομι τθσ εταιρείασ και πίνακασ με τισ ανάγκεσ ςε ανκρϊπινο 

δυναμικό ανά Διεφκυνςθ. 

 



130 
 
 

 

 

 

Εικόνα 7.1: Οργανόγραμμα ςοκολατοποιίασ ϋϋChocoland ΑΕϋϋ 
 

Ρίνακασ 7.1: Ανάγκεσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό ανά διεφκυνςθ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΛΘΘΟΣ ΑΤΟΜΫΝ 

ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 2 (υπολογιςμζνα και ςτθν διεφκυνςθ 

παραγωγισ και τθν εμπορικι 

διεφκυνςθ) 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 12 

ΕΜΡΟΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 15 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 4 

ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΔΥΝΑΜΛΚΟ 5 

ΕΣΩΤΕΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2 

ΝΟΜΛΚΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ  

(εξωτερικοί ςυνεργάτεσ) 

2 

 

 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ 

ΡΟΛΟΤΛΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

LOGISTICS 

ΤΕΧΝΛΚΟ ΤΜΘΜΑ 

ΕΜΡΟΛΚΘ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΡΩΛΘΣΕΛΣ 

ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ 
ΡΕΛΑΤΩΝ 

MARKETING 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΑΝΑΛΥΣΘ 

ΛΟΓΛΣΤΘΛΟ 

ΡΛΣΤΩΤΛΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΛΜΟΛΟΓΘΣΘ 

ΑΝΚΩΡΛΝΟ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟ 

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘ 
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 
ΡΑΑΡΟΝΩΝ 

ΓΑΦΕΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ 

ΜΛΣΚΟΔΟΣΛΑ 

ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΝΛΚΟΣ 
ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ 

ΕΣΩΤΕΛΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΝΟΜΛΚΟΛ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ 
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7.2. Ανάλυςθ Εργαςίασ 

Θ περιγραφι τθσ εργαςίασ, των κακθκόντων και των προςόντων που απαιτοφνται είναι 

απαραίτθτθ, τόςο για τθν προςζλκυςθ των κατάλλθλων εργαηομζνων όςο και για τον ςωςτό 

προςδιοριςμό των αναγκϊν τθσ. Θ περιγραφι τθσ εργαςίασ και οι προδιαγραφζσ των υποψθφίων 

αποτελοφν ςφνολα πλθροφοριϊν που εξυπθρετοφν και τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ και τουσ 

υποψθφίουσ για να γνωρίηουν ποιο είναι το περιεχόμενο τθσ κζςθσ εργαςίασ και τι προςόντα 

απαιτοφνται. Θ ςωςτι περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ χρθςιμεφει ωσ χάρτθσ πορείασ και ωσ πυξίδα 

για τθν κατεφκυνςθ που κάκε εργαηόμενοσ οφείλει να ζχει ωσ προσ τθν εκτζλεςθ του ζργου του. 

(Βαξεβανίδου, Ρεκλείτθσ, 2008) 

 

Ρεριγράφει με κάκε λεπτομζρεια όλο το περιεχόμενο και το εφροσ του ζργου που πρζπει να 

εκτελείται από τον κάτοχο τθσ κζςθσ. Συμπεραίνει, λοιπόν, κανείσ ότι θ περιγραφι τθσ κζςθσ 

εργαςίασ αποτελεί μια ευκαιρία προκειμζνου να δοκεί ςε κάκε εργαηόμενο ι υποψιφιο θ 

κατεφκυνςθ τθσ εταιρείασ.  

 

Στθ ςυνζχεια, γίνεται μια ςφντομθ περιγραφι των ανκρϊπων που κα ςτελεχϊςουν τθν εταιρεία 

μασ και κα προςδιορίηονται οι δεξιότθτεσ και θ εμπειρία που απαιτοφνται. Ο Ρίνακασ 7.2 δείχνει τισ 

ειδικότθτεσ και το πλικοσ αυτϊν που κα χρειαςτεί θ νζα επιχείρθςθ κατά τθ λειτουργία τθσ. 

 

Ρίνακασ 7.2: Ανάγκεσ ςε Ανκρϊπινο Δυναμικό ανά ειδικότθτα 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΕΣ ΡΛΘΘΟΣ ΑΤΟΜΫΝ 

Εμπορικόσ Διευκυντισ  1 

Διευκυντισ Ραραγωγισ 1 

Οικονομικόσ Διευκυντισ 1 

Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 1 

Χθμικοί 2 

Χθμικοί Μθχανικοί 2 

Συντθρθτισ 1 

Εργάτεσ Ραραγωγισ 5 

IT 1 

Ρωλθτζσ 12 

Marketers 2 

Λογιςτζσ 2 

Οικονομικόσ Σφμβουλοσ 1 

Ανκρϊπινο Δυναμικό 4 

Ελεγκτζσ 2 

Νομικοί Σφμβουλοι 2 
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7.3. Ρροδιαγραφζσ Εργαςίασ 

Οι ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ και οικονομολόγοι κα ςτελεχϊςουν τθ γενικι διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ και 

κα ζχουν τθ γενικι επίβλεψθ. Επιπλζον, κα ζχουν υπό τθν εποπτεία τουσ τθν Εμπορικι Διεφκυνςθ 

και Διεφκυνςθ Ραραγωγισ, ανάλογα με τισ γνϊςεισ και τα ενδιαφζροντά τουσ. 

 

Οι χθμικοί και οι χθμικοί μθχανικοί κα ςτελεχϊςουν τα τμιματα του ποιοτικοφ ελζγχου, κακϊσ και 

του ISO και τθσ αςφάλειασ τροφίμων. Για τα τμιματα αυτά θ εταιρεία χρειάηεται άτομα με άριςτεσ 

γνϊςεισ πάνω ςτθν παραγωγι τροφίμων, όςον αφορά τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τουσ 

διάφορουσ ελζγχουσ των προϊόντων. Απαιτοφνται απόφοιτοι του πολυτεχνείου με εμπειρία 

τουλάχιςτον τεςςάρων ετϊν ςτθ τεχνολογία τροφίμων και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτθ λειτουργία 

και των ζλεγχο των γραμμϊν παραγωγισ. Απαιτείται ζνασ εξειδικευμζνοσ μθχανικόσ για τθ τακτικι 

ςυντιρθςθ των μθχανϊν και για τυχόν βλάβεσ που μποροφν γριγορα να επιλυκοφν, κακϊσ για πιο 

δφςκολεσ περιπτϊςεισ ςυνεργαηόμαςτε με εξωτερικι εταιρεία ι με τθν εταιρεία προμικειασ του 

εκάςτοτε μθχανιματοσ. Λόγω τθσ υψθλισ αυτοματοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 

χρειαηόμαςτε μόλισ ζξι εργάτεσ για να λειτουργιςουμε τθ μονάδα ςε μονι βάρδια. Οι δφο εκ 

αυτϊν κα εργάηονται ςτθν παραλαβι και τθν παράδοςθ όλων των πρϊτων υλϊν, των θμιζτοιμων 

και ζτοιμων που ειςζρχονται και εξζρχονται από τθ μονάδα. Οι άλλοι δφο κα είναι χειριςτζσ των 

μθχανθμάτων. Ο πζμπτοσ κα οργανϊνει όλεσ τισ εργαςίεσ που πρζπει κακθμερινά να γίνονται και 

κα ελζγχει παραγγελίεσ, κλπ. ςε ςυνεννόθςθ πάντα με τθν διευκφντρια παραγωγισ. Για τισ κζςεισ 

αυτζσ προτιμάται προχπθρεςία και χρειάηεται εξοικείωςθ με τα μθχανιματα και φυςικι δφναμθ. 

Οι εργαηόμενοι αυτοί κα περάςουν ειδικι εκπαίδευςθ για τθν κατάλλθλθ ζνταξι τουσ ςτθ μονάδα. 

Τζλοσ, για τθ διεφκυνςθ παραγωγισ χρειάηεται και ζνασ IT που κα χειρίηεται τα κζματα τθσ 

μθχανογράφθςθσ και πλθροφορικισ. 

  

Οι λογιςτζσ και ο οικονομικόσ ςφμβουλοσ κα ςτελεχϊςουν τθν Οικονομικι Διεφκυνςθ προκειμζνου 

να χειρίηονται τα οικονομικά και λογιςτικά ηθτιματα. Για τισ κζςεισ αυτζσ απαιτείται αντίςτοιχο 

πτυχίο οικονομικϊν ςχολϊν με εξειδίκευςθ ςτθ λογιςτικι και τθν οικονομικι επιςτιμθ αντίςτοιχα. 

Κα πρζπει να ζχουν άριςτθ γνϊςθ του αντικείμενου τουσ, ενϊ τουλάχιςτον ζνασ (οικονομικόσ 

διευκυντισ) κα πρζπει να ζχει οκταετι εμπειρία, ϊςτε να μπορεί να βοθκιςει τουσ υπόλοιπουσ 

ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ των οικονομικϊν κεμάτων τθσ επιχείρθςθσ.  

 

Ο Οικονομικόσ Σφμβουλοσ ςυμβάλλει ςτθ χάραξθ τθσ τιμολογιακισ ςτρατθγικισ, του ετιςιου 

προχπολογιςμοφ και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο όλων των 

οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ. Ο ρόλοσ του είναι νευραλγικισ ςθμαςίασ και απαιτεί 
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τουλάχιςτον οκταετι εμπειρία, άριςτθ γνϊςθ και χριςθ διεκνϊν ςυςτθμάτων ERP, ικανότθτα 

διοίκθςθσ ομάδοσ και αναλυτικι ςκζψθ. 

 

Αντίςτοιχα προςόντα απαιτείται να ζχουν και οι εςωτερικοί ελεγκτζσ, ςτουσ οποίουσ μεγάλθ 

ζμφαςθ δίνεται ςτθν προχπθρεςία, τθν αξιοπιςτία και τισ γνϊςεισ που κατζχουν από πρότερθ 

εμπειρία ςε εταιρείεσ τροφίμων.  

 

Πςον αφορά τουσ πωλθτζσ, κα πρζπει όχι μόνο να είναι άριςτα εκπαιδευμζνοι με ςπουδζσ, αλλά 

και να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ςτο τομζα των πωλιςεων. Χρειάηεται 

να ζχουν πλθκϊρα γνϊςεων από μάρκετινγκ, ψυχολογία, πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, προϊκθςθ των 

πωλιςεων και διάκεςθ να φζρουν κεαματικά αποτελζςματα ωσ προσ τισ πωλιςεισ. Υπεφκυνοι για 

τθν κακοδιγθςι τουσ είναι οι marketers που χρειάηεται να διακζτουν τουλάχιςτον δεκαετι 

εμπειρία ςτθν προϊκθςθ και διακίνθςθ προϊόντων, δθμιουργικότθτα και ευρφ δίκτυο δθμοςίων 

ςχζςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τουσ marketers είναι να περάςουν ζςτω για ζνα μικρό 

διάςτθμα από πωλιςεισ για να αντιλθφκοφν ςτθν πράξθ τθν κίνθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ αγοράσ. 

Φυςικά, όλοι κα αναφζρονται ςτθν εμπορικι διευκφντρια τθσ εταιρείασ θ οποία κα χαράηει και τισ 

ςτρατθγικζσ κινιςεισ τθσ ομάδασ πωλιςεων. 

 

Για το τμιμα του ανκρϊπινου δυναμικοφ κα προςλάβουμε ζνα άτομο για γραμματειακι 

υποςτιριξθ, ζνα για τθ διαχείριςθ παραπόνων πελατϊν, ζνα για το γραφείο κίνθςθσ και ζνα για τθν 

μιςκοδοςία.  Ο ςυνεργάτθσ που κα παρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ για ολόκλθρθ τθν εταιρεία 

χρειάηεται να ζχει άριςτεσ γνϊςεισ χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κυρίωσ προγραμμάτων 

επεξεργαςίασ κειμζνων και δεδομζνων, ξζνων γλωςςϊν (τουλάχιςτον άριςτα αγγλικά), 

οργανωτικότθτα και δυνατότθτα για ευζλικτα ωράρια. Για τθ διαχείριςθ παραπόνων πελατϊν 

απαιτείται αναλυτικι και ςυνδυαςτικι ςκζψθ, προςαρμοςτικότθτα και ςυνεχισ ςυνεργαςία με τθ 

διεφκυνςθ παραγωγισ για κζματα ποιότθτασ και τθν εμπορικι διεφκυνςθ που αφουγκράηεται 

κακθμερινά τθν αγορά. Τζλοσ, για το γραφείο κίνθςθσ και τθν μιςκοδοςία χρειαηόμαςτε ζμπειρουσ 

ανκρϊπουσ που κα παρακολουκοφν κακθμερινά τισ εξελίξεισ ςτα κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινων 

πόρων και κα αναηθτοφν τρόπουσ διάκριςθσ για τθν εταιρεία μασ ωσ best work place. Τζλοσ, κα 

πρζπει να τονιςκεί ότι τα άτομα του ανκρϊπινου δυναμικοφ κα είναι ςε ςυνεχι επικοινωνία με όλο 

το προςωπικό, άρα πρόκειται ςίγουρα για κοινωνικά άτομα και εφκολα προςιτά ςε όλουσ τουσ 

ςυνεργάτεσ μασ. 
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Σχετικά με τουσ νομικοφσ ςυμβοφλουσ τθσ εταιρείασ μασ, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, κα 

είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ τθσ εταιρείασ με γνϊςεισ και πολυετι εμπειρία ςε νομικά ηθτιματα. 

 

7.4. Ρροςζλκυςθ και Επιλογι 

Μετά τθν περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ τθσ κζςθσ εργαςίασ ακολουκεί θ προςζλκυςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ωσ προςζλκυςθ υποψθφίων, ορίηεται θ διαδικαςία εντοπιςμοφ και 

πρόςκλθςθσ κατάλλθλων ατόμων ςχετικά με τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία και τισ ικανότθτεσ, 

προκειμζνου να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ τθσ κενισ κζςθσ εργαςίασ. 

 

7.4.1. Ρθγζσ προςζλκυςθσ 

Θ προςζλκυςθ ικανοφ αρικμοφ κατάλλθλων υποψθφίων, ζγκαιρα και με το μικρότερο δυνατό 

κόςτοσ, είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Για να επιτευχκεί, όμωσ, αυτό χρειάηεται να 

γίνει με κατάλλθλο τρόπο θ γνωςτοποίθςθ των κενϊν κζςων ςτισ κατάλλθλεσ πθγζσ υποψθφίων.  

 

Υπάρχουν δφο βαςικοί τρόποι προςζλκυςθσ ιδανικϊν υποψθφίων για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων 

εργαςίασ: 1) Θ Εςωτερικι Ρροςζλκυςθ με αξιοποίθςθ και αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ 

προςωπικοφ, και 2) Θ Εξωτερικι Ρροςζλκυςθ μζςω πθγϊν του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ 

επιχείρθςθσ.  

 

Θ επιχείρθςι μασ ςτα πρϊτα ςτάδια ηωισ τθσ κα χρθςιμοποιιςει τθν εξωτερικι προςζλκυςθ ενϊ 

ςτθ ςυνζχεια, όταν κα ζχει δθμιουργθκεί θ μαγιά ανκρωπίνου δυναμικοφ κα γίνει προςπάκεια για 

τθν κατάλλθλθ αξιοποίθςι του με προαγωγζσ εργαηομζνων, ςυςτάςεισ για νζουσ εργαηομζνουσ, 

κλπ.  

 

Οι εξωτερικζσ πθγζσ προςζλκυςθσ είναι πολυάρικμεσ και διαφζρουν ςε όρουσ κόςτουσ και 

αποτελεςματικότθτασ. Για τθν εταιρεία μασ κα χρθςιμοποιθκοφν οι κάτωκι πθγζσ (Χυτιρθσ, 2001) 

(Βαξεβανίδου, 2008) (Hindle, 2001):  

 

 Θ επαφι με τα Γραφεία Διαςφνδεςθσ των ΑΕΛ και ΤΕΛ τθσ χϊρασ 

Τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα (ΑΕΛ και ΤΕΛ) τθσ χϊρασ κεωροφνται πολφ καλζσ πθγζσ 

προςζλκυςθσ και εντοπιςμοφ κατάλλθλου προςωπικοφ. Θ διαδικαςία τθσ επαφισ κα γίνει μζςω 

των Γραφείων Διαςφνδεςθσ ι των Γραφείων Ευρζςεωσ Εργαςίασ των ιδρυμάτων, που τθροφν 

αρχεία με πτυχιοφχουσ και φοιτοφντεσ οι οποίοι ενδιαφζρονται να απαςχολθκοφν ςε κζςεισ 
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εργαςίασ. Επιπλζον, παρζχονται αρκετζσ πλθροφορίεσ για τουσ ενδιαφερόμενουσ, όπωσ ο βακμόσ 

πτυχίου, οι επιδόςεισ ςε κάποια ςυγκεκριμζνα μακιματα, θ λιψθ υποτροφιϊν ι βραβείων, οι 

διακρίςεισ τουσ για κοινωνικι προςφορά, κλπ. Οι ιςτοςελίςεσ των γραφείων διαςφνδεςθσ, μζςω 

των οποίων ενθμερϊνουν για τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ κζςεων εργαςίασ, αποτελοφν μια καλι 

βάςθ δεδομζνων για τθν αγορά εργαςίασ νζων πτυχιοφχων.  

 

 Θ επαφι με τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ςχολζσ εξειδίκευςθσ  

Υπάρχουν αρκετοί φορείσ, δθμόςιοι και ιδιωτικοί, που επιμορφϊνουν ανειδίκευτουσ, νζουσ 

πτυχιοφχουσ, ανζργουσ ι ανκρϊπουσ που επικυμοφν να αλλάξουν ςταδιοδρομία. Συνικωσ, 

παρζχουν ταχφρρυκμθ εκπαίδευςθ, ςυγκεκριμζνθσ εξειδίκευςθσ, μικρισ διάρκειασ, με ςκοπό να 

βοθκιςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ να ενταχκοφν άμεςα ςτθν αγορά εργαςίασ, ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ειδικότθτεσ. Από τθν εν λόγω δεξαμενι παροχισ ανκρϊπινου δυναμικοφ,  μποροφμε να 

εντοπίςουμε εξειδικευμζνουσ εργάτεσ, τεχνίτεσ, διοικθτικό προςωπικό, προςωπικό γραμματειακισ 

υποςτιριξθσ και γενικά προςωπικό για απαραίτθτεσ εκτελεςτικζσ κζςεισ εργαςίασ.  

 

 Συμμετοχι ςε Θμζρεσ Καριζρασ 

Οι θμζρεσ καριζρασ που διοργανϊνουν είτε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και ςχολζσ τθσ χϊρασ είτε 

διάφορα sites ευρζςεωσ εργαςίασ αποτελοφν ζναν εξειδικευμζνο και ςυχνό πλζον τρόπο για τθν 

προςζλκυςθ και επιλογι των κατάλλθλων υποψθφίων. Το μόνο που χρειάηεται είναι θ ςυμμετοχι 

μασ ςε μια οργανωμζνθ διοργάνωςθ και θ προβολι τθσ επιχείρθςισ μασ και θ λεπτομερισ 

περιγραφι των κζςεων εργαςίασ που κζλουμε να καλφψουμε. 

 

 Επικοινωνία με τα ιδιωτικά γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ  

Τα ιδιωτικά γραφεία (ςυνικωσ γραφεία ςυμβοφλων), τα οποία παρζχουν πλθροφορίεσ για τθν 

τοπικι αγορά εργαςίασ, διακζτουν πλθροφορίεσ για κενζσ κζςεισ εργαςίασ που προςφζρουν οι 

τοπικζσ επιχειριςεισ, και προςπακοφν να εντοπίςουν ιδανικοφσ υποψθφίουσ, βάςει των 

βιογραφικϊν και των αιτιςεων που διακζτουν. Μποροφμε να παρζχουμε ς’ αυτά, μία πραγματικι 

εικόνα τθσ κενισ κζςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα απαιτοφμενα προςόντα, τθν προχπθρεςία, τθν 

απαιτοφμενθ μόρφωςθ, κακϊσ και τισ μιςκολογικζσ διαβακμίςεισ. Βεβαίωσ, τα γραφεία αυτά 

αμείβονται από τισ επιχειριςεισ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν.  

 

 Θ ςυνεργαςία με εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν και επιλογισ ςτελεχϊν  

Θ πρόςλθψθ μζςω ειδικϊν εταιρειϊν εξεφρεςθσ και επιλογισ προςωπικοφ ελαττϊνει τθν 

απαιτοφμενθ χρονοβόρα διαδικαςία εξζταςθσ και απάντθςθσ ςε αιτιςεισ που υποβάλλονται μετά 
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τθ δθμοςίευςθ μιασ αγγελίασ, που είναι πολφ ςθμαντικό ιδιαίτερα για τθν αρχι τθσ ηωισ τθσ 

επιχείρθςθσ όπου κα ζχουμε αρκετζσ ανοιχτζσ κζςεισ και αναμζνεται μεγάλθ ανταπόκριςθ. Τα 

εξειδικευμζνα γραφεία, ςυνικωσ ςυμβοφλων επιχειριςεων, μποροφν να αναλαμβάνουν για 

λογαριαςμό μασ τθ διαδικαςία εντοπιςμοφ, προςζλκυςθσ και επιλογισ κατάλλθλων υποψθφίων 

για τθν κάλυψθ κζςεων ανωτζρων και ανωτάτων ςτελεχϊν. Λόγω τθσ μεγάλθσ προμικειασ και τθσ 

ζνταςθσ με τθν οποία οι εταιρείεσ αυτζσ δραςτθριοποιοφνται για τον εντοπιςμό κι επιλογι 

υποψιφιων ςτελεχϊν θ μζκοδοσ αυτι κα χρθςιμοποιθκεί μόνο για τισ κζςεισ των δφο 

εξειδικευμζνων ςυμβοφλων που χρειαηόμαςτε.  

 

 Καταχωριςεισ ςτο διαδίκτυο  

Ρρόκειται για τθν πλζον οικονομικι τεχνικι για να γνωςτοποιιςουμε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τισ 

κενζσ κζςεισ εργαςίασ που επικυμοφμε να καλφψουμε. Στθν περίπτωςθ αυτι, απαιτείται χριςθ Θ/Υ 

και πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από τουσ υποψθφίουσ. Μζςα από τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ, 

δίνεται θ δυνατότθτα τθσ ανάγνωςθσ τθσ αγγελίασ, κακϊσ και τθσ αυτόματθσ υποβολισ του 

βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ και του εντφπου ςυμπλιρωςθσ του βιογραφικοφ. 

 

 Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (αγγελίεσ, προκθρφξεισ, καταχϊριςθ ςε ζντυπα μζςα)  

Στθν πθγι αυτι ανικουν οι εφθμερίδεσ, θμεριςιεσ και κυριακάτικεσ, τα εβδομαδιαία και μθνιαία 

περιοδικά, το ραδιόφωνο ι ακόμθ και θ τθλεόραςθ. Σχεδόν όλεσ οι εφθμερίδεσ ζχουν ςτιλθ 

ευρζςεωσ εργαςίασ και τα επαγγελματικά ι και επιςτθμονικά περιοδικά αφιερϊνουν μια - δυο 

ςελίδεσ για επιχειριςεισ που ηθτοφν προςωπικό. Χρθςιμοποιείται ευρζωσ για ανειδίκευτο ι τεχνικό 

προςωπικό. 

 

7.4.2. Διαδικαςία Επιλογισ 

Θ επιλογι υποψθφίων είναι κατά βάςθ επίπονθ και μακροςκελισ διαδικαςία, γι’ αυτό κα πρζπει να 

γίνεται προςεκτικά και με ςεβαςμό ςτον υποψιφιο. Ρζρα από το γεγονόσ ότι οι υποψιφιοι 

τίμθςαν τθν επιχείρθςθ με τθν υποψθφιότθτά τουσ, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ωσ δυνθτικοί 

πελάτεσ και ωσ φορείσ ςχολίων για τθ ςοβαρότθτα και τθν εικόνα τθσ. Πςον αφορά κζματα ίςθσ 

μεταχείριςθσ υποψθφίων, ανικικθσ ςυμπεριφοράσ, παράνομων ερωτιςεων και αςυνικιςτων ι 

παράτυπων πρακτικϊν, πρζπει να προςεχκοφν ιδιαίτερα, για να μθ βρεκεί θ επιχείρθςθ ςτθ 

δυςάρεςτθ κζςθ να μθνυκεί από κάποιουσ υποψθφίουσ.  

 

Συγκεκριμζνα, κα ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα – ενζργειεσ επιλογισ για τθν κατάλλθλθ 

επιλογι των υποψθφίων: 
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1. Ρροκαταρκτικι Εξζταςθ - Βιογραφικό Σθμείωμα  

2. Αίτθςθ Απαςχόλθςθσ - Συνοδευτικι Επιςτολι  

3. Ρρϊτθ Συνζντευξθ - «Ρροαιρετικι»  

4. Συνζντευξθ Επιλογισ  

5. Θ Υποβολι ςε Δοκιμαςίεσ (tests) - Κζντρα Αξιολόγθςθσ (Assessment Centres)  

6. Βαςικζσ Ενζργειεσ του Αξιολογθτι μετά τθ Συνζντευξθ  

7. Τελικι Επιλογι και Ανακοίνωςθ Απόφαςθσ Ρρόςλθψθσ  

8. Λατρικζσ Εξετάςεισ  

9. Ρρόςλθψθ  

 

7.5. Εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ του προςωπικοφ 

Θ απόδοςθ του προςωπικοφ μασ εξαρτάται από δφο πολφ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ: Τθν 

Ικανότθτα, το βακμό δθλαδι ανταπόκριςθσ ςε απαιτιςεισ τεχνικϊν γνϊςεων και εμπειρίασ και τθν 

Ραρακίνθςθ που ςχετίηεται με το «περιβάλλον» μζςα από το οποίο αντλεί αυτοπεποίκθςθ και 

ενδιαφζρον για τθν εργαςία. Και οι δφο αυτοί παράγοντεσ μποροφν ςυνεχϊσ να βελτιϊνονται, 

δουλεφοντασ αντίςτοιχα προσ δφο κατευκφνςεισ: Τθν ανάπτυξθ, τθν ενίςχυςθ δθλαδι των τεχνικϊν 

γνϊςεων μζςα από τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ, τθ ςυμμετοχι ςε διάφορα ζργα, τθν εναλλαγι 

κζςεων εργαςίασ, τθν μελζτθ εγχειριδίων και ςχετικισ βιβλιογραφίασ και τθν τόνωςθ, τθν ενίςχυςθ 

δθλαδι τθσ αυτοπεποίκθςθσ και του ενδιαφζροντοσ, μζςα από τθν επιβράβευςθ, τθν κακοδιγθςθ 

και τον εμπλουτιςμό των κακθκόντων. (Becker & Brian, 2001)  

 

Ζτςι λοιπόν, θ δομι που κα ακολουκείται από τθν εταιρεία μασ κα περιζχει τρία βαςικά ςτάδια:  

 

1. Αναγνϊριςθ: Εντοπίηονται ςτόχοι και ςθμεία προσ βελτίωςθ ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ και τα 

κζλω του κάκε εργαηόμενου.  

2. Διάγνωςθ: Ρροςδιορίηεται αν θ απόδοςθ τθσ ικανότθτασ που κζλουμε να βελτιϊςουμε, 

οφείλεται ςε λόγουσ Λκανότθτασ ι Ραρακίνθςθσ.  

3.Ρροτεινόμενεσ Ενζργειεσ: Ρροτείνονται πρακτικζσ ςυμβουλζσ και ςχεδιάηονται ενζργειεσ, τόςο 

για τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν γνϊςεων και τθν απόκτθςθ εμπειριϊν του εργαηόμενου, όςο και για τθν 

τόνωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και του ενδιαφζροντόσ του για το ρόλο του.  

 

Θ «Chocoland» ςκοπεφει να εκπαιδεφςει το εργατικό δυναμικό που επιλζχκθκε για να καλφψει τισ 

κζςεισ εργαςίασ πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ, δθλαδι ςτθν προπαραγωγικι φάςθ. Ππωσ ιδθ 
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αναφζρκθκε, οι εργαηόμενοι ςτθ Διεφκυνςθ Ραραγωγισ κα χρειαςτοφν να περάςουν πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ προκειμζνου να εξοικειωκοφν με τθ ςυγκεκριμζνθ παραγωγικι διαδικαςία και τον 

παραγωγικό εξοπλιςμό. Τα υπόλοιπα ςτελζχθ κα παρακολουκιςουν κάποιου είδουσ ειςαγωγικζσ 

διαλζξεισ γενικοφ περιεχομζνου και ςτθ ςυνζχεια κα πραγματοποιιςουν οn the job training ςχετικά 

με τισ διαδικαςίεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ νζασ Επιχείρθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, όλοι οι νζοι 

εργαηόμενοι τθσ επιχείρθςισ μασ κα περάςουν από ειςαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (intaction 

programme), ςτο οποίο κα κατανοιςουν τθν αποςτολι και το όραμα τθσ εταιρείασ, τθ ςτρατθγικι 

τθσ και τουσ ςτόχουσ τθσ για τα επόμενα χρόνια. 

 

Τα ζξοδα αυτά φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Ρίνακασ 7.3: Κόςτοσ ςτρατολόγθςθσ & εκπαίδευςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

ΣΤΑΤΟΛΟΓΘΣΘ & ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΟΣΤΟΣ 

Κόςτοσ Δθμοςίευςθσ 2300 

Κόςτοσ Υποςτιριξθσ 6300 

Λειτουργικά Ζξοδα 1800 

Κόςτοσ Εκπαίδευςθσ 5600 

ΣΥΝΟΛΟ 16000 

 

7.6. Αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων 

Ππωσ όλεσ οι επιχειριςεισ, ζτςι και θ «Chocoland» ζχει τθν ανάγκθ να κακορίηει το βακμό 

απόδοςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ τθσ προκειμζνου να αυξιςει τθν παραγωγικότθτά τθσ. Θ 

αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ ςτθν εταιρεία μασ πζρα από τθν ακριβι και αντικειμενικι αξιολόγθςθ 

του προςωπικοφ ζχει επιμζρουσ ςτόχουσ. (northtree.gr, 2013) 

 

Οι ςτόχοι αυτοί ςυνοψίηονται ςτα εξισ:  

 Λιψθ αποφάςεων για προαγωγζσ, μιςκολογικζσ αυξιςεισ, απολφςεισ, κλπ. 

 Εντοπιςμόσ αναγκϊν εκπαίδευςθσ.  

 Βελτίωςθ απόδοςθσ και ανάπτυξθ των εργαηομζνων.  

 Διαπίςτωςθ εγκυρότθτασ τεχνικϊν επιλογισ προςωπικοφ.  

 Βελτίωςθ εςωτερικισ οργάνωςθσ τθσ εταιρείασ. 

 Κακιζρωςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου και αποδεκτοφ ςυςτιματοσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ.  
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Θ αξιολόγθςθ αφορά το προςωπικό που εργάηεται με ςχζςθ εργαςίασ ςτθν εταιρεία κατά τθν 31/12 

του ζτουσ αξιολόγθςθσ. Δεν αξιολογοφνται με τθ διαδικαςία τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ τθσ 

απόδοςθσ οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, εκπαιδευόμενοι και λοιποί που δε ςυνδζονται με εργαςιακι 

ςφμβαςθ με τθν εταιρεία. Θ διαδικαςία περιλαμβάνει ςυηιτθςθ - ευκυγράμμιςθ του 

αξιολογοφμενου με το αξιολογθτι του, ςυμπλιρωςθ εντφπων αξιολόγθςθσ που αφοροφν 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια που ζχουν κεςπιςτεί με βάςει τισ πολιτικζσ τθσ εταιρείασ από τουσ 

προϊςταμζνουσ για τουσ υφιςταμζνουσ, γνωςτοποίθςθ του αξιολογοφμενου για το αποτζλεςμα τθσ 

αξιολόγθςθσ και διαχείριςθ τυχόν διαφωνιϊν ι ςυγκροφςεων.  

 

Με αυτό τον τρόπο, τόςο θ επιχείρθςθ παίρνει ανατροφοδότθςθ και διακρίνει τθν 

αποτελεςματικότθτα των υπαλλιλων τθσ, όςο και ο εργαηόμενοσ αξιολογεί και τροποποιεί τθν 

αντίλθψθ που ζχει ο προϊςτάμενοσ για τθν εργαςία του και οδθγείται εφκολα ςτον εντοπιςμό 

δυνατϊν και αδφναμων ςθμείων του. Υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ του ζργου τθσ Ετιςιασ 

Αξιολόγθςθσ Απόδοςθσ είναι θ Διεφκυνςθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, που αναλαμβάνει να 

ενθμερϊςει και να εκπαιδεφςει όλουσ τουσ εργαηομζνουσ, να μοιράςει το υλικό, να ςυγκεντρϊςει 

τα ςτοιχεία, να εξάγει αποτελζςματα, να οργανϊςει περαιτζρω ενζργειεσ και να διαχειριςτεί τυχόν 

διαφωνίεσ. 

 

7.7. Αμοιβι των εργαηομζνων 

 

7.7.1. Ρολιτικι Αμοιβϊν 

 

Σφμφωνα με τθν πολιτικι αμοιβϊν τθσ εταιρείασ, θ μιςκοδοςία πιςτϊνεται μία φορά τον μινα τθν 

πρϊτθ εργάςιμθ του μινα και άρα το προςωπικό προπλθρϊνεται τον τρζχον μινα. Στθν περίπτωςθ 

που θ θμζρα πίςτωςθσ τθσ μιςκοδοςίασ είναι μθ εργάςιμθ θμζρα, θ πίςτωςθ γίνεται τθν αμζςωσ 

προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα.  

 

Πςο αφορά τισ επιπλζον βάρδιεσ, δίνεται 50% πλζον του θμερομιςκίου για τθ δεφτερθ βάρδια και 

100% για τθν τρίτθ βάρδια ςε περίπτωςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ. Οι πωλθτζσ διακζτουν ζνα 

επιπλζον bonus ανάλογα με τισ πωλιςεισ που πραγματοποιοφν, το οποίο πιςτϊνεται ςτο 

λογαριαςμό τουσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ και πλθρωμι τθσ παραγγελίασ προκειμζνου να 

αποφευκτοφν περιπτϊςεισ αλλοίωςθσ των παραγγελιϊν.  
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Θ εταιρεία αναλαμβάνει να πλθρϊςει επίςθσ ζξοδα μεταφοράσ για επαγγελματικά ταξίδια, ενϊ 

διακζτει κάποιεσ ειδικζσ παροχζσ προσ τα ςτελζχθ τθσ, όπωσ εταιρικά κινθτά και αυτοκίνθτα για τθν 

διευκόλυνςι τουσ ςτισ εταιρικζσ ανάγκεσ, ticket restaurant τα Χριςτοφγεννα και το Ράςχα, δϊρα για 

τα παιδιά των υπαλλιλων τα Χριςτοφγεννα, δϊρα για τθν πολυετία. Τα ζξοδα αυτά 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτο κεφάλαιο 6 ωσ γενικά ζξοδα.  

 

Για όλο το ανκρϊπινο δυναμικό προςφζρονται ειδικζσ τιμζσ ςε όλα τα προϊόντα τθσ εταιρείασ με 

ζκπτωςθ 50% ςτθν χονδρικι τιμι. Επιπλζον, προςφζρονται ειδικζσ τιμζσ ςτα προϊόντα των 

προμθκευτϊν τθσ εταιρείασ. 

 

7.7.2. Κόςτοσ Αμοιβϊν 

Σφμφωνα με όςα αναλφκθκαν παραπάνω, μποροφμε να υπολογίςουμε το κόςτοσ αμοιβισ του 

ανκρωπίνου δυναμικοφ που κα απαςχολείται ςτθν υπό μελζτθ επιχείρθςθ. Το κόςτοσ αυτό 

προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του μθνιαίου μιςκοφ που αντιςτοιχεί ςτθν εκάςτοτε κζςθ επί 

τουσ δεκατζςςερισ ςυνολικά μιςκοφσ που καταβάλλονται ανά ζτοσ. Επιπλζον ςτουσ μθνιαίουσ 

μιςκοφσ κα υπολογίηονται και οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςτο 28%. Στουσ 

μιςκοφσ των πωλθτϊν ςυμπεριλαμβάνεται και θ πρόβλεψθ για το bonus πωλιςεων. Οι μιςκοί του 

ςυνόλου του προςωπικοφ υπολογίηεται να αυξάνονται κάκε ζτοσ κατά 4%, ποςοςτό ςχετικά μικρό 

αλλά δικαιολογθμζνο λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ χϊρα μασ. Πλα τα παραπάνω φαίνονται 

ςυγκεντρωτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

Ρίνακασ 7.4: Κόςτοσ Αμοιβϊν ζτουσ 2016 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΑΣΩΟΛΘΣΘΣ ΡΛΘΘΟΣ ΜΕΣΘ ΜΘΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΘ ΕΤΘΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Εμπορικόσ Διευκυντισ  1 2500 35000 

Διευκυντισ Ραραγωγισ 1 2500 35000 

Οικονομικόσ Διευκυντισ 1 2500 35000 

Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 1 2500 35000 

Χθμικοί 2 1400 39200 

Χθμικοί Μθχανικοί 2 1450 40600 

Συντθρθτισ 1 1350 18900 

Εργάτεσ Ραραγωγισ 5 1200 84000 

IT 1 1200 16800 

Ρωλθτζσ 12 1400 235200 

Marketers 2 1700 47600 

Λογιςτζσ 2 1200 33600 



141 
 
 

 

 

Οικονομικόσ Σφμβουλοσ 1 1700 23800 

Ανκρϊπινο Δυναμικό 4 1200 67200 

Ελεγκτζσ 2 1200 33600 

Νομικοί Σφμβουλοι (Εξωτερικοί 

Συνεργάτεσ) 

2 1200 33600 

ΣΥΝΟΛΟ 40  814100 

 

Το ςυνολικό κόςτοσ για το Ανκρϊπινο Δυναμικό για το 2016 προκφπτει από το άκροιςμα του 

κόςτουσ ςτρατολόγθςθσ και εκπαίδευςθσ με το ετιςιο κόςτοσ αμοιβϊν. Τα επόμενα χρόνια το 

κόςτοσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα αυξάνεται κατά 5% (4% ωσ αφξθςθ μιςκϊν και 1% για ανάγκεσ 

εκπαίδευςθσ προςωπικοφ) ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Ρίνακασ 7.5: Εκτίμθςθ Κόςτουσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ανά ζτοσ 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 

ΚΟΣΤΟΣ 830.100 € 871.605 € 915.185,25 € 960.944,5 € 1.008.992 € 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 8: ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ, ΩΫΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ  

 

8.1. Εκτίμθςθ των Αναγκϊν ςε Ωϊρουσ τθσ Νζασ Μονάδασ 

Για τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, ζχουν υπολογιςτεί ςτο κεφάλαιο 5 οι χϊροι που 

κρίνονται απαραίτθτοι για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ υπό ίδρυςθσ μονάδασ. Συγκεκριμζνα, κα 

δθμιουργθκοφν χϊροι για τθν παραλαβι των κακαοβάλανων και των υπόλοιπων πρϊτων υλϊν, τθν 

παραγωγι, τθν αποκικευςθ, τθ διανομι του ζτοιμου προϊόντοσ, κακϊσ και για τα γραφεία 

διοίκθςθσ, τα αποδυτιρια των εργαηομζνων και το χϊρο ςτάκμευςθσ. Ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ 

χϊροσ είναι 770 m² και είναι ςθμαντικό να ζχουμε δυνατότθτα μελλοντικισ επζκταςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ που οι ςυνκικεσ τθν ευνοιςουν. Σφμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ζχει 

αποφαςιςτεί θ αγορά οικοπζδου επιφάνειασ τουλάχιςτον 1500 m². 

 

8.2 Αναηιτθςθ και επιλογι Τοποκεςίασ 

Θ αναηιτθςθ τθσ κατάλλθλθσ γεωγραφικισ τοποκεςίασ για τθν εγκατάςταςθ τθσ νζασ μονάδασ 

αποτελεί κρίςιμο παράγοντα επιτυχίασ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Ζτςι, θ τελικι επιλογι κα 

πραγματοποιθκεί με αξιολόγθςθ όλων των πικανϊν τοποκεςιϊν, καταλιγοντασ ςτθν καλφτερθ 

δυνατι λφςθ. Για το λόγο αυτό, κα κακοριςκοφν οι βαςικζσ απαιτιςεισ - κριτιρια επιλογισ, βάςει 

των αναγκϊν τθσ μονάδασ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ. (Γεωργακζλλοσ, 2013) Τα 

κριτιρια αυτά φαίνονται παρακάτω:  

 

 Λκανοποιθτικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ  

 Διακεςιμότθτα εργατικοφ δυναμικοφ  

 Ευχερι προμικεια Α' υλϊν  

 Επάρκεια κοινωνικισ και διοικθτικισ υποδομισ  

 Διακεςιμότθτα μεταφορικϊν διευκολφνςεων  

 Διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ  

 Διακεςιμότθτα τθλεπικοινωνιακϊν διευκολφνςεων  

 Ζνταξθ ςτον αναπτυξιακό νόμο (ειδικζσ παροχζσ - διευκολφνςεισ)  

 Ρροςιτό κόςτοσ οικοπζδων  

 Αποδοχι από τθν τοπικι κοινωνία  
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8.2.1. Ωαρακτθριςτικά ςτοιχεία εναλλακτικϊν τοποκεςιϊν 

Με βάςθ τισ παραπάνω απαιτιςεισ που πρζπει να καλφπτει θ ιδανικι τοποκεςία, αλλά και το 

τμιμα τθσ αγοράσ που ζχει επιλζξει να απευκυνκεί θ εταιρεία (Αττικι, Ρελοπόννθςοσ), προζκυψαν 

3 εναλλακτικζσ περιοχζσ για τθν εγκατάςταςθ του εργοςταςίου: νομόσ Κορινκίασ, νομόσ Αργολίδασ 

και Βιομθχανικι Ρεριοχι Αττικισ. Ραρακάτω παρουςιάηονται τα γενικά χαρακτθριςτικά των 

περιοχϊν αυτϊν: 

 

Νομόσ Κορινθίασ 

Ο νομόσ Κορινκίασ ςυγκεντρϊνει μεγάλο αρικμό των επικυμθτϊν απαιτιςεων για τθν ανζγερςθ τθσ 

νζασ μονάδασ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ τθσ περιοχισ ςτθν Εκνικι οδό με το 

γεωγραφικό τμιμα τθσ αγοράσ που απευκφνεται θ αγορά (Αττικι, Ρελοπόννθςοσ) τθν κατατάςςει 

ςε πολφ καλι βακμολογία όςον αφορά ςτισ μεταφορικζσ διευκολφνςεισ. Επιπλζον, διευκολφνεται 

αρκετά θ ευχερισ προμικεια των Αϋ υλϊν από τουσ προμθκευτζσ που βρίςκονται ςτο υπόλοιπο 

τμιμα τθσ Ρελοποννιςου (Αργολίδα, Αχαΐα, Θλεία, Μεςςθνία). Σθμαντικό είναι ότι ο νομόσ 

Κορινκίασ ανικει ςτθ Βϋ ηϊνθ κινιτρων με 40% ελάχιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ και το κόςτοσ 

απόκτθςθσ των οικοπζδων προσ πϊλθςθ είναι πολφ χαμθλό. Τζλοσ, ςτθν περιοχι υφίςταται μεγάλθ 

διακεςιμότθτα εργατικοφ δυναμικοφ, οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και θ διακεςιμότθτα κοινωνικϊν 

υποδομϊν, τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου και υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ είναι ςε αρκετά καλό 

επίπεδο. 

 

Νομόσ Αργολίδασ 

Θ τοποκεςία του νομοφ Αργολίδασ διευκολφνει ιδιαίτερα τθν ευχερι προμικεια των Α’ υλϊν, 

κακϊσ βρίςκεται πολφ κοντά ςε όλουσ τουσ νομοφσ που βρίςκονται οι προμθκευτζσ τθσ 

επιχείρθςθσ. Επιπλζον, βρίςκεται ςε ςχετικά καλό ςθμείο ςτο χάρτθ για να διευκολφνονται οι 

μεταφορζσ των προϊόντων. Ομοίωσ με το νομό Κορινκίασ, και ο νομόσ Αργολίδασ ανικει ςτθ Βϋ 

ηϊνθ κινιτρων με 40% ελάχιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ και το κόςτοσ των οικοπζδων προσ πϊλθςθ 

είναι ςχετικά χαμθλό. Στθν περιοχι υπάρχει ζνασ περιοριςμόσ ςτο εργατικό δυναμικό, και ειδικά 

ςτουσ νζουσ απόφοιτουσ Ρανεπιςτθμίων. Τζλοσ, οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και θ διακεςιμότθτα 

τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου, κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ είναι ςε 

ικανοποιθτικό επίπεδο. 

 

Βιομηχανική Περιοχή Αττικήσ 

Στθ Βιομθχανικι Ρεριοχι Αττικισ, επικρατοφν ιδιαίτερα ικανοποιθτικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ 

και μεταφορικζσ διευκολφνςεισ. Πςον αφορά τθν προμικεια των Αϋυλϊν, θ τοποκεςία ςε ςχζςθ με 
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τισ άλλεσ 2 περιοχζσ βρίςκεται ςε μειονεκτικι κζςθ, κακϊσ θ πλειονότθτα των προμθκευτϊν τθσ 

εταιρείασ βρίςκεται ςτο νότιο τμιμα τθσ Ρελοποννιςου. Θ περιοχι ανικει ςτθ Αϋ ηϊνθ κινιτρων με 

25% ελάχιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ και το κόςτοσ των οικοπζδων προσ πϊλθςθ είναι αρκετά μεγάλο. 

Πςον αφορά τθ διακεςιμότθτα εργατικοφ δυναμικοφ είναι ςε μζτριο επίπεδο, κακϊσ θ περιοχι 

βρίςκεται ςε ςχετικά μεγάλθ απόςταςθ από τα προάςτια τθσ Αττικισ. Τζλοσ, οι κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ και θ διακεςιμότθτα τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου, κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν 

κοινισ ωφζλειασ είναι ςε ικανοποιθτικό επίπεδο. 

 

8.2.2. Αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν τοποκεςιϊν 

Για να επιλζξουμε τθν καταλλθλότερθ τοποκεςία για τθν εγκατάςταςθ τθσ νζασ μονάδασ, κα πρζπει 

να γίνει αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν περιοχϊν που προθγικθκαν. Θ διαδικαςία προβλζπει τθ 

βακμολόγθςθ τθσ κάκε περιοχισ με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ που αναφζρκθκαν παραπάνω και 

τθ ςτάκμιςθ τθσ κάκε βακμολογίασ με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ για κάκε κριτιριο. (Γεωργακζλλοσ, 

2013)  

 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Ρίνακασ 8.1: Αξιολόγθςθ Εναλακτικϊν Τοποκεςιϊν 

Α / Α ΚΙΤΘΙΟ ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ Σ.Β. ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ 

Νομόσ 

Αργολίδασ  

Νομόσ 

Κορινκίασ  

ΒΙΡΕ Αττικισ  Νομόσ 

Αργολίδασ  

Νομόσ 

Κορινκίασ  

ΒΙΡΕ Αττικισ  

1 Καλζσ 

κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ  

6 6 8 5 30 30 40 

2 Διακεςιμότθτα 

εργατικοφ 

δυναμικοφ  

5 8 7 10 50 80 70 

3 Ευχερισ προμικεια 

πρϊτων υλϊν  

9 7 6 10 90 70 60 

4 Κοινωνικι και 

διοικθτικι υποδομι  

8 9 8 5 40 45 40 

5 Μεταφορικζσ 

διευκολφνςεισ  

8 9 8 10 80 90 80 

6 Υπθρεςίεσ κοινισ 

ωφζλειασ  

9 9 9 10 90 90 90 

7 Τθλεπικοινωνιακζσ 

διευκολφνςεισ  

7 7 7 10 70 70 70 
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8 Ζνταξθ ςτον 

αναπτυξιακό νόμο  

9 9 6 20 180 180 120 

9 Κόςτοσ οικοπζδων  8 9 5 15 120 135 75 

10 Αποδοχι από τθν 

τοπικι κοινωνία  

7 7 6 5 35 35 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100 785 825 675 

 
 
Από τον παραπάνω πίνακα προκφπτουν οι εξισ ςτακμιςμζνεσ βακμολογίεσ για τισ τρεισ τοποκεςίεσ:  

 

Τοποκεςία Α (Νομόσ Αργολίδασ) : 785  

Τοποκεςία Β (Νομόσ Κορινκίασ) : 825  

Τοποκεςία Γ (ΒΛΡΕ Αττικισ): 675 

 

Είναι εμφανζσ ότι θ καταλλθλότερθ περιοχι για τθν εγκατάςταςθ τθσ νζασ μονάδασ παραγωγισ 

ςοκολάτασ είναι ο Νομόσ Κορινκίασ. Κακοριςτικοί παράγοντεσ για τθν επιλογι αποτελοφν: θ 

γεωγραφικι κζςθ τθσ περιοχισ, το χαμθλό κόςτοσ οικοπζδων και θ Βϋηϊνθ κινιτρων που ανικει. 

 

8.3. Επιλογι χϊρου εγκατάςταςθσ 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία για τθν επιλογι τθσ τοποκεςίασ, θ εκπόνθςθ του επενδυτικοφ 

ςχεδίου ςυνεχίηεται με τθν εφρεςθ ςυγκεκριμζνου οικοπζδου που να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ 

μονάδασ. Ζπειτα από ςχολαςτικι αναηιτθςθ, οι ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ επζλεξαν τρία οικόπεδα που 

πρζπει να αξιολογθκοφν με τρόπο παρόμοιο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ τοποκεςίασ. Οι τρεισ 

επιλογζσ φαίνονται παρακάτω: 

 
 Εξαμίλια Κορινκίασ  

Τιμι οικοπζδου: 70.000 €  

Εμβαδό: 4330 τ.μ.  

Τφποσ: Αγροτεμάχιο  

Άμεςα διακζςιμο 

 
 
 
 
 
 

Εηθόλα 8.1: Υπνςήθην Οηθόπεδν ‘‘Chocoland’’, 
Εμακίιηα Κνξηλζίαο (spitogatos.gr) 
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 Ξυλοκζριηα Κορινκίασ  

Τιμι οικοπζδου: 85.000 € 

Εμβαδό: 3000 τ.μ.  

Τφποσ: Οικόπεδο  

Άμεςα διακζςιμο 

 

 

 
 
 Αρχαία Κόρινκοσ  

Τιμι: € 70.000  

Εμβαδό: 4330 τ.μ.  

Τφποσ: Αγροτεμάχιο  

Άμεςα διακζςιμο 

                        

 
 
                                                                   
                   
Ρίνακασ 8.2: Αξιολόγθςθ Εναλλακτικϊν Οικοπζδων 

 

Α / Α ΚΙΤΘΙΟ ΩΫΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Σ.Β. ΩΫΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Εξαμίλια  Ξυλοκζριηα  Αρχαία Κόρινκοσ  Εξαμίλια  Ξυλοκζριηα  Αρχαία 

Κόρινκοσ  

1 Κόςτοσ γθσ  9 7 10 20 180 140 200 

2 Κόςτοσ 

διαμόρφωςθσ 

περιβάλλοντοσ 

χϊρου  

9 7 7 15 135 105 105 

3 Δυνατότθτα 

ταχείασ 

απόκτθςθσ  

10 10 10 10 100 100 100 

4 Διαφφλαξθ 

οικολογικοφ και 

πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ  

9 9 9 10 90 90 90 

5 Μεταφορικζσ 

διευκολφνςεισ  

9 9 10 15 135 135 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100 640 570 645 

Εηθόλα 8.2: Υπνςήθην Οηθόπεδν ‘‘Chocoland’’, 
Ξπινθέξηδα Κνξηλζίαο (spitogatos.gr) 

 

Εηθόλα 8.3: Υπνςήθην Οηθόπεδν ‘‘Chocoland’’, 
Αξραία           Kόξηλζνο (spitogatos.gr) 
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Από τθν αξιολόγθςθ των τριϊν επιλογϊν προκφπτει ότι βζλτιςτθ λφςθ είναι το οικόπεδο ςτθν 

Αρχαία Κόρινκο. Συγκριτικά με τα άλλα δφο οικόπεδα, ζχει το μικρότερο κόςτοσ και τθν ευκολότερθ 

πρόςβαςθ ςτο οδικό δίκτυο, κακϊσ είναι ακριβϊσ δίπλα από τθν εκνικι οδό Ακθνϊν - Ρατρϊν, 

όπωσ βλζπουμε και ςτον χάρτθ: 

 

 

                 Εικόνα 8.4: Ωάρτθσ πρόςβαςθσ για οικόπεδο ‘‘Chocoland’’ (earth.google.com) 

 

8.4. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ 

Θ Chocoland ζχει διαμορφϊςει κατάλλθλθ περιβαλλοντικι πολιτικι, ϊςτε θ παραγωγικι τθσ 

διαδικαςία να ςυνδυάηεται με τον ανάλογο ςεβαςμό προσ το περιβάλλον και τουσ καταναλωτζσ. 

Επιπλζον, θ εταιρεία κα ζρκει ςε επαφι με τον Ελλθνικό Οργανιςμό Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) με ςκοπό 

τθν απόκτθςθ του προτφπου ISO 14001. Το ςυγκεκριμζνο πρότυπο επιτρζπει τθν αυτοπιςτοποίθςθ, 

και ζτςι θ εταιρεία κα κακορίςει μόνθ τθσ τθν πολιτικι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθν 

υλοποίθςθ τθσ. Οι δράςεισ τθσ επιχείρθςθσ που αφοροφν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

φαίνονται παρακάτω: 

 Θ καταςκευι των εγκαταςτάςεων τθσ μονάδασ κα γίνει με τισ πιο ςφγχρονεσ μεκόδουσ με 

ςκοπό τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ από τουσ αζριουσ ρφπουσ και τα οικοδομικά 

απόβλθτα. 

 Θ ίδρυςθ ςυςτιματοσ βιολογικοφ κακαριςμοφ και διαχείριςθσ των υγρϊν αποβλιτων. 

 Θ ανακφκλωςθ των ςτερεϊν απορριπτζων που κα ςυλλζγονται ςε διαφορετικοφσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ ανάλογα με το υλικό (χαρτί, πλαςτικό). 

 Θ ορκι χριςθ των πόρων και τθσ ενζργειασ. 
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8.5. Υπολογιςμόσ του κόςτουσ επζνδυςθσ για το χϊρο εγκατάςταςθσ 

Ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ επζνδυςθσ που αναφζρεται ςτισ ενζργειεσ για τθν αγορά και τθ 

διαμόρφωςθ του χϊρου εγκατάςταςθσ, κακϊσ και ςτισ λοιπζσ απαραίτθτεσ μελζτεσ, παρουςιάηεται 

αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

Ρίνακασ 8.3: Εκτίμθςθ Κόςτουσ Επζνδυςθσ 

Κατθγορίεσ Κόςτοσ 

Οικόπεδο 70.000 € 

Φόροσ μεταβίβαςθσ 7.000 € 

Συμβολαιογραφικά Ζξοδα 500 € 

Νομικά Ζξοδα 1.000 € 

Κόςτοσ Διαμόρφωςθσ 1.000 € 

Ρεριβαλλοντικι μελζτθ 1.500 € 

Σφνολο 81.000 € 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 9:  ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΫΣ 
ΤΟΥ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΩΕΔΙΟΥ 

 

9.1. Ζννοια του Ρρογραμματιςμοφ Εκτζλεςθσ Ζργου 

Ο Ρρογραμματιςμόσ Εκτζλεςθσ Ζργου, ουςιαςτικά, αναφζρεται ςτθ χρονικι περίοδο που εκτείνεται 

από τθν επίςθμθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου ζωσ ότου θ νζα 

μονάδα παραγωγισ να είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει πραγματοποιϊντασ τθν παραγωγικι 

διαδικαςία. Στο παρόν κεφάλαιο, κα περιγραφοφν εκτενϊσ όλεσ οι εργαςίεσ, εντόσ και εκτόσ 

εργοςταςίου, οι οποίεσ απαιτοφνται προκειμζνου το επενδυτικό ςχζδιο να περάςει από το ςτάδιο 

τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ ςτο ςτάδιο τθσ λειτουργίασ. Σκοπόσ, λοιπόν, του κεφαλαίου είναι θ 

χάραξθ ενόσ ρεαλιςτικοφ προγραμματιςμοφ και προχπολογιςμοφ εκτελζςεωσ του επενδυτικοφ 

ςχεδίου για όλεσ τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ – ςτάδια εκτζλεςθσ του ζργου. 

 

9.2. Εργαςίεσ του προγραμματιςμοφ και προχπολογιςμοφ 

Ο προγραμματιςμόσ και προχπολογιςμόσ τθσ εκτελζςεωσ ενόσ επενδυτικοφ ςχεδίου περιλαμβάνει 

τισ παρακάτω βαςικζσ ενζργειεσ:  

 

1. Κακοριςμόσ του τφπου των εργαςιϊν εντόσ και εκτόσ των εγκαταςτάςεων, οι οποίεσ απαιτοφνται 

για τθν εκτζλεςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου.  

2. Κακοριςμόσ τθσ λογικισ αλλθλουχίασ των γεγονότων ςτισ εργαςίεσ του ςυνολικοφ ζργου.  

3. Ρροετοιμαςία ενόσ ρεαλιςτικοφ χρονοπρογράμματοσ εκτζλεςθσ του ζργου, ςτο οποίο κα 

αποτυπϊνονται χρονικά ςωςτά οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ.  

4. Κακοριςμόσ των αναγκαίων πόρων για τθν ολοκλιρωςθ κάκε επιμζρουσ εργαςίασ, κακϊσ και 

αναφορά του αντίςτοιχου κόςτουσ.  

5. Σφνταξθ προχπολογιςμοφ εκτελζςεωσ του ζργου και κατάςταςθ χρθματικϊν ροϊν, οι οποίεσ κα 

εξαςφαλίςουν τθ διακεςιμότθτα των απαραίτθτων κεφαλαίων κατά τθ διάρκεια τθσ φάςεωσ 

εκτελζςεωσ του επενδυτικοφ ςχεδίου.  

6. Τεκμθρίωςθ όλων των ςτοιχείων εκτελζςεωσ του ζργου, τα οποία και επιτρζπουν το χρονικό και 

χρθματοοικονομικό προγραμματιςμό, κακϊσ και τον προγραμματιςμό των προβλζψεων που 

πραγματοποιικθκαν ςτισ προθγοφμενεσ φάςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  
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9.3. Στάδια εκτζλεςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Θ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ κα αρχίςει τθν 1θ Λουλίου του 2015 και κα διαρκζςει ςυνολικά 

24 μινεσ. Ριο αναλυτικά, υπολογίηεται να υπάρξει ταυτόχρονοσ προγραμματιςμόσ, όςο και 

αλλθλοκάλυψθ των διαφόρων δραςτθριοτιτων. Ραρατίκενται οι ενζργειεσ που κα λάβουν χϊρα 

κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ του ζργου: 

 

1. Σφςταςθ Ομάδασ Εκτελζςεωσ του Ζργου  
 

Είναι αναγκαίοσ ο ςχθματιςμόσ μίασ ομάδασ υπεφκυνθσ του ζργου, προκειμζνου να τεκεί ςε άμεςθ 

εφαρμογι θ εκτζλεςθ του προγράμματοσ. Θ ομάδα αυτι κα είναι υπεφκυνθ για τον ςυντονιςμό, 

κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του ζργου. Κρίνεται άκρωσ ςθμαντικό, τα μζλθ που κα 

αποτελοφν τθν ομάδα να διακζτουν ιδιαίτερα καλι γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν, 

οργανωτικότθτα, εμπειρία και διάκεςθ, ϊςτε να διαχειριςτοφν τισ εργαςίεσ με ακρίβεια και 

αποτελεςματικότθτα. Επιπρόςκετα, τα μζλθ τθσ ομάδασ διαχείριςθσ του ζργου κα πρζπει να είναι 

ςε ετοιμότθτα να αντιμετωπίςουν ενδεχόμενεσ ζκτακτεσ καταςτάςεισ που μπορεί να προκφψουν 

λαμβάνοντασ άμεςα διορκωτικά μζτρα για τθν επίλυςθ αυτϊν. Τζλοσ, βαςικι αρμοδιότθτα τθσ 

ομάδασ είναι θ εξαςφάλιςθ ότι θ εκτζλεςθ όλων των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων κα 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με το χρονικό και οικονομικό προγραμματιςμό.  

 

Σχετικά με τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και άρτια διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν που ζχουν να κάνουν 

με τισ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, αυτι πρόκειται να λθφκεί από τθν επιλεχκείςα 

καταςκευαςτικι εταιρεία. Για το λόγο αυτό, ο πολιτικόσ μθχανικόσ ο οποίοσ κα αναλάβει τθν 

καταςκευι του ζργου κα αποτελεί και μζλοσ τθσ ομάδασ διαχείριςθσ. 

  

Αναφζρεται ότι τα μζλθ τθσ ομάδασ εκτζλεςθσ ζργου κα είναι οι ιδρυτζσ εταιρείασ, κακϊσ και ζνασ 

εκπρόςωποσ καταςκευαςτικισ εταιρείασ. Τζλοσ, επικεφαλισ τθσ ομάδασ διαχείριςθσ ζργου – 

Project Manager ορίηεται ο ςυνιδρυτισ Μπικικοφλια Κυριακι θ οποία διακζτει όλα τα απαραίτθτα 

προςόντα. Επιςθμαίνεται πωσ το ςτάδιο αυτό ζχει ελάχιςτο ζωσ μθδενικό χρόνο. 

 
2. Σφςταςθ εταιρείασ και νομικζσ απαιτιςεισ  

 
Κατά το ςτάδιο αυτό, επιδιϊκεται να εντοπιςκεί κάκε τοπικόσ, εκνικόσ και διεκνισ κανονιςμόσ και 

διάταξθ που ςχετίηεται με το επενδυτικό ςχζδιο, κακϊσ και οποιαδιποτε νομικι διαδικαςία που 

πρζπει να ακολουκθκεί και επιβάλλεται από τισ αρχζσ τθσ χϊρασ. Θ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ κα γίνει 

βάςει των βθμάτων που ακολουκοφν:  



151 
 
 

 

 

i. Υπογραφι ςυμφωνίασ προκζςεων μεταξφ ιδρυτϊν  

ii. Συμφωνία για χρθματοδοτικζσ διευκετιςεισ και προςχζδια απαιτοφμενων εγγράφων από τισ 

αρχζσ  

iii. Επίςθμθ αίτθςθ προσ τισ αρχζσ  

iv. Επίςθμθ άδεια και κατοχφρωςθ νζασ εταιρείασ  

 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ φάςθσ αυτισ υπολογίηεται ςε 2 μινεσ λόγω τθσ γραφειοκρατίασ που 

δυςτυχϊσ επικρατεί ςτον δθμόςιο τομζα τθσ χϊρασ.  

 

3. Λεπτομερι μθχανολογικά ςχζδια ανάκεςθσ καταςκευισ  
 
Το χωροταξικό ςχζδιο, κακϊσ και τα ςχζδια που αναπτφχκθκαν ςχετικά με τον αναγκαίο εξοπλιςμό 

και τισ εγκαταςτάςεισ ςε προθγοφμενα κεφάλαια αποτελοφν ςθμείο εκκίνθςθσ για τα λεπτομερι 

μθχανολογικά ςχζδια. Στθ φάςθ αυτι, κα ανατεκεί ςτθν αρμόδια καταςκευαςτικι εταιρεία θ 

καταςκευι των τελικϊν ςχεδίων δθμιουργίασ τθν μονάδασ παραγωγισ ςοκολάτασ, κακϊσ και των 

τεχνικϊν μελετϊν για τισ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ. Κατά το ςτάδιο αυτό πραγματοποιείται και θ 

τελικι επιλογι μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Θ χρονικι διάρκεια τθσ φάςθσ αυτισ υπολογίηεται ςε 2 

μινεσ.  

 
4. Λιψθ αδειϊν – ζνταξθ ςε πρόγραμμα επιδοτιςεων (ΕΣΡΑ)  
 
Κατά τθ φάςθ αυτι, κα πρζπει να λθφκοφν οι οικοδομικζσ άδειεσ για τθν ανζγερςθ του κτιρίου, 

κακϊσ επίςθσ και όλεσ οι ςχετικζσ άδειεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ δθμιουργία των λοιπϊν 

εγκαταςτάςεων που ζχουν υποςτθρικτικό χαρακτιρα. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να ζχουν περατωκεί 

όλεσ εκείνεσ οι ενζργειεσ οι οποίεσ απαιτοφνται για τθν υπαγωγι τθν παροφςασ επζνδυςθσ ςτα 

πλαίςια τθσ ευρωπαϊκισ επιχοριγθςθσ μζςω του προγράμματοσ ΕΣΡΑ. Υπονοείται θ υποβολι των 

απαραίτθτων αιτιςεων και προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν εγγράφων ςτον αρμόδιο φορζα. Θ 

παροφςα φάςθ υπολογίηεται να διαρκζςει 4 μινεσ. 

 

5. Ρρογραμματιςμόσ χρθματοδότθςθσ 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του υπολογιςμοφ των απαιτοφμενων κεφαλαίων τθσ επζνδυςθσ, κακϊσ και 

τον κακοριςμό του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςισ τθσ, κρίνεται απαραίτθτθ θ διενζργεια 

εντοπιςμοφ πικανϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Ουςιαςτικά, κα πρζπει να γίνουν όλεσ οι ενζργειεσ 

για τθν κάλυψθ των υπόλοιπων αναγκϊν ςε κεφάλαια από εξωτερικι χρθματοδότθςθ, δθλαδι 
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λιψθ δανείου. Ρρωτίςτωσ, κα πρζπει να ζχει κακοριςτεί το φψοσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ και φυςικά 

να ζχει να προθγθκεί μία ρεαλιςτικι εκτίμθςθ του φψουσ τθσ επιχοριγθςθσ μζςω ΕΣΡΑ που κα 

καταφζρει να εξαςφαλίςει θ υπό μελζτθ μονάδα παραγωγισ ςοκολάτασ. (Αναλφεται εκτενϊσ ςτο 

Κεφάλαιο 10 τθσ παροφςασ μελζτθσ). Θ χρονικι διάρκεια του προγραμματιςμοφ χρθματοδότθςθσ 

εκτιμάται περί τουσ 2 μινεσ. 

 

6. Ενζργειεσ για καταςκευαςτικι περίοδο ζργου 

 

Κατά το ςτάδιο αυτό κα πραγματοποιθκοφν όλεσ εκείνεσ οι ενζργειεσ οι οποίεσ απαιτοφνται για τθν 
τελικι υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Αναφζρονται διαδοχικά οι δραςτθριότθτεσ που κα 
ακολουκιςουν:  
 
i. Αγορά οικοπζδου  

 
Στο ςτάδιο αυτό πραγματοποιείται θ αγορά του οικοπζδου, όπου πρόκειται να εγκαταςτακεί θ υπό 

καταςκευι μονάδα. Επιςθμαίνεται ότι πραγματοποιικθκε εκτενισ μελζτθ περί του εντοπιςμοφ 

οικοπζδου ςτο Κεφάλαιο 8. Θ φάςθ αυτι ολοκλθρϊνεται μετά το πζρασ τθσ υπογραφισ των 

ςυμβολαιογραφικϊν πράξεων για τθν μεταβίβαςθ τθσ ζκταςθσ. Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια είναι 1 

μινασ.  

 
ii. Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και καταςκευι ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ  

 
Το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο χαρακτθρίηεται από υψθλι ςπουδαιότθτα, κακϊσ ενδεχόμενεσ 

κακυςτεριςεισ μπορεί να προκαλζςουν παράταςθ του προγραμματιςμζνου χρονοδιαγράμματοσ 

και κατ’ επζκταςθ κακυςτζρθςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου. Ρρζπει να υπογραμμιςτεί ότι οι 

καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ οφείλουν να ςυνδυάηονται με το πρόγραμμα άφιξθσ του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ζχοντασ ιδθ προνοιςει για τθν ολοκλιρωςθ των χϊρων τοποκζτθςθσ 

αυτοφ. Πςον αφορά τισ λεπτομζρειεσ αυτοφ του ςταδίου, ζχει γίνει εκτενισ μελζτθ ςτο Κεφάλαιο 5. 

Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια ανζρχεται ςε 10 μινεσ.  

 

iii. Στρατολόγθςθ, πρόςλθψθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ  
 

Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ, προβλζπεται να ολοκλθρωκοφν όλεσ οι ενζργειεσ που 

ςχετίηονται με τθν πρόςλθψθ, ςτρατολόγθςθ και εκπαίδευςθ του ανκρωπίνου δυναμικοφ. 

Ρραγματοποιικθκε εκτενισ μελζτθ ςτο Κεφάλαιο 7. Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια είναι 3 μινεσ.  
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iv. Εξαςφάλιςθ προμθκειϊν  
 

Στθν παροφςα φάςθ εκτελοφνται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ που ςχετίηονται με τθν εξαςφάλιςθ 

των πρϊτων υλϊν και εφοδίων προκειμζνου να αποφευχκεί ενδεχόμενθ χρονικι απϊλεια κατά τθν 

εκκίνθςθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ. Λεπτομζρειεσ που ςχετίηονται με τισ προμικειεσ 

αναπτφχκθκαν ςτο Κεφάλαιο 4. Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια είναι 1 μινασ.  

 
v. Ρρο – παραγωγικό μάρκετινγκ  

 
Είναι ευνόθτο ότι θ προετοιμαςία του χρονοδιαγράμματοσ των πωλιςεων κα πρζπει να προθγείται 

αρκετά τθσ ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι τα προϊόντα 

δφναται πράγματι να πωλθκοφν. Στο Κεφάλαιο 3 αναπτφχκθκε όλο το ςχζδιο δράςθσ μάρκετινγκ. Θ 

εκτιμϊμενθ διάρκεια είναι 2 μινεσ.  

 
vi. Επικεϊρθςθ, ςυντονιςμόσ και ζλεγχοσ από Project Manager  

 
Απαιτείται από τον επικεφαλισ – Project Manager να διεξάγει ςυνολικι επικεϊρθςθ τθσ 

νεοςφςτατθσ μονάδασ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ορκι καταςκευι τθσ. Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια 

ανζρχεται ςε 1 μινα.  

 

vii. Διεξαγωγι πειραματικισ λειτουργίασ μονάδασ  
 

Το τελευταίο ςτάδιο του προγραμματιςμοφ είναι θ διεξαγωγι πειραματικισ λειτουργίασ τθσ νζασ 

μονάδασ. Κατά το ςτάδιο αυτό εντοπίηονται τυχόν προβλιματα κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία 

και λαμβάνονται διορκωτικά μζτρα. Κα μποροφςε να διενεργείται παράλλθλα με το προθγοφμενο 

ςτάδιο. Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια είναι 1 μινασ. 

 

9.4. Ωρονικόσ προγραμματιςμόσ εκτζλεςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Στθν ενότθτα αυτι, παρουςιάηονται οι χρονικζσ περίοδοι που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ του 

κάκε ςταδίου του ζργου προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του 

ςχεδίου. Επιςθμαίνεται, άλλωςτε, ότι μόνο μζςω ενόσ ακριβοφσ προγραμματιςμοφ δφναται να 

δθμιουργθκεί ζνα αποτελεςματικό και ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα απαιτοφμενων 

δραςτθριοτιτων. 
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Ρίνακασ 9.1: Ρρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Κωδικόσ 

Δραςτθριότθτασ 

Ρεριγραφι Δραςτθριότθτασ Αμζςωσ Ρροθγοφμενθ 

Δραςτθριότθτα 

Ωρόνοσ ςε 

Μινεσ 

Α Σφςταςθ εταιρείασ & νομικζσ απαιτιςεισ  2 

Β Λεπτομερι μθχανολογικά ςχζδια ανάκεςθσ 

καταςκευισ 

Α 2 

Γ Λιψθ αδειϊν – ζνταξθ ςε πρόγραμμα 

επιδοτιςεων (ΕΣΡΑ) 

Α, Β 4 

Δ Ρρογραμματιςμόσ χρθματοδότθςθσ Α 2 

Ε Αγορά οικοπζδου Α, Γ, Δ 1 

Η Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ & καταςκευι 

ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ 

Ε 10 

Θ Στρατολόγθςθ, πρόςλθψθ & εκπαίδευςθ 

του προςωπικοφ 

Η 3 

Θ Εξαςφάλιςθ προμθκειϊν Η 1 

Ι Ρρο – παραγωγικό μάρκετινγκ Η 2 

Κ Επικεϊρθςθ, ςυντονιςμόσ & ζλεγχοσ από 

Project Manager 

Θ, Κ, Λ 1 

Λ Διεξαγωγι πειραματικισ λειτουργίασ 

μονάδασ 

Κ 1 

 

 

 

 

Εικόνα 9.1: CPM 

 

 

9.5. Εκτίμθςθ κόςτουσ εκτζλεςθσ του ζργου 

Το κόςτοσ των απαιτοφμενων πόρων για τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου εμπεριζχει όλεσ 

εκείνεσ τισ δαπάνεσ που κα πραγματοποιθκοφν για τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων που είναι 
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αναγκαίεσ προκειμζνου το ςχζδιο να περιζλκει από το ςτάδιο τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ ςτο ςτάδιο 

τθσ εμπορικισ λειτουργίασ. Επιςθμαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψθ όςα ζξοδα ζχουν 

ςυμπεριλθφκεί ςε προθγοφμενα κεφάλαια. 

 

 
Ρίνακασ 9.2: Κόςτοσ εκτζλεςθσ ζργου 

Ρεριγραφι Κόςτοσ 

Κόςτοσ διαχείριςθσ 500 

Κόςτοσ ςφςταςθσ εταιρείασ 2000 

Κόςτοσ λιψθσ αδειϊν 15000 

Κόςτοσ επίβλεψθσ & ςυντονιςμοφ 1200 

Κόςτοσ εφρεςθσ προςωπικοφ 3000 

Ενζργειεσ για προμικειεσ 1000 

Ενζργειεσ για προ-παραγωγικό μάρκετινγκ 5000 

Λοιπζσ προκαταρκτικζσ δαπάνεσ 5300 

Σφνολο 32000 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 10: ΩΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

 

10.1. Στόχοι Ωρθματοοικονομικισ Αξιολόγθςθσ 

Επζνδυςθ κεωρείται κάκε τοποκζτθςθ διακζςιμων κεφαλαίων για μία επιχείρθςθ ι ςε ενεργθτικά 

ςτοιχεία μιασ επιχείρθςθσ, τα οποία προορίηονται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Είναι επιτακτικι ανάγκθ θ διαδικαςία τθσ απόφαςθσ για ςτρατθγικζσ επενδφςεισ να γίνεται ςωςτά, 

διότι αν θ επζνδυςθ αποδειχκεί λανκαςμζνθ είτε κα ζχουν ςπαταλθκεί ςθμαντικοί πόροι χωρίσ 

κανζνα όφελοσ είτε κα ζχει χακεί μία μεγάλθ ευκαιρία για τθν ανάπτυξθ μιασ επιχείρθςθσ, ενϊ ςε 

περίπτωςθ που θ επζνδυςθ αποδειχκεί ορκι κα ζχουμε μία επιτυχθμζνθ επιχείρθςθ με μεγάλα 

οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ.  

 

Για τθ διάκριςθ και αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων χρθςιμοποιοφνται μία ςειρά από 

εργαλεία που βοθκοφν ςτθν κατά το δυνατόν ορκότερθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. (Καρβοφνθσ, 2006) Θ 

αξιολόγθςθ επενδφςεων είναι μια εξαιρετικά ςφνκετθ διαδικαςία θ οποία από τθ φφςθ τθσ 

εμπεριζχει ςθμαντικό βακμό αβεβαιότθτασ και ρίςκου. Συγκεκριμζνα θ χρθματοοικονομικι 

αξιολόγθςθ που κα επιχειριςουμε να κάνουμε ςτο παρόν κεφάλαιο περιςτρζφεται γφρω από τθν 

ζννοια των ταμειακϊν ροϊν τθσ επζνδυςθσ και αποτελεί ζνα χριςιμο αναλυτικό εργαλείο. 

Ρεριλαμβάνει τισ ζννοιεσ των ειςροϊν, των εκροϊν και των κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν 

εκφραςμζνων ςε χρθματοοικονομικοφσ όρουσ. 

  

Ο ορίηοντασ τθσ επζνδυςθσ κακορίηεται ςτα ζξι χρόνια, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ κάτω από 

τισ οποίεσ τα κεφάλαια κα μποροφςαν να διατεκοφν, ϊςτε να αποδϊςουν με βάςθ το ρίςκο και τθν 

αβεβαιότθτα που εμπεριζχεται τόςο ςτο εξωτερικό, όςο και ςτο εςωτερικό περιβάλλον τθσ 

επιχείρθςισ μασ. 

 

10.2. Ανάλυςθ Συνολικοφ Κόςτουσ Επζνδυςθσ 

Στθ ςυνζχεια, κα αναλυκοφν όλα τα κεμελιϊδθ ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν αξιολόγθςθ 

του παρόντοσ επενδυτικοφ ςχεδίου. (Γεωργακζλλοσ, 2013) Αρχικά, κα ςυνοψίςουμε τισ εκτιμιςεισ 

του κόςτουσ, όπωσ ζχουν περιγραφεί ςτα προθγοφμενα κεφάλαια τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

προκειμζνου να υπολογιςτεί το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ. 

  

Στουσ πίνακεσ 10.1 και 10.2 παρουςιάηονται το Κόςτοσ Λδρφςεωσ και οι Ράγιεσ Επενδφςεισ: 
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Ρίνακασ 10.1: Κόςτοσ ιδρφςεωσ 

ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΥΣΕΫΣ 

Κόςτοσ εκπονιςεωσ προμελζτθσ & ςχετικϊν ερευνϊν 1850 

Κόςτοσ εκτζλεςθσ ζργου 32000 

Σφνολο κόςτουσ ιδρφςεωσ 33.850 € 

 

Ρίνακασ 10.2: Κόςτοσ πάγιων επενδφςεων 

ΡΑΓΙΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Γθ 81000 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 108700 

Υποδομζσ 320000 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 13000 

Σφνολο πάγιων επενδφςεων 522.700 € 

 

Στθ ςυνζχεια, για τον υπολογιςμό του Κεφαλαίου Κίνθςθσ προςδιορίηουμε χρονικά τισ ειςπράξεισ 

και τισ πλθρωμζσ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 10.3, ενϊ ακολουκεί το ετιςιο κόςτοσ παραγωγισ για 

το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ ςτον πίνακα 10.4. (Καρβοφνθσ, 2006) 

 

Ρίνακασ 10.3: Ωρονικόσ προςδιοριςμόσ ειςπράξεων - πλθρωμϊν 

ΕΛΑΩΙΣΤΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΕΩΟΝΤΟΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 

Α. Λογαριαςμοί ειςπρακτζοι 45 θμζρεσ, ςτο ετιςιο κόςτοσ παραγωγισ μείον τισ 

αποςβζςεισ και τουσ τόκουσ 

Β. Αποκζματα:  

Ρρϊτεσ φλεσ 45 θμζρεσ, ςτο αντίςτοιχο επιμζρουσ κόςτοσ παραγωγισ 

Υλικά ςυςκευαςίασ 60 θμζρεσ, ςτο αντίςτοιχο επιμζρουσ κόςτοσ παραγωγισ 

Ανταλλακτικά (Εφόδια εγκατάςταςθσ) 180 θμζρεσ, ςτο αντίςτοιχο επιμζρουσ κόςτοσ παραγωγισ 

Τελικά προϊόντα 1 θμζρα, ςτο ετιςιο κόςτοσ παραγωγισ μείον τισ 

αποςβζςεισ και τουσ τόκουσ 

Γ. Μετρθτά ςτο ταμείο 25 θμζρεσ, ςτο ετιςιο κόςτοσ παραγωγισ μείον τισ πρϊτεσ 

φλεσ, τισ αποςβζςεισ και τουσ τόκουσ 

Δ. Λογαριαςμοί πλθρωτζοι 30 θμζρεσ, ςτο ετιςιο κόςτοσ πρϊτων υλϊν και άλλων 

εφοδίων 

 
Ρίνακασ 10.4: Ετιςιο κόςτοσ παραγωγισ (2016) 

ΕΤΘΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΑΑΓΫΓΘΣ  

Ρλιρθσ Δυναμικότθτα (1ο ζτοσ λειτουργίασ: 2016) 

Ρρϊτεσ φλεσ & άλλα εφόδια 308123 

Ανκρϊπινο Δυναμικό 830100 

Γενικά Ζξοδα 150700 

Γενικά  Βιομθχανικά Ζξοδα 104800 
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Γενικά Διοικθτικά Ζξοδα 32900 

Γενικά Ζξοδα Ρωλιςεων & Διανομισ 13000 

Ζξοδα Μάρκετινγκ 1576837.5 

Χρθματοοικονομικά Ζξοδα (τόκοι) Ρερίοδοσ Χάριτοσ 

Αποςβζςεισ (ςφνολο παγίων επενδφςεων-γθ/10) 514600 

Συνολικό Κόςτοσ Ραραγωγισ 3.380.360,5 € 

 

 

Στον πίνακα 10.5 υπολογίηεται το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ και το τελικό ποςό των απαιτοφμενων 

μετρθτϊν προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να προχωριςουμε ςτθν εφρεςθ χρθματοδότθςθσ για το 

επενδυτικό ςχζδιο. 

 

Ρίνακασ 10.5: Κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ & Απαιτοφμενα μετρθτά 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΚΟΣΤΟΣ ΘΜΕΕΣ ΕΛΑΩΙΣΤΘΣ 

ΚΑΛΥΪΘΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΓΑΣΙΫΝ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 Α Ω Υ (=360/Ω) Β (=Α/Υ) 

Λ. ΤΕΧΟΝ ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ         

Α. Λογαριαςμοί ειςπρακτζοι 2865760.5 45 8 358220.06 

Β. Αποκζματα:         

Ρρϊτεσ φλεσ 137970.55 45 8 17246.32 

Υλικά ςυςκευαςίασ 157852.06 60 6 26308.68 

Ανταλλακτικά  

(Εφόδια εγκατάςταςθσ) 

12300.00 180 2 6150.00 

Τελικά προϊόντα 2865760.50 1 360 7960.45 

Γ. Μετρθτά ςτο ταμείο 2557637.50 25 14.4 177613.72 

ΣΥΝΟΛΟ       593.499,22 € 

ΛΛ. ΤΕΧΟΝ ΡΑΚΘΤΛΚΟ         

Α. Λογαριαςμοί πλθρωτζοι 308123 30 12 25.676,92 € 

ΛΛΛ. ΚΑΚΑΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ       (Λ-ΛΛ) 

        567.822,30 € 

IV. ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

      3380360.50 

Μείον: πρϊτεσ φλεσ & άλλα 

εφόδια 

      308123.00 

Μείον: αποςβζςεισ       514600.00 

ΣΥΝΟΛΟ       2557637.50 

V. ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΘΤΑ       177.613,72 € 
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Τζλοσ, το ςυνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ και ο καταμεριςμόσ του ςε κόςτοσ παραγωγισ και κεφάλαιο 

κίνθςθσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Ρίνακασ 10.6: Συνολικό Κόςτοσ Επζνδυςθσ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 

Ρεριγραφι Κόςτοσ 

Ράγια επζνδυςθ 556.550 

Κακαρό Κεφάλαιο Κίνθςθσ 567.822,30 

Σφνολο 1.124.372,30 € 

 

10.3. Ωρθματοδότθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου 

Ρροκειμζνου να πραγματοποιθκεί το υπό μελζτθ επενδυτικό ςχζδιο για τθν βιομθχανία παραγωγισ 

ςοκολάτασ, κρίνεται αναγκαία θ εξεφρεςθ πθγϊν άντλθςθσ κεφαλαίου. Θ κρατικι επιχοριγθςθ ςτα 

πλαίςια τθσ ενίςχυςθσ κινιτρων για επιχειρθματικζσ προτάςεισ τθσ νζασ γενιάσ (μζςω του 

προγράμματοσ ΕΣΡΑ) διαμορφϊνεται ςτο 45% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ του επενδυτικοφ 

προγράμματοσ. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηεται το ακριβζσ ποςό που κα αντλιςουμε από τθ 

κρατικι επιχοριγθςθ για τθν υλοποίθςθ του υπό μελζτθ επενδυτικοφ ςχεδίου: 

 

Ρίνακασ 10.7: Υπολογιςμόσ Κρατικισ Επιχοριγθςθσ 

Ρεριγραφι Κόςτοσ Ροςό επιδότθςθσ (45%) 

Κόςτοσ ιδρφςεωσ   

Κόςτοσ εκπονιςεωσ προμελζτθσ & ςχετικϊν 

ερευνϊν 

1850 832.50 

Κόςτοσ εκτζλεςθσ ζργου 32000 14400.00 

Σφνολο κόςτουσ ιδρφςεωσ 33850 15232.50 

Ράγιεσ επενδφςεισ   

Γθ 81000 36450.00 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 108700 48915.00 

Υποδομζσ 320000 144000.00 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 13000 5850.00 

Σφνολο πάγιων επενδφςεων 522700 235215.00 

Κακαρό Κεφάλαιο Κίνθςθσ 567822.30 255520.04 

Σφνολο Κόςτουσ Επζνδυςθσ 1.124.372,30 € 505.967,54 € 

 

Στθ ςυνζχεια κα υπολογίςουμε το φψοσ των αποςβζςεων που αναλογοφν επί του ςυνόλου τθσ 

κρατικισ επιχοριγθςθσ.  
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Θ ετιςια απόςβεςθ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 

Ετιςια Απόςβεςθ = Σφνολο παγίων επενδφςεων (επιχοριγθςθσ) – γθ (επιχοριγθςθσ) /10 =  

=> Ετιςια Απόςβεςθ = (505.967,54 - 36450,00) /10  

=> Ετιςια Απόςβεςθ = 46.951,754 €  

 

Εκτόσ από τθν κρατικι επιχοριγθςθ, θ οποία διαμορφϊνεται ςτο 45% όπωσ υπολογίςτθκε 

λεπτομερϊσ παραπάνω, για τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου κρίνεται επιτακτικι θ 

άντλθςθ πθγϊν κεφαλαίου και από άλλεσ πθγζσ. Στον παρακάτω πίνακα 10.8 απεικονίηονται όλεσ 

οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ του υπό μελζτθ επενδυτικοφ ςχεδίου. 

 

Ρίνακασ 10.8: Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ Chocoland Α.Ε. 

ΡΘΓΕΣ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ  

Κρατικι Επιχοριγθςθ (45% τθσ επζνδυςθσ) 505.967,54 € 

Μετοχικό Κεφάλαιο (30% τθσ επζνδυςθσ) 337.311,69 € 

Τραπεηικόσ Δανειςμόσ (25% τθσ επζνδυςθσ) 281.093,08 € 

Σφνολο 1.124.372,30 € 

 

Ππωσ παρατθροφμε, προκειμζνου να υλοποιθκεί το επενδυτικό ζργο, οι ιδρυτζσ τθσ νζασ 

βιομθχανίασ παραγωγισ ςοκολάτασ Chocoland Α.Ε. εκτόσ από τθν κρατικι επιχοριγθςθ και το 

μετοχικό κεφάλαιο, κα αναγκαςτοφν να δανειςτοφν από τραπεηικά ιδρφματα.  

 

Σφμφωνα με τουσ χρθματοοικονομικοφσ υπολογιςμοφσ, το φψοσ του δανείου διαμορφϊνεται ςτισ 

281.093,08 €, ποςό το οποίο αντιςτοιχεί ςτο 25% του ςυνόλου τθσ επζνδυςθσ. Θ περίοδοσ 

αποπλθρωμισ του δανείου ορίςτθκε ςτα 6 χρόνια με ετιςιο ονομαςτικό επιτόκιο ίςο με 8% και 

ετιςια δόςθ επεταιακά από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ δανείου. Επίςθσ, ςυμφωνικθκε περίοδοσ 

χάριτοσ διάρκειασ ενόσ ζτουσ από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δανειοδότθςθσ.  

 

Στον παρακάτω πίνακα 10.9 απεικονίηεται θ εξυπθρζτθςθ του δανείου (www.eurobank.gr): 

 

Ρίνακασ 10.9: Εξυπθρζτθςθ Δανείου 

ΕΤΟΣ ΔΟΣΘ (Α) ΤΟΚΟΣ (Β) ΩΕΟΛΥΣΙΟ (Ω=Α-Β) ΥΡΟΛΟΙΡΟ (Υ-Ω) 

2016 ΡΕΙΟΔΟΣ ΩΑΙΤΟΣ 281093.08 

2017 47948.38 1873.95 46074.43 235018.65 

2018 47948.38 1566.79 46381.59 188637.06 

2019 47948.38 1257.58 46690.8 141946.26 
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2020 47948.38 946.31 47002.07 94944.19 

2021 47948.38 632.96 47315.42 47628.77 

2022 47948.38 319.27 47629.11 -0.34 

 

 

Για τον υπολογιςμό των δόςεων του δανείου, των τόκων κακϊσ και των χρεολυςιϊν 

ςυμβουλευτικαμε τθν εφαρμογι υπολογιςμοφ εξυπθρζτθςθσ δανείου τθσ τράπεηασ «EUROBANK».  

 

Εναλλακτικά, θ εξυπθρζτθςθ του δανείου υπολογίηεται με τθ χριςθ του μακθματικοφ τφπου:  

A = P * (A/P, i % , N)  

Ππου:  

i = Επιτόκιο δανειςμοφ ίςο με 8%  

Ν = Αρικμόσ περιόδων τοκιςμοφ, ίςοσ με 6 ζτθ  

Α = Τιμι ράντασ, δθλαδι θ ετιςια δόςθ για τθν αποπλθρωμι του δανείου  

P = Ραροφςα αξία χριματοσ, δθλαδι το φψοσ του κεφαλαίου που κα δανειςτοφμε  

(A/P, i % , N) = Συντελεςτισ ανάκτθςθσ κεφαλαίου ο οποίοσ ιςοφται με: i (1+i) N / *(1+i) N-1] 

 

Κάνοντασ αρικμθτικι αντικατάςταςθ τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ 

ετιςια δόςθ για τθν αποπλθρωμι του δανείου διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

Α = 281.093,08 * 0,17057 => Α = 47.948,38 €  

 

Οι τοκοχρεωλυτικζσ υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ υπολογίηονται βάςει του ονομαςτικοφ ετιςιου 

επιτοκίου 8% επί το ανεξόφλθτο υπόλοιπο του κεφαλαίου. Το αποτζλεςμα αυτό αφαιρείται από 

τθν ετιςια δόςθ για να προκφπτει το τελικό χρεολφςιο. 

 

10.4. Ανάλυςθ Συνολικοφ Κόςτουσ Ραραγωγισ 

Σκοπόσ του επενδυτικοφ ςχεδίου είναι να ικανοποιθκοφν ςτόχοι βιωςιμότθτασ, επαρκισ 

ρευςτότθτασ, ιςχυρισ ανταγωνιςτικότθτασ και υψθλισ αποδοτικότθτασ. Ρροκειμζνου να 

εξαςφαλιςκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των προϊόντων τθσ εταιρείασ μασ, κα πρζπει να υπολογίςουμε 

το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ παραγωγισ, κακϊσ διαδραματίηει κυρίαρχο ρόλο ςτθν μετζπειτα 

αξιολόγθςθ. 
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10.4.1. Διαχρονικι Εξζλιξθ Συνολικοφ Κόςτουσ Ραραγωγισ 

Θ διαχρονικι εξζλιξθ του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ τθσ μονάδασ για κάκε ζτοσ του παρόντοσ 

ςχεδίου παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

Ρίνακασ 10.10: Διαχρονικι Εξζλιξθ Συνολικοφ Κόςτουσ Ραραγωγισ 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ρρϊτεσ φλεσ & άλλα 

εφόδια 

308123 309663.6 311211.9 312768 314331.8 

Ανκρϊπινο Δυναμικό 830100 834250.5 838421.8 842613.9 846826.9 

Γενικά Ζξοδα 150700 139650 142050 143500 144600 

Ζξοδα Μάρκετινγκ 1576837.5 3645096 4666335 5648274 6615120 

Χρθματοοικονομικά 

Ζξοδα (τόκοι) 

Ρερίοδοσ Χάριτοσ 1873.95 1566.79 1257.58 946.31 

Αποςβζςεισ (ςφνολο 

παγίων επενδφςεων-

οικόπεδα/10) 

514600 514600 514600 514600 514600 

Συνολικό Κόςτοσ 

Ραραγωγισ 

3.380.360,5 € 5.445.134 € 6.474.185 € 7.463.013 € 8.436.425 € 

 

10.4.2. Υπολογιςμόσ Αναγκϊν ςε Κακαρό Κεφάλαιο Κίνθςθσ 

Ππωσ ζχουμε ιδθ υπολογίςει, οι αρχικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ ςε κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ 

ανζρχονται ςε 567.822,30 €. Πμωσ, εφόςον το κεφάλαιο κίνθςθσ ςυνιςτά βαςικό παράγοντα για τθ 

βιωςιμότθτα του ςχεδίου, κα πρζπει να υπολογιςκοφν και οι ανάγκεσ για τα επόμενα ζτθ 

λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτον πίνακα που παρουςιάηουμε παρακάτω: 

 

Ρίνακασ 10.11: Διαχρονικι Εξζλιξθ Απαιτιςεων ςε Κεφάλαιο Κίνθςθσ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Λ. ΤΕΧΟΝ ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ 

Α. Λογαριαςμοί 

ειςπρακτζοι 

358220.06 616316.76 744948.18 868551.68 990228.13 

Β. Αποκζματα:      

Ρρϊτεσ φλεσ 17246.32 17332.55 17419.21 17506.31 17593.84 

Υλικά 

ςυςκευαςίασ 

26308.68 26440.22 26572.42 26705.28 26838.81 

Ανταλλακτικά 

(Εφόδια 

εγκατάςταςθσ) 

6150.00 6180.75 6211.65 6242.71 6273.93 
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Τελικά προϊόντα 7960.45 13695.93 16554.40 19301.15 22005.07 

Γ. Μετρθτά ςτο 

ταμείο 

177613.72 320893.78 392248.16 460808.71 528298.14 

ΣΥΝΟΛΟ 593499.22 1000859.99 1203954.04 1399115.84 1591237.92 

ΛΛ. ΤΕΧΟΝ ΡΑΚΘΤΛΚΟ 

Α. Λογαριαςμοί 

πλθρωτζοι 

25676.92 25805.30 25934.33 26064.00 26194.32 

ΛΛΛ. ΚΑΚΑΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ (Λ-ΛΛ) 

  567822.30 € 975054.69 € 1178019.71 € 1373051.84 € 1565043.60 € 

IV. ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

3380360.50 5445134.07 6474185.48 7463013.43 8436425.07 

Μείον: πρϊτεσ 

φλεσ & άλλα 

εφόδια 

308123.00 309663.62 311211.93 312767.99 314331.83 

Μείον: 

αποςβζςεισ 

514600.00 514600.00 514600.00 514600.00 514600.00 

ΣΥΝΟΛΟ 2557637.50 4620870.45 5648373.54 6635645.44 7607493.24 

V. ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΕΤΘΤΑ 

177613.72 320893.78 392248.16 460808.71 528298.14 

 

10.5. Ωρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ επζνδυςθσ 

Από τθν άποψθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ επζνδυςθσ, το ςθμαντικότερο επενδυτικό κριτιριο 

μεταξφ όλων των ςτόχων του επενδυτικοφ προγράμματοσ αποτελεί θ χρθματοοικονομικι του 

εφικτότθτα. Αυτό ςυνεπάγεται ότι θ χρθματοοικονομικι απόδοςθ επί του ςυνολικοφ κεφαλαίου 

επζνδυςθσ, κακϊσ και επί του μετοχικοφ κεφαλαίου, κα πρζπει να κυμαίνεται ςε ικανοποιθτικά 

επίπεδα. Απαιτείται, λοιπόν, να πραγματοποιιςουμε μια χρθματοοικονομικι ανάλυςθ, θ οποία κα 

απεικονίηει με κάκε λεπτομζρεια τθ χρθματοοικονομικι απόδοςθ του υπό μελζτθ επενδυτικοφ 

ζργου. Ρραγματοποιϊντασ μια αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ, απαρικμοφμε αρκετζσ μεκόδουσ 

αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ μιασ επζνδυςθσ, ωςτόςο τζςςερισ από αυτζσ οδθγοφν ςε 

πιο αξιόπιςτα ςυμπεράςματα. 

Αυτζσ είναι:  

1. Θ μζκοδοσ επανείςπραξθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ  

2. Θ μζκοδοσ του απλοφ ςυντελεςτι απόδοςθσ κεφαλαίου  

3. Θ μζκοδοσ τθσ κακαράσ παροφςασ αξίασ  

4. Θ μζκοδοσ του εςωτερικοφ ςυντελεςτι απόδοςθσ  
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10.5.1. Μζκοδοσ επανείςπραξθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο επανείςπραξθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ, υπολογίηουμε τον αρικμό 

των απαιτοφμενων ετϊν προκειμζνου να επανειςπραχκεί το κόςτοσ του κεφαλαίου τθσ αρχικισ 

επζνδυςθσ, μζςω των κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν του επενδυτικοφ προγράμματοσ. Θ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδοσ μασ πλθροφορεί για τον χρθματοοικονομικό κίνδυνο και τθν ρευςτότθτα τθσ υπό μελζτθ 

επζνδυςθσ. Πςο ςυντομότερθ είναι θ περίοδοσ επανείςπραξθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ, τόςο 

λιγότερο επικίνδυνθ χαρακτθρίηεται θ επζνδυςθ και αντίςτοιχα τόςο μεγαλφτερθ χαρακτθρίηεται θ 

ρευςτότθτα τθσ. Ραρόλα αυτά, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ δεν 

λαμβάνει υπόψθ το μζγεκοσ και τον χρόνο πραγματοποίθςθσ των κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν κατά 

τθν περίοδο επανείςπραξθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ, τθν οποία χρονικι διάρκεια κεωρεί ωσ ενιαίο 

ςφνολο. Επομζνωσ, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ μζκοδοσ επανείςπραξθσ του κόςτουσ 

επζνδυςθσ ςυνιςτάται να χρθςιμοποιείται παράλλθλα με τισ επόμενεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ τθσ 

επζνδυςθσ.  

 

Κατά το πρϊτο βιμα υπολογίηουμε τισ ετιςιεσ κακαρζσ ταμιακζσ ροζσ (ΚΤ) που αναμζνεται να 

εμφανίςει θ υπό μελζτθ βιομθχανικι μονάδα. Θ κακαρι ταμειακι ροι τθσ επζνδυςθσ 

υπολογίηεται:  

Κακαρι Ταμειακι οι = Ταμειακζσ Ειςροζσ – Ταμειακζσ Εκροζσ  

Ι  

Κακαρι Ταμειακι οι = Κακαρά Κζρδθ + Αποςβζςεισ  

 

Με τον όρο ‘’ταμειακζσ ειςροζσ’’, εννοοφμε τα προςδοκϊμενα ζςοδα από τθν υπό μελζτθ 

επζνδυςθ, δθλαδι τισ αναμενόμενεσ πωλιςεισ. Με τθν ζννοια ταμειακζσ εκροζσ αναφερόμαςτε 

ςτα αντίςτοιχα ζξοδα, δθλαδι ςτο κόςτοσ λειτουργίασ πριν τισ αποςβζςεισ και τουσ 

χρθματοοικονομικοφσ τόκουσ. Επιςθμαίνουμε πωσ κατά τον υπολογιςμό των ταμειακϊν ροϊν δεν 

περιλαμβάνονται οι χρεωςτικοί τόκοι του δανείου, διότι ζχουν υπολογιςτεί ςτο ςυντελεςτι 

προεξόφλθςθσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ θ απόφαςθ τθσ χρθματοδότθςθσ είναι ανεξάρτθτθ από τθν 

απόφαςθ τθσ επζνδυςθσ.  

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηεται ο υπολογιςμόσ των κακαρϊν κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ 

«Chocoland»: 
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Ρίνακασ 10.12: Κακαρά Κζρδθ 

ΕΤΟΣ ΡΫΛΘΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΑΑΓΫΓΘΣ 

ΤΟΚΟΙ ΚΕΔΘ ΡΟ 

ΨΟΫΝ 

ΨΟΟΣ ΚΑΘΑΟ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ 

2016 4505250 3380360.5 0 1124889.5 24% 854.916,02 € 

2017 6075160 5445134.065 1873.95 630025.935 24% 478.819,71 € 

2018 7777225 6474185.476 1566.79 1303039.524 24% 990.310,04 € 

2019 9413790 7463013.434 1257.58 1950776.566 24% 1.482.590,19 € 

2020 11025200 8436425.073 946.31 2588774.927 24% 1.967.468,94 € 

 

Ππωσ παρατθροφμε ςτον παραπάνω πίνακα 10.12, θ υπό μελζτθ επιχείρθςθ αναμζνεται να 

καταγράψει κζρδοσ από το πρϊτο κιόλασ ζτοσ λειτουργίασ τθσ. Ρροςδοκάται θ επίτευξθ κακαροφ 

κζρδουσ το οποίο διαμορφϊνεται ςτο ποςό των 854.919,02 €. Θ ανοδικι πορεία ςυνεχίηεται και 

κατά τισ επόμενεσ περιόδουσ για να καταγραφεί κατά το πζμπτο ζτοσ λειτουργίασ, κακαρό κζρδοσ 

ίςο με 1.967.468,94 €.  

 

Στθ ςυνζχεια πραγματοποιείται ο υπολογιςμόσ των προςδοκϊμενων κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν 

κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ υπό μελζτθ επιχείρθςθσ: 

 

Ρίνακασ 10.13: Κακαρζσ Ταμειακζσ οζσ 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΑ ΚΕΔΘ ΡΟΣΘΕΤΘ 

ΑΡΟΣΒΕΣΘ 

ΚΤ ΑΘΟΙΣΤΙΚΘ ΚΤ 

2016 854916.02 514600 1369516 1369516.02 

2017 478819.7106 514600 993419.7 2362935.731 

2018 990310.0386 514600 1504910 3867845.769 

2019 1482590.19 514600 1997190 5865035.959 

2020 1967468.944 514600 2482069 8347104.904 

  

Ππωσ παρατθροφμε ςτον παραπάνω πίνακα 10.13, ςτθ ςτιλθ υπολογιςμοφ των ακροιςτικϊν 

ταμειακϊν ροϊν το ςφνολο του κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ, δθλαδι το ποςό των 1.124.372,30 € 

αναμζνεται να επανειςπραχκεί κατά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ υπό μελζτθ βιομθχανικισ 

μονάδασ. Για λόγουσ, όμωσ, αξιοπιςτίασ κρίνεται αναγκαίο να ερευνιςουμε περαιτζρω τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ επζνδυςθσ χρθςιμοποιϊντασ και τισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ του 

επενδυτικοφ προγράμματοσ προκειμζνου να καταλιξουμε ςε περιςςότερο ακριβι αποτελζςματα. 
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10.5.2. Μζκοδοσ απλοφ ςυντελεςτι απόδοςθσ κεφαλαίου 

Ο απλόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ είναι θ ςχζςθ (λόγοσ) του ετιςιου κακαροφ κζρδουσ τθσ 

επιχείρθςθσ μετά τισ αποςβζςεισ, τουσ τόκουσ και τουσ φόρουσ προσ το επενδυμζνο κεφάλαιο.  

 

Συνικωσ, χρθςιμοποιοφνται δφο ςυντελεςτζσ απόδοςθσ για τθν αξιολόγθςθ επενδφςεων:  

i. Ο ςυντελεςτισ για τθν απόδοςθ επί του ςυνολικοφ απαςχολοφμενου κεφαλαίου που 

υπολογίηεται βάςει του τφπου R= (Κακαρό Κζρδοσ + Τόκοι)*100 / Συνολικό Κεφάλαιο   

ii. Ο ςυντελεςτισ για τθν απόδοςθ επί του επενδυμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου που 

υπολογίηεται βάςει του τφπου Re= (Κακαρό Κζρδοσ)*100 / Μετοχικό Κεφάλαιο  

 

Για να υπολογιςτεί ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ επί του ςυνολικοφ κεφαλαίου απαιτείται πρϊτα να 

γίνει ο υπολογιςμόσ των κακαρϊν κερδϊν ςυν τουσ τόκουσ, ο οποίοσ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια: 

 

Ρίνακασ 10.14: Υπολογιςμόσ Κακαρϊν Κερδϊν ςυν τουσ τόκουσ 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Κακαρά Κζρδθ 854916.02 478819.71 990310.04 1482590.19 1967468.94 

Τόκοι 0.00 1873.95 1566.79 1257.58 946.31 

Σφνολο 854916.02 480693.66 991876.83 1483847.77 1968415.25 

 

Ζτςι, ο τελικόσ υπολογιςμόσ των ςυντελεςτϊν είναι ο παρακάτω: 

 

Ρίνακασ 10.15: Υπολογιςμόσ Συντελεςτϊν Απόδοςθσ 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Κακαρό 

Κζρδοσ ςυν 

Τόκοι 

854916.02 480693.66 991876.83 1483847.77 1968415.25 

Συνολικό 

Κεφάλαιο 

    1124372.30 

ΑΣΑ (%) 76.03% 42.75% 88.22% 131.97% 175.07% 

Κακαρό 

Κζρδοσ 

854916.02 478819.71 990310.04 1482590.19 1967468.94 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

    337311.69 

ΑΣΑΜ (%) 253.45% 141.95% 293.59% 439.53% 583.28% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ είναι αρκετά ικανοποιθτικόσ, 

τόςο για το ςυνολικό κεφάλαιο επζνδυςθσ, όςο και για τα ίδια κεφάλαια, κυρίωσ για τα τελευταία 
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χρόνια του παρόντοσ ςχεδίου, που θ παραγωγικι δυναμικότθτα αυξάνεται. Λδιαίτερο ενδιαφζρον 

παρουςιάηει και ο ρυκμόσ απόδοςθσ επί του μετοχικοφ κεφαλαίου, που ςθμειϊνεται πολφ υψθλόσ, 

κακιςτϊντασ τθν επζνδυςθ αρκετά ελκυςτικι. 

 

10.5.3. Μζκοδοσ κακαρισ παροφςασ αξίασ 

Πςον αφορά τθν αξιολόγθςθ και τθν επιλογι των επενδυτικϊν ςχεδίων, είναι γνωςτό πωσ οι 

μζκοδοι που βαςίηονται ςτθν προεξόφλθςθ μελλοντικϊν κακαρϊν ταμειακϊν ροϊν είναι πιο 

αντικειμενικζσ.  

 

Με τθν μζκοδο τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ, προεξοφλοφνται όλεσ οι κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ 

ςτον χρόνο 0 (παρόν) με ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ τθν ελάχιςτθ αποδεκτι απόδοςθ, δθλαδι το 

μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίου. Για τθν ανεφρεςθ τθσ ΚΡΑ χρθςιμοποιείται ο εξισ τφποσ:  

 

Ππου:  

ΚΡΑ: Κακαρι Ραροφςα Αξία  

ΚΤ τ : Κακαρι Ταμειακι οι τθν χρονικι περίοδο τα  

ΚΕ: Κόςτοσ Επζνδυςθσ  

κ: Μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίου  

ν: Αρικμόσ κεφαλαίου  

 

Στθν περίπτωςθ που εξετάηεται υπάρχει ανιςότθτα μεταξφ των μελλοντικϊν ετιςιων κακαρϊν 

ταμειακϊν ροϊν. Επομζνωσ θ παραπάνω εξίςωςθ μπορεί να διαμορφωκεί και ωσ εξισ:  

 

 

Ο ςυντελεςτισ ΣΡΑ κ,ν αποτελεί ουςιαςτικά τον ςυντελεςτι τθσ παροφςασ αξίασ και δίνεται από 

τουσ ειδικοφσ πίνακεσ. Ο τφποσ του ςυντελεςτι διατυπϊνεται ωσ εξισ:  
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Σφμφωνα με όςα προαναφζρκθκαν, προβαίνουμε ςτον υπολογιςμό τθσ ΚΡΑ ςυμπλθρϊνοντασ τον 

πίνακα που ακολουκεί. Επιςθμαίνεται ότι ο ςυντελεςτισ προεξόφλθςθσ που χρθςιμοποιείται 

ςυμφωνεί με τισ ιςχφουςεσ τραπεηικζσ ςυνκικεσ και είναι τθσ τάξθσ του 10%. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τον υπολογιςμό τθσ Ραροφςασ Αξίασ βάςει του πίνακα υπολογίηουμε το φψοσ 

τθσ ΚΡΑ: 

 

Ρίνακασ 10.16: Υπολογιςμόσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ (ΚΡΑ) 

Ζτοσ ΚΤ ΣΡΑ 10%, Ν Ραροφςα Αξία 

2016 1369516.02 0.909 1.244.890,062 € 

2017 993419.7106 0.826 820.564,681 € 

2018 1504910.039 0.751 1.130.187,439 € 

2019 1997190.19 0.683 1.364.080,9 € 

2020 2482068.944 0.621 1.541.364,814 € 

Σφνολο   6.101.087,896 € 

 

ΚΡΑ = Συνολικι Ραροφςα Αξία – Κόςτοσ Επζνδυςθσ => 

ΚΡΑ = 6101087.896 - 1124372.30 => 

ΚΡΑ = 4.976.715,59 € > 0  

 

Εφόςον το αποτζλεςμα που προζκυψε είναι κετικό, το παρόν επενδυτικό ςχζδιο εμφανίηεται 

ιδιαιτζρωσ ελκυςτικό. 

 

10.6. Ωρθματοοικονομικι Αξιολόγθςθ ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ 

Οι μεταβολζσ του περιβάλλοντοσ των επιχειριςεων κακιςτοφν αναγκαία τθν περαιτζρω μελζτθ 

μεταβλθτϊν που μποροφν να επθρεάςουν ςε μεγάλο βακμό το αποτζλεςμα τθσ παραπάνω 

ανάλυςθσ. (Γεωργακζλλοσ, 2013) Ραρόλο που θ επζνδυςθ φαίνεται να αποδίδει, όπωσ προζκυψε 

από τθν προθγοφμενθ ανάλυςι μασ, κάνουμε λόγο για «αβεβαιότθτα» τθσ επζνδυςθσ και κα 

προςπακιςουμε να προςδιορίςουμε τισ μεταβλθτζσ αυτζσ που μποροφν να κακορίςουν τθν 

αποδοτικότθτα και τθν επιτυχι ι μθ υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, κακϊσ θ διαφοροποίθςθ 

των ςυνκθκϊν μπορεί να επιφζρει διαφοροποίθςθ του αποτελζςματοσ.  

 

Καταλιγουμε ότι οι τρεισ βαςικζσ μεταβλθτζσ που πρζπει να εξεταςτοφν είναι: τα ζςοδα από τισ 

πωλιςεισ, το κόςτοσ των πωλθκζντων προϊόντων, το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ. Για τον εντοπιςμό των 

μεταβλθτϊν αυτϊν, αλλά και τθσ επίδραςθσ που δφναται να επιφζρουν ςτο τελικό αποτζλεςμα 

χρθςιμοποιείται θ Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ. Δεν παρουςιάηεται παρακάτω, κακϊσ ξεφεφγει από τα 
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πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ. Για τον προςδιοριςμό και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ γενικότερθσ 

αβεβαιότθτασ τθσ επζνδυςθσ κα χρθςιμοποιιςουμε ωσ βαςικό μασ εργαλείο τθν Ανάλυςθ Νεκροφ 

Σθμείου, θ οποία παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια.  

 

10.6.1. Ανάλυςθ Νεκροφ Σθμείου 

Το Νεκρό Σθμείο (Break Even Point- BEP) ορίηεται ωσ το ποςό των εςόδων από τισ πωλιςεισ για το 
οποίο μια επιχείρθςθ καλφπτει το ςφνολο των εξόδων τθσ, ςτακερά και μεταβλθτά, μθ 
πραγματοποιϊντασ οφτε κζρδοσ οφτε ηθμία. (Schweitzer, Marcell, Trossmann, Lawson, 1992)  
 

Στο ςθμείο αυτό, κα πρζπει να ιςχφουν τα εξισ:  

Ζςοδα Ρωλιςεων = Κόςτοσ Ραραγωγισ  

Ζςοδα Ρωλιςεων = (όγκοσ πωλιςεων) x (τιμι μονάδασ)  

Και  

Κόςτοσ Ραραγωγισ= (ςτακερά ζξοδα) + (μεταβλθτά ζξοδα ανά μονάδα) x (όγκοσ πωλιςεων)  

 

Ζτςι, εάν:  

ς= τα ςτακερά ζξοδα (ανεξάρτθτα του όγκου παραγωγισ)  

Ρ = Αξία πωλιςεων  

F = ςτακερό κόςτοσ  

V = Μεταβλθτό κόςτοσ  

K = Κακαρό κζρδοσ  

 

Κα ζχουμε:  

Ζςοδα πωλιςεων = Στακερό κόςτοσ + Μεταβλθτό κόςτοσ + Κακαρό κζρδοσ  

Ρ = F + V + K (1)  

 

Πμωσ, ςτο νεκρό ςθμείο το κζρδοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι ίςο με 0. Συνεπϊσ, θ (1) παίρνει τθ μορφι:  

(1) => Ρ = F + V (2)  

 

Τα ζςοδα πωλιςεων μιασ επιχείρθςθσ, εξαρτϊνται από το γινόμενο των πωλθκζντων μονάδων και 

τθσ τιμισ τουσ, οι ςτακερζσ δαπάνεσ δεν μεταβάλλονται, ενϊ υποκζτοντασ παραπάνω ότι οι 

μεταβλθτζσ δαπάνεσ είναι ανάλογεσ του φψουσ παραγωγισ των πωλθκζντων μονάδων, θ 

παραπάνω εξίςωςθ γίνεται:  

P*X = F + AV*X (3)  

Ππου:  
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P = Θ τιμι πϊλθςθσ του προϊόντοσ  

Ω = Θ ηθτοφμενθ ποςότθτα του πωλθκζντοσ προϊόντοσ  

F = Το ςτακερό κόςτοσ παραγωγισ  

AV = Μεταβλθτό κόςτοσ ανά μονάδα προϊόντοσ  

Λφνοντασ ωσ προσ Χ ζχουμε:  

P*X – AV*X = F =>  

X*(P - AV) = F =>  

X = F/(P - AV) (4)  

όπου, P - AV είναι οι ςτακερζσ δαπάνεσ ανά μονάδα προϊόντοσ (ςτακερό κόςτοσ ανά μονάδα 

προϊόντοσ = τιμι πϊλθςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ - μεταβλθτό κόςτοσ ανά μονάδα προϊόντοσ)  

 

Στο ςθμείο αυτό χρειάηεται να καταμερίςουμε τα ςυνολικά ετιςια ζξοδα ςε μεταβλθτά και 

ςτακερά. Για το ςκοπό αυτό παρατίκεται ο παρακάτω πίνακασ: 

 

Ρίνακασ 10.16: Καταμεριςμόσ μεταβλθτϊν και ςτακερϊν εξόδων (2014) 

Ρεριγραφι Στακερά Ζξοδα Μεταβλθτά Ζξοδα Μεταβλθτά Ζξοδα ανά 

τόνο (405 τόνοι) 

Ρρϊτεσ φλεσ & άλλα εφόδια  308123 760.80 

Ανκρϊπινο Δυναμικό 830100   

Γενικά Ζξοδα 150700   

Ζξοδα Μάρκετινγκ  1576837.5 3893.43 

Χρθματοοικονομικά Ζξοδα 

(τόκοι) 

Ρερίοδοσ Χάριτοσ   

Αποςβζςεισ (ςφνολο παγίων 

επενδφςεων-οικόπεδα/10) 

514600   

Σφνολο  1.495.400 € 1.884.960,5 € 4654,22 € 

 

Ακολουκεί ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ πϊλθςθσ ανά τόνο προϊόντοσ: 

 

Ρίνακασ 10.17: Τιμι Ρϊλθςθσ ανά τόνο προϊόντοσ 

Ραραγωγι ζτουσ 2016  

Ραραγωγι & Διάκεςθ (ςε τόνουσ) 405 

Συνολικά Ζςοδα 4505250 

Τιμι / Μονάδα (τόνοσ) 11124,07 

 

Βάςει, λοιπόν, των ςτοιχείων των πινάκων και τθσ παραπάνω ιςότθτασ (4) προκφπτει ότι ο όγκοσ 

των πωλιςεων ςτο Νεκρό ςθμείο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
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X = F/(P - AV) => 

Χ= 1.495.400 / (11124,07 - 4654,22) => 

Χ= 1.495.400 / 6469,85  => 

Ω= 231,134 τόνοι ςοκολάτασ 

 

Και αντίςτοιχα τα ζςοδα από τισ πωλιςεισ  

Ρ=F+AV*X => 

Ρ= 1.495.400 + (4654,22 * 231,134) => 

Ρ= 1.495.400 + 1075748,48548 => 

Ρ= 2.571.148,49 € 

 

Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι θ παραγωγι και οι πωλιςεισ τθσ Chocoland ΑΕ μασ 

καλφπτουν, κακϊσ λειτουργοφμε πάνω του νεκροφ ςθμείου από το πρϊτο ζτοσ τθσ λειτουργίασ τθσ 

εταιρείασ μασ. Σφμφωνα λοιπόν, με τθν ανάλυςι μασ, θ αγορά μασ επιτρζπει να αποκτιςουμε το 

απαραίτθτο μερίδιο ςτα πζντε χρόνια για τα οποία πραγματοποιοφμε τθ μελζτθ. Κατά ςυνζπεια, θ 

επζνδυςθ προκφπτει να είναι ςυμφζρουςα με το μερίδιο που επιλζχκθκε, τουλάχιςτον για τα 

πρϊτα πζντε χρόνια που ζχουμε κζςει ωσ χρονικό ορίηοντα και βάςει των παραδοχϊν και των 

προβλζψεϊν μασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ – ΕΕΥΝΑ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Στθν ενότθτα αυτι κα γίνει μια αναφορά ςτον ςκοπό και τον ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ που διεξιχκθ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία. 

 

Αρχικά, κα παρουςιαςτεί ο τρόποσ επιλογισ του δείγματοσ με χριςθ απλισ τυχαίασ δειγματολθψίασ, 

χρθςιμοποιϊντασ ωσ μζκοδο ςυλλογισ ςτοιχείων το ερωτθματολόγιο. Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονίςουμε 

ότι θ ςυλλογι ςτοιχείων πραγματοποιείται μζςω πρωτογενϊν ςτοιχείων, τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν 

ορκότερθ λιψθ αποφάςεων για τθν μελζτθ τθσ υπό καταςκευισ εταιρείασ. Επιπροςκζτωσ, κα 

παρουςιάςουμε ςυλλεγμζνα ςτοιχεία και αναλφςεισ μζςα από τθ χριςθ ενόσ μικτοφ εξειδικευμζνου 

μοντζλου ζρευνασ.  

 

Ρ.1. Ερωτθματολόγιο ζρευνασ  

Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί χρθςιμοποιείται ωσ ερευνθτικό εργαλείο ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ τθσ 

διπλωματικισ μου εργαςίασ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA Total Quality Management του 

Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ. 

 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να εξετάςει τθ ςτάςθ των καταναλωτϊν απζναντι ςτα Ρροϊόντα Σοκολάτασ, τθν 

κατανάλωςθ και αγορά τουσ, κακϊσ επίςθσ και να διερευνιςει τθν αναγνωριςιμότθτα και πίςτθ ςτθν 

εκάςτοτε μάρκα.  

 

Θ ςφνκεςθ του ερωτθματολογίου είναι τζτοια, ϊςτε να διαφυλάςςεται θ ανωνυμία των ερωτϊμενων και θ 

εμπιςτευτικότθτα των ςτοιχείων. Δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι λάκοσ απαντιςεισ, αρκεί να απαντιςετε με τθ 

μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια και ειλικρίνεια. 

 

Σασ ευχαριςτϊ εκ των προτζρων για τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία ςασ! 

 

 

 

Ακινα, Ιανουάριοσ 2014 
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ΕΝΟΤΘΤΑ Α’: ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 

 

1. Καταναλϊνετε εςείσ ο ίδιοσ Ρροϊόντα Σοκολάτασ; (Αν απαντιςετε όχι, προχωριςτε απευκείασ ςτθν 

ΕΝΟΣΗΣΑ Β) 

 Ναι 

 Πχι                

 

2. Βακμολογιςτε με ςειρά κατάταξθσ 1-5 (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) τθν 

κατανάλωςι ςασ ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ Ρροϊόντων Σοκολάτασ: (Επιλζξτε μόνο μία φορά τον 

κάκε αρικμό) 

 Σοκολάτα ςε πλάκεσ (ςοκολάτα γάλακτοσ, ςοκολάτα υγείασ, λευκι ςοκολάτα, κλπ) 

 Σοκολάτα γεμιςτι (με φροφτα, ξθροφσ καρποφσ, πραλίνα, καραμζλα, κλπ) 

 Γκοφρζτα (με επικάλυψθ ι γζμιςθ ςοκολάτασ) 

 Σοκολατίνια / Σοκολατάκια (bites, μικροφ μεγζκουσ, με γζμιςθ ι χωρίσ) 

 Σοκοπάςτα (ςοκολάτα γάλακτοσ με πραλίνα ςε παχφρευςτθ μορφι κρζμασ που είτε 

απλϊνεται ςτο ψωμί είτε χρθςιμοποιείται για τθν Παραςκευι γλυκιςμάτων ωσ γζμιςθ ι ωσ 

επικάλυψθ) 

 

3. Ρόςο ςυχνά καταναλϊνετε Ρροϊόντα Σοκολάτασ; 

 Κακθμερινά 

 4-6 φορζσ τθν εβδομάδα 

 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα 

 1 φορά τθν εβδομάδα 

 1-3 φορζσ τον μινα 

 <1 φορά τον μινα 

 

4. Με βάςθ τθ ςυχνότθτα που επιλζξατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα, τι ποςότθτεσ Ρροϊόντων 

Σοκολάτασ καταναλϊνετε κάκε φορά;  

 1: 

Λιγότερο από 1 

κανονικι 

ςυςκευαςία 

2: 

1 Ολόκλθρθ 

κανονικι 

ςυςκευαςία 

3: 

Ρεριςςότερο από 1 

κανονικι 

ςυςκευαςία 

Σοκολάτα ςε πλάκεσ    

Σοκολάτα γεμιςτι    

Γκοφρζτα    

Σοκολατίνια/Σοκολατάκια    
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Σοκοπάςτα    

 

5. Αξιολογιςτε από 1-5 (όπου 1: Διαφωνϊ Απόλυτα ζωσ 5: Συμφωνϊ Απόλυτα) τισ παρακάτω 

προτάςεισ ςχετικά με τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ:  

 1: 

Διαφωνϊ 

απόλυτα 

2: 

Διαφωνϊ 

3: 

Οφτε 

ςυμφωνϊ 

/οφτε 

διαφωνϊ 

4: 

Συμφωνϊ 

5: Συμφωνϊ 

απόλυτα 

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

προκαλοφν ευεξία.  

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

προςφζρουν ενζργεια. 

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

προκαλοφν χαλάρωςθ. 

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

προκαλοφν εκιςμό. 

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

προςφζρουν γευςτικι 

απόλαυςθ. 

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

βλάπτουν τον οργανιςμό. 

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ ζχουν 

υψθλι διατροφικι αξία. 

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

προκαλοφν τόνωςθ. 

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

περιζχουν πολλζσ κερμίδεσ. 

     

Τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

παράγονται με αςφαλείσ 

μεκόδουσ. 

     

 

6. Σε ποιεσ περιςτάςεισ καταναλϊνετε ςυνικωσ Ρροϊόντα Σοκολάτασ; 

 Αντί για φαγθτό  Σε κακι διάκεςθ  Σε περιόδουσ εορτϊν 

 Σαν ςνακ  Σε ευχάριςτεσ ςτιγμζσ  Στισ διακοπζσ 

 Άλλο (Σθμειϊςτε): …………….. 
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7. Βακμολογιςτε με ςειρά κατάταξθσ 1-5 (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) τι 

αιςκάνεςτε όταν καταναλϊνετε Ρροϊόντα Σοκολάτασ: (Επιλζξτε μόνο μία φορά τον κάκε αρικμό) 

 Ευχαρίςτθςθ 

 Ευεξία 

 Τόνωςθ 

 Θρεμία 

 Τφψεισ 

 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ Β’: ΑΓΟΑ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 

 

8. Ρϊσ ενθμερϊνεςτε για τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά; 

 Διαφθμίςεισ   άφια καταςτθμάτων  Επιςτθμονικά άρκρα 

 Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ 

(φυλλάδια, γευςτικζσ 

δοκιμζσ) 

 Διαδίκτυο, social media  Άλλο (Σθμειϊςτε): …………….. 

 

9. Αγοράηετε εςείσ ο ίδιοσ Ρροϊόντα Σοκολάτασ ςτο νοικοκυριό; (Αν απαντιςετε όχι, προχωριςτε 

απευκείασ ςτθν ερϊτθςθ 11) 

 Ναι 

 Πχι                

 

10. Για ποιόν αγοράηετε ςυνικωσ Ρροϊόντα Σοκολάτασ; 

 Οικογζνεια 

 Φίλοι 

 Για εςάσ 

 Άλλο (Σθμειϊςτε): …………….. 

 

11. Από ποιό κανάλι διανομισ γίνεται θ αγορά των Ρροϊόντων Σοκολάτασ ςτο νοικοκυριό και με τι 

ςυχνότθτα; 

 ΣΥΩΝΟΤΘΤΑ ΑΓΟΑΣ 

ΚΑΝΑΛΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

Κακθμερινά 4-6 φορζσ 

τθν 

εβδομάδα 

2-3 φορζσ 

τθν 

εβδομάδα 

1 φορά τθν 

εβδομάδα 

1-3 φορζσ 

τον μινα 

<1 φορά τον 

μινα 

Super markets       

Mini markets/       
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Ραντοπωλεία 

Ρερίπτερα       

Ηαχαροπλαςτεία       

Αρτοποιεία       

Άλλο (Σθμειϊςτε): 

…………….. 

      

 

12. Ρόςα χριματα ξοδεφονται περίπου ανά εβδομάδα ςτο νοικοκυριό για Ρροϊόντα Σοκολάτασ; 

 < 1 € 

 1 – 2,5 € 

 2,5 - 4 € 

 4 – 5,5 € 

 > 5,5 € 

 

 

13. Ρόςο ςυχνά προγραμματίηετε ςτο νοικοκυριό τθν αγορά Ρροϊόντων Σοκολάτασ (υπάρχουν ςτθ λίςτα 

των αγορϊν που κζλετε να κάνετε); 

 Κακθμερινά 

 4-6 φορζσ τθν εβδομάδα 

 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα 

 1 φορά τθν εβδομάδα 

 1-3 φορζσ τον μινα 

 <1 φορά τον μινα 

 

14. Ρόςο ςυχνά αγοράηετε για το νοικοκυριό Ρροϊόντα Σοκολάτασ αυκόρμθτα (προκφπτουν κατά τθν 

επίςκεψι ςασ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ, κακϊσ αγοράηετε άλλα προϊόντα); 

 Κακθμερινά 

 4-6 φορζσ τθν εβδομάδα 

 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα 

 1 φορά τθν εβδομάδα 

 1-3 φορζσ τον μινα 

 <1 φορά τον μινα 

 

15. Αξιολογείςτε από 1-5 (όπου 1: Κακόλου ζωσ 5: Ράρα Ρολφ) τουσ παράγοντεσ που ςασ επθρεάηουν 

κατά τθν αγορά Ρροϊόντων Σοκολάτασ: 

 1: Κακόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Ρολφ 5: Ράρα πολφ 

Γεφςθ (taste)      

Συςτατικά       

Κερμίδεσ      

Γεφςεισ (flavors)      
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Συςκευαςία       

Ροιότθτα      

Τιμι      

Μάρκα      

Πνομα εταιρείασ      

Χϊρα προζλευςθσ      

Διαφιμιςθ      

Γνϊμθ φίλων/οικογζνειασ      

Άλλο (Σθμειϊςτε): ……………..      

 

16. Βακμολογιςτε με ςειρά κατάταξθσ 1-5 (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) τθν 

προτίμθςι ςασ κατά τθν αγορά Ρροϊόντων Σοκολάτασ: 

 Σοκολάτα ςε πλάκεσ  

 Σοκολάτα γεμιςτι  

 Γκοφρζτα 

 Σοκολατίνια / Σοκολατάκια  

 Σοκοπάςτα  

 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ Γϋ: ΑΝΑΓΝΫΙΣΙΜΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΡΙΣΤΘ ΣΕ ΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 

 

17. Ροιεσ μάρκεσ Ρροϊόντων Σοκολάτασ γνωρίηετε; 

....................................................................................................................................................................

...................................................................................... 

18. Ροιζσ από τισ παρακάτω μάρκεσ Ρροϊόντων Σοκολάτασ αγοράηετε; 

AMARETTI  LACTA  SERANO  

ASTIR  LACTA LOV’IT  SERENATA  

BACI  LILA PAUSE  SMARTIES  

BOLERO  MABEL  SNICKERS  

BOUNTY  MALTESERS  TOBLERONE  

BREAK  MARS  TPONKY  

CHOCO TIME  MAX PERRY  TRIPLO  

CRUNCH  MERENDA  TWIX  

DERBY  MILKA  3BIT  

DUPLO  MILKY WAY  ΓΛΩΤΘΣ CAOTONIC  
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FERRERO ROCHER  M&M’S  ΓΛΩΤΘΣ DIFFERS  

GIOCONDA  NESQUIK  
ΓΛΩΤΘΣ SWEET & 

BALANCE 
 

JOIN  NESTLE DESSERT  ΛΟΝ  

KINDER  NESTLE LE CHOCOLATE  ΛΟΝ DRAGEES  

KINDER BUENO  NESTLE NOIR  ΡΑΥΛΛΔΘ ΓΕΜΛΣΤΕΣ  

KISS  NOISETTA  ΡΑΥΛΛΔΘ ΥΓΕΛΑΣ  

KIT KAT  NUCREMA  ΣΟΚΟΦΕΤΑ  

KIT KAT CHUNKY  NUTELLA  ΆΛΛΘ: .............  

KOUKOUROUKOU  OSCAR  ΆΛΛΘ: .............  

 

19. Ροιά από τισ παραπάνω μάρκεσ που αγοράηετε είναι θ αγαπθμζνθ ςασ; (Σθμειϊςτε το πολφ 1 

επιλογι) 

........................ 

 

20. Σφμφωνα με τθν παραπάνω επιλογι ςασ, ο λόγοσ που προτιμάτε τθ ςυγκεκριμζνθ μάρκα είναι: 

 1: 

Κακόλου 

2: 

Λίγο 

3: 

Αρκετά 

4: 

Ρολφ 

5: 

Ράρα πολφ 

Γεφςθ (taste)      

Συςτατικά      

Κερμίδεσ      

Γεφςεισ (flavors)      

Συςκευαςία      

Ροιότθτα      

Τιμι      

Μάρκα      

Πνομα εταιρείασ      

Χϊρα προζλευςθσ      

Διαφιμιςθ      

Γνϊμθ φίλων/οικογζνειασ      

Άλλο (Σθμειϊςτε): 

…………….. 

     

 

21. Κυμάςτε τθν τελευταία διαφιμιςθ που είδατε, διαβάςατε ι ακοφςατε για τθν παραπάνω 

αγαπθμζνθ ςασ μάρκα; (Αν απαντιςετε όχι, προχωριςτε απευκείασ ςτθν ερϊτθςθ 24) 

 Ναι 

 Πχι                
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22. Σε ποιο μζςο είδατε, διαβάςατε ι ακοφςατε το τελευταίο διαφθμιςτικό μινυμα που κυμάςτε; 

 

 Διαδίκτυο 

 Εφθμερίδα 

 Ρεριοδικό 

 αδιόφωνο 

  

 Τθλεόραςθ 

 

23. Ρεριγράψτε με μια φράςθ τθ διαφιμιςθ αυτι: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...................... 

 

24. Κα παραμζνατε πιςτοί ςτθν αγαπθμζνθ ςασ μάρκα, εάν για κάποιο λόγο χανόταν θ εμπιςτοςφνθ ςασ 

απζναντι ςτθν εταιρεία που τθν παραςκευάηει; 

 Ναι 

 Πχι 

 

25. Κα ιςαςταν διατεκειμζνοσ να επιλζξετε άλλθ μάρκα, εάν ιταν πιο οικονομικι από τθν αγαπθμζνθ 

ςασ με εφάμιλλθ ποιότθτα και γεφςθ; 

 Ναι 

 Πχι 

 

26. Υπάρχει κάτι που κατά τθ γνϊμθ ςασ ‘‘λείπει’’ από τθν αγαπθμζνθ ςασ μάρκα; Αν ναι, περιγράψτε με 

μια λζξθ ι φράςθ τι είναι αυτό που λείπει: 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

 

27. Ρϊσ αξιολογείτε τθν προβολι και διαφιμιςθ των "Ρροϊόντων Σοκολάτασ"; 

 1: 

Διαφωνϊ 

απόλυτα 

2: 

Διαφωνϊ 

3: 

Οφτε 

ςυμφωνϊ 

/οφτε 

διαφωνϊ 

4: 

Συμφωνϊ 

5: 

Συμφωνϊ 

απόλυτα 

Θ προβολι είναι ζντονθ ςτα 

ΜΜΕ (τθλεόραςθ, ραδιόφωνο). 

     

Θ προβολι είναι ζντονθ ςτα 

θλεκτρονικά μζςα (διαδίκτυο, 

social media). 

     

Θ προβολι είναι ζντονθ ςτα 

ζντυπα μζςα (εφθμερίδεσ, 
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περιοδικά). 

Το διαφθμιςτικό μινυμα είναι 

ςαφζσ/ξεκάκαρο. 

     

Θ διαφιμιςθ παρζχει 

πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά 

του προϊόντοσ. 

     

Θ διαφιμιςθ παρζχει 

πλθροφορίεσ για τθ μάρκα του 

προϊόντοσ. 

     

Θ διαφιμιςθ είναι 

παραπλανθτικι. 

     

Θ διαφιμιςθ χρθςιμοποιεί 

αναλθκι/ψεφτικα ςτοιχεία. 

     

 

28. Κεωρείτε ότι οι τωρινζσ επιλογζσ ςτα Ρροϊόντα Σοκολάτασ είναι ακριβζσ; (Αν απαντιςετε όχι, 

προχωριςτε απευκείασ ςτθν ερϊτθςθ 30) 

 Ναι 

 Πχι 

 

29. Αν ναι, ςθμειϊςτε ποια κα ιταν θ ιδανικι προτεινόμενθ τιμι για ςασ ανά κατθγορία για τθν 

κανονικι ςυςκευαςία: 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ 

Σοκολάτα ςε πλάκεσ  ........ € 

Σοκολάτα γεμιςτι  ........ € 

Γκοφρζτα  ........ € 

Σοκολατίνια / Σοκολατάκια  ........ € 

Σοκοπάςτα ........ € 

 

30. Τι πιςτεφετε ότι λείπει από τα ιδθ υπάρχοντα Ρροϊόντα Σοκολάτασ; Τι κα κζλατε να βγει ςτθν 

αγορά; 

 Καλοκαιρινι ςοκολάτα 

 Νζο Ραραδοςιακό προϊόν 

 Νζα Γεφςθ (Σθμειϊςτε): …………….. 

 Νζα Συςκευαςία (Σθμειϊςτε): …………….. 

 Νζο μζγεκοσ (Σθμειϊςτε): …………….. 

 Άλλο (Σθμειϊςτε): …………….. 

 Τίποτα, είμαι ικανοποιθμζνοσ από τα ιδθ υπάρχοντα προϊόντα. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ Δ’: ΔΘΜΟΓΑΨΙΚΕΣ ΕΫΤΘΣΕΙΣ 

 

31. Φφλο:  

 Άνδρασ  Γυναίκα 

 

32. Σε ποια θλιακι ομάδα ανικετε; 

 <18  36-46 

 18-24  >47 

 25-35  

 

33. Οικογενειακι κατάςταςθ: 

 Άγαμοσ-θ  Διαηευγμζνοσ-θ 

 Ζγγαμοσ-θ  Χιροσ-α 

 

34. Επίπεδο εκπαίδευςθσ:  

 Απόφοιτοσ Δθμοτικοφ - Γυμναςίου 

 Απόφοιτοσ Λυκείου 

 Απόφοιτοσ Λδιωτικισ ςχολισ 

 Απόφοιτοσ ΑΕΛ - ΤΕΛ  

 Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου 

 

35. Ροια είναι θ τωρινι εργαςιακι ςασ κατάςταςθ; 

 Ελεφκεροσ επαγγελματίασ  Συνταξιοφχοσ 

 Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ  Μακθτισ / Φοιτθτισ 

 Λδιωτικόσ υπάλλθλοσ  Άνεργοσ 

 

36. Ροιό είναι το μθνιαίο ατομικό ςασ ειςόδθμα; 

 <600 € 

 601-900 € 

 901-1200 € 

 1201-1500 € 

 >1501 € 

 

37. Συμπλθρϊςτε αν κζλετε το email ςασ για να ςασ ςταλοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ: 

……………………………………… 

Ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο ςασ! 
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Ρ.2. Σκοπόσ και Μεκοδολογία ζρευνασ 

Ο ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ, όπωσ αναφζρεται και ςτθν ειςαγωγι του ερωτθματολογίου που 

επιςυνάψαμε παραπάνω είναι να εξετάςουμε και να μελετιςουμε τθ ςτάςθ των καταναλωτϊν απζναντι ςτα 

Ρροϊόντα Σοκολάτασ, τθν κατανάλωςθ και αγορά τουσ, κακϊσ επίςθσ και να διερευνιςουμε τθν 

αναγνωριςιμότθτα και τθν πίςτθ τουσ ςτθν εκάςτοτε μάρκα. Στόχοσ είναι να αποτυπϊςουμε τθ ςυμπεριφορά 

καταναλωτι απζναντι ςτα Ρροϊόντα Σοκολάτασ ςιμερα, αλλά να καταγράψουμε και τισ απόψεισ των 

καταναλωτϊν ϊςτε να ςχθματιςκεί μια εικόνα και για το τι αναμζνεται ςτο μζλλον.  

 

Με βάςθ τα παραπάνω, τα ερευνθτικά ερωτιματα που καλείται να απαντιςει θ παροφςα ζρευνα αποτελοφν 

και τισ τζςςερισ ενότθτεσ του ερωτθματολογίου μασ και ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 

1. Κατανάλωςθ Ρροϊόντων Σοκολάτασ: Καταναλϊνουν οι ίδιοι; Τι επιλζγουν να καταναλϊςουν, ςε 

τι ςυχνότθτα, ποςότθτα και περίςταςθ; Ροιεσ οι απόψεισ και ςκζψεισ τουσ ςχετικά με τθν 

κατανάλωςθ Ρροϊόντων Σοκολάτασ;   

2. Αγορά Ρροϊόντων Σοκολάτασ: Αγοράηουν οι ίδιοι; Τι επιλζγουν να αγοράςουν, ςε τι ςυχνότθτα, 

ποςότθτα και περίςταςθ; Ροιεσ οι απόψεισ και ςκζψεισ τουσ ςχετικά με τθν αγορά Ρροϊόντων 

Σοκολάτασ;   

3. Αναγνωριςιμότθτα και Ρίςτθ ςε Ρροϊόντα Σοκολάτασ: Ροιεσ μάρκεσ γνωρίηουν, ποιζσ 

αγοράηουν; Υπάρχει αγαπθμζνθ μάρκα; Κα τθν άλλαηαν; Τι λείπει από τθν αγορά; 

4. Δθμογραφικζσ Ερωτιςεισ: Σε ποιο βακμό επθρεάηονται τα παραπάνω ερωτιματα από το φφλο, 

τθν θλικία, τθν οικογενειακι κατάςταςθ, το επίπεδο εκπαίδευςθσ, τθν εργαςία και το ειςόδθμα; 

 

Στα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, χρθςιμοποιικθκε αποκλειςτικά θ ποςοτικι ζρευνα, με τθ χριςθ 

ερωτθματολογίου με ςκοπό να δοκοφν απαντιςεισ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα που διατυπϊκθκαν 

παραπάνω. Τα ερωτθματολόγια, αφοφ διατυπϊκθκαν, μοιράςτθκαν ςε κατάλλθλα επιλεγμζνο δείγμα ςε 

ζντυπθ μορφι ι θλεκτρονικι μορφι με χριςθ google docs που ςτάλκθκαν μζςω mail, linkedin, facebook.  

 

Θ ζρευνα ζγινε ςε εν δυνάμει καταναλωτζσ προϊόντων ςοκολάτασ, ανεξαρτιτου φφλου, θλικίασ και 

ειςοδιματοσ και ςυλλζχκθκαν 340 ερωτθματολόγια. Στθ ςυνζχεια, όλα τα δεδομζνα ελζγχκθκαν και από το 

ςφνολό τουσ κρατικθκαν τα 313 ερωτθματολόγια που ιταν ςυμπλθρωμζνα ςτο ακζραιό τουσ. Φςτερα, 

μεταφζρκθκαν ςε θλεκτρονικι μορφι, κωδικοποιικθκαν και επεξεργάςτθκαν με το ειδικό ςτατιςτικό 

πρόγραμμα SPSS 17. 
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Ρ.3. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ χωρίηονται ςε δφο βαςικοφσ άξονεσ: τθν περιγραφικι ςτατιςτικι και τισ 

περαιτζρω αναλφςεισ που προζρχονται από βαςικζσ ςυςχετίςεισ των απαντιςεων των ερωτθκζντων με το 

φφλο, τθν θλικία και τα λοιπά δθμογραφικά χαρακτθριςτικά. 

 

Ρ.3.1. Ρεριγραφικι Στατιςτικι  

Επιλζγουμε ςτο SPSS analyzedescriptive statisticsfrequencies για τθν περιγραφικι ςτατιςτικι των 

δεδομζνων τθσ ζρευνάσ μασ ανά ενότθτα του ερωτθματολογίου μασ. Θ ανάλυςθ τθσ περιγραφικισ 

ςτατιςτικισ για τθν πρϊτθ ενότθτα μασ βοθκά να απαντιςουμε ςτο πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα που 

αναφζραμε παραπάνω. 

 

Ξεκινϊντασ με τθν πρϊτθ ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου μασ, ςυμπεραίνουμε ότι ςε ποςοςτό 97,8% οι 

ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν οι ίδιοι προϊόντα ςοκολάτασ, ενϊ μόλισ ςε ποςοςτό 2,2% δεν καταναλϊνουν. 

 

Ρίνακασ Ρ1: Κατανάλωςθ προϊόντων Σοκολάτασ από τον ίδιο των ερωτϊμενο 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nai 306 97.8 97.8 97.8 

Oxi 7 2.2 2.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Στθ ςυνζχεια φαίνεται θ ςειρά κατάταξθσ 1-5 (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) τθσ 

κατανάλωςθσ των ερωτθκζντων ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ Ρροϊόντων Σοκολάτασ: 

 Σοκολάτα ςε πλάκεσ (ςοκολάτα γάλακτοσ, ςοκολάτα υγείασ, λευκι ςοκολάτα, κλπ) 

 Σοκολάτα γεμιςτι (με φροφτα, ξθροφσ καρποφσ, πραλίνα, καραμζλα, κλπ) 

 Γκοφρζτα (με επικάλυψθ ι γζμιςθ ςοκολάτασ) 

 Σοκολατίνια / Σοκολατάκια (bites, μικροφ μεγζκουσ, με γζμιςθ ι χωρίσ) 

 Σοκοπάςτα (ςοκολάτα γάλακτοσ με πραλίνα ςε παχφρευςτθ μορφι κρζμασ που είτε απλϊνεται ςτο 

ψωμί είτε χρθςιμοποιείται για τθν Παραςκευι γλυκιςμάτων ωσ γζμιςθ ι ωσ επικάλυψθ) 

 

Πςον αφορά τθν κατανάλωςθ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ, παρατθροφμε ότι το 45% των ερωτθκζντων τθν 

κατατάςςει ςτον μεγαλφτερο βακμό, 5. 

 
Ρίνακασ Ρ2: Κατάταξθ κατανάλωςθσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 18 5.8 5.9 5.9 

2 15 4.8 4.9 10.8 

3 56 17.9 18.3 29.1 
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4 76 24.3 24.8 53.9 

5 141 45.0 46.1 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Πςον αφορά τθν κατανάλωςθ γεμιςτισ ςοκολάτασ, παρατθροφμε ότι το 24,3% των ερωτθκζντων τθν 

κατατάςςει ςτον αμζςωσ μικρότερο βακμό, 4. 

 

Ρίνακασ Ρ3: Κατάταξθ κατανάλωςθσ γεμιςτισ ςοκολάτασ (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 58 18.5 19.0 19.0 

2 48 15.3 15.7 34.6 

3 65 20.8 21.2 55.9 

4 76 24.3 24.8 80.7 

5 59 18.8 19.3 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Πςον αφορά τθν κατανάλωςθ γκοφρζτασ, παρατθροφμε ότι το 25,6% των ερωτθκζντων τθν κατατάςςει ςτον 

αμζςωσ μικρότερο βακμό, 3. 

 
Ρίνακασ Ρ4: Κατάταξθ κατανάλωςθσ γκοφρζτασ (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 48 15.3 15.7 15.7 

2 65 20.8 21.2 36.9 

3 80 25.6 26.1 63.1 

4 65 20.8 21.2 84.3 

5 48 15.3 15.7 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Πςον αφορά τθν κατανάλωςθ ςοκολάτασ ςε ςοκολατάκια, παρατθροφμε ότι το 30,7% των ερωτθκζντων τθν 

κατατάςςει ςτο βακμό 2. 
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Ρίνακασ Ρ5: Κατάταξθ κατανάλωςθσ ςε ςοκολατάκια (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 84 26.8 27.5 27.5 

2 96 30.7 31.4 58.8 

3 51 16.3 16.7 75.5 

4 55 17.6 18.0 93.5 

5 20 6.4 6.5 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Τζλοσ, όςον αφορά τθν κατανάλωςθ ςοκολάτασ ςε ςοκοπάςτα, παρατθροφμε ότι το 30,7% των ερωτθκζντων 

τθν κατατάςςει ςτον μικρότερο βακμό, 1. 

 

Ρίνακασ Ρ6: Κατάταξθ κατανάλωςθσ ςοκοπάςτασ (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 96 30.7 31.4 31.4 

2 83 26.5 27.1 58.5 

3 54 17.3 17.6 76.1 

4 35 11.2 11.4 87.6 

5 38 12.1 12.4 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Άρα, με βάςθ τουσ παραπάνω πίνακεσ μποροφμε να ποφμε ότι θ ςειρά κατάταξθσ ςτθν κατανάλωςθ ξεκινά 

από τθ ςοκολάτα ςε πλάκεσ, ςυνεχίηει ςτθ γεμιςτι, γκοφρζτα, ςοκολατάκια και καταλιγει ςτθ ςοκοπάςτα. 

 

Ραρακάτω απεικονίηεται θ ςυχνότθτα κατανάλωςθσ των προϊόντων ςοκολάτασ και διαφαίνεται ωσ 

μεγαλφτερο ποςοςτό το 34,2% με ςυχνότθτα κατανάλωςθσ 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα. 

 

Ρίνακασ Ρ7: Συχνότθτα κατανάλωςθσ προϊόντων ςοκολάτασ  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <1 fora ton mina 6 1.9 2.0 2.0 

1-3 fores ton mina 39 12.5 12.8 14.8 

1 fora tin evdomada 64 20.4 21.0 35.7 
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2-3 fores tin evdomada 107 34.2 35.1 70.8 

4-6 fores tin evdomada 49 15.7 16.1 86.9 

ka8imerina 40 12.8 13.1 100.0 

Total 305 97.4 100.0  

Missing System 8 2.6   

 Total 313 100.0   

 

Οι πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηουν τθν ποςότθτα που καταναλϊνουν οι ερωτθκζντεσ με βάςθ τθ 

ςυχνότθτα που επζλεξαν παραπάνω. 

 

Ρίνακασ Ρ8: Ροςότθτα κατανάλωςθσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ligotero apo 1 syskeyasia 151 48.2 49.5 49.5 

1 olokliri syskeyasia 146 46.6 47.9 97.4 

perissotero apo 1 syskeyasia 8 2.6 2.6 100.0 

Total 305 97.4 100.0  

Missing System 8 2.6   

 Total 313 100.0   

 

 

Ρίνακασ Ρ9: Ροςότθτα κατανάλωςθσ γεμιςτισ ςοκολάτασ  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ligotero apo 1 syskeyasia 192 61.3 62.7 62.7 

1 olokliri syskeyasia 110 35.1 35.9 98.7 

perissotero apo 1 syskeyasia 4 1.3 1.3 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Ρίνακασ Ρ10: Ροςότθτα κατανάλωςθσ γκοφρζτασ  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ligotero apo 1 syskeyasia 112 35.8 36.6 36.6 

1 olokliri syskeyasia 165 52.7 53.9 90.5 

perissotero apo 1 syskeyasia 29 9.3 9.5 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   
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Ρίνακασ Ρ8: Ροςότθτα κατανάλωςθσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ligotero apo 1 syskeyasia 151 48.2 49.5 49.5 

1 olokliri syskeyasia 146 46.6 47.9 97.4 

perissotero apo 1 syskeyasia 8 2.6 2.6 100.0 

Total 305 97.4 100.0  

Missing System 8 2.6   

 Total 313 100.0   

 

Ρίνακασ Ρ11: Ροςότθτα κατανάλωςθσ ςε ςοκολατάκια  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ligotero apo 1 syskeyasia 217 69.3 70.9 70.9 

1 olokliri syskeyasia 64 20.4 20.9 91.8 

perissotero apo 1 syskeyasia 25 8.0 8.2 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Ρίνακασ Ρ12: Ροςότθτα κατανάλωςθσ ςοκοπάςτασ  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ligotero apo 1 syskeyasia 249 79.6 81.4 81.4 

1 olokliri syskeyasia 49 15.7 16.0 97.4 

perissotero apo 1 syskeyasia 8 2.6 2.6 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Ενδεικτικά, αναφζρουμε ότι το 48,2% καταναλϊνει ςοκολάτα ςε πλάκεσ ςε ποςότθτα μικρότερθ από μία 

ςυςκευαςία, το 61,3% καταναλϊνει γεμιςτι ςοκολάτα ςε ποςότθτα μικρότερθ από μία ςυςκευαςία και το 

52,7% καταναλϊνει γκοφρζτα ςε ποςότθτα μίασ ςυςκευαςίασ. Επιπλζον, το 69,3% καταναλϊνει ςοκολατάκια 

ςε ποςότθτα μικρότερθ από μία ςυςκευαςία και το 79,6% ςοκοπάςτα ςε ποςότθτα μικρότερθ από μία 

ςυςκευαςία. 

 

Στο ςθμείο αυτό, παρακζτουμε πίνακεσ που εκφράηουν τθν αξιολόγθςθ προτάςεων ςχετικά με τα Ρροϊόντα 

Σοκολάτασ με τθν κλίμακα Likert από 1-5 (όπου 1: Διαφωνϊ Απόλυτα ζωσ 5: Συμφωνϊ Απόλυτα). 
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Ρίνακασ Ρ13: Τα προϊόντα ςοκολάτασ προκαλοφν ευεξία 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Diafwnw apolyta 4 1.3 1.3 1.3 

Diafwnw 32 10.2 10.5 11.8 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 91 29.1 29.8 41.6 

Symfwnw 131 41.9 43.0 84.6 

Symfwnw apolyta 47 15.0 15.4 100.0 

Total 305 97.4 100.0  

Missing System 8 2.6   

 Total 313 100.0   

 

Το 41,9% ςυμφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ προκαλοφν ευεξία. 

 

Ρίνακασ Ρ14: Τα προϊόντα ςοκολάτασ προςφζρουν ενζργεια 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Diafwnw apolyta 1 .3 .3 .3 

Diafwnw 14 4.5 4.6 4.9 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 65 20.8 21.2 26.1 

Symfwnw 158 50.5 51.6 77.8 

Symfwnw apolyta 68 21.7 22.2 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Το 50,5% ςυμφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ προςφζρουν ενζργεια. 

 
Ρίνακασ Ρ15: Τα προϊόντα ςοκολάτασ προκαλοφν χαλάρωςθ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Diafwnw apolyta 16 5.1 5.2 5.2 

Diafwnw 64 20.4 20.9 26.1 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 113 36.1 36.9 63.1 

Symfwnw 90 28.8 29.4 92.5 

Symfwnw apolyta 23 7.3 7.5 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   
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Το 36,1% οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ προκαλοφν χαλάρωςθ. 

 
Ρίνακασ Ρ16: Τα προϊόντα ςοκολάτασ προκαλοφν εκιςμό 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diafwnw apolyta 18 5.8 5.9 5.9 

Diafwnw 46 14.7 15.1 21.0 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 70 22.4 23.0 43.9 

Symfwnw 101 32.3 33.1 77.0 

Symfwnw apolyta 70 22.4 23.0 100.0 

Total 305 97.4 100.0  

Missing System 8 2.6   

 Total 313 100.0   

 

Το 32,3% ςυμφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ προκαλοφν εκιςμό. 

 

Ρίνακασ Ρ17: Τα προϊόντα ςοκολάτασ προςφζρουν απόλαυςθ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diafwnw apolyta 2 .6 .7 .7 

Diafwnw 1 .3 .3 1.0 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 8 2.6 2.6 3.6 

Symfwnw 69 22.0 22.5 26.1 

Symfwnw apolyta 226 72.2 73.9 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Το 72,2% ςυμφωνεί απόλυτα ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ προςφζρουν απόλαυςθ. 

 

Ρίνακασ Ρ18: Τα προϊόντα ςοκολάτασ βλάπτουν 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diafwnw apolyta 13 4.2 4.2 4.2 

Diafwnw 73 23.3 23.9 28.1 
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Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 133 42.5 43.5 71.6 

Symfwnw 64 20.4 20.9 92.5 

Symfwnw apolyta 23 7.3 7.5 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Το 42,5% οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ βλάπτουν. 

 

Ρίνακασ Ρ19: Τα προϊόντα ςοκολάτασ ζχουν υψθλι διατροφικι αξία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diafwnw apolyta 26 8.3 8.5 8.5 

Diafwnw 93 29.7 30.4 38.9 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 115 36.7 37.6 76.5 

Symfwnw 55 17.6 18.0 94.4 

Symfwnw apolyta 17 5.4 5.6 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Το 36,7% οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ ζχουν υψθλι διατροφικι αξία. 

 

Ρίνακασ Ρ20: Τα προϊόντα ςοκολάτασ προκαλοφν τόνωςθ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diafwnw apolyta 3 1.0 1.0 1.0 

Diafwnw 25 8.0 8.2 9.2 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 84 26.8 27.5 36.6 

Symfwnw 157 50.2 51.3 87.9 

Symfwnw apolyta 37 11.8 12.1 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   
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Το 50,2% ςυμφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ προκαλοφν τόνωςθ. 

 

Ρίνακασ Ρ21: Τα προϊόντα ςοκολάτασ ζχουν πολλζσ κερμίδεσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diafwnw 8 2.6 2.6 2.6 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 36 11.5 11.8 14.4 

Symfwnw 124 39.6 40.7 55.1 

Symfwnw apolyta 137 43.8 44.9 100.0 

Total 305 97.4 100.0  

Missing System 8 2.6   

 Total 313 100.0   

 

Το 43,8% ςυμφωνεί απόλυτα ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ περιζχουν πολλζσ κερμίδεσ. 

 
Ρίνακασ Ρ22: Τα προϊόντα ςοκολάτασ παράγονται με αςφαλείσ μεκόδουσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Diafwnw apolyta 10 3.2 3.3 3.3 

Diafwnw 27 8.6 8.8 12.1 

Oyte diafwnw/Oyte symfwnw 212 67.7 69.3 81.4 

Symfwnw 47 15.0 15.4 96.7 

Symfwnw apolyta 10 3.2 3.3 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Το 67,7% οφτε ςυμφωνεί οφτε διαφωνεί ότι τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ παράγονται με αςφαλείσ μεκόδουσ. 

 

Συνεχίηοντασ τθν ανάλυςθ τθσ ζρευνασ, παρουςιάηουμε ςε ποιεσ περιςτάςεισ οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν 

ςυνικωσ Ρροϊόντα Σοκολάτασ. 

 
Ρίνακασ Ρ23: Ρερίςταςθ κατανάλωςθσ: φαγθτό 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 10 3.2 3.2 3.2 
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Oxi 299 95.5 96.8 100.0 

Total 309 98.7 100.0  

Missing System 4 1.3   

 Total 313 100.0   

 

Μόλισ το 3,2% καταναλϊνει τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ αντί για φαγθτό. 

 

Ρίνακασ Ρ24: Ρερίςταςθ κατανάλωςθσ: ςνακ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 227 72.5 73.5 73.5 

Oxi 82 26.2 26.5 100.0 

Total 309 98.7 100.0  

Missing System 4 1.3   

 Total 313 100.0   

 

Αντικζτωσ, ςε ποςοςτό 72,5% οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ ςαν ςνακ. 

 

Ρίνακασ Ρ25: Ρερίςταςθ κατανάλωςθσ: κακι διάκεςθ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 121 38.7 39.2 39.2 

Oxi 188 60.1 60.8 100.0 

Total 309 98.7 100.0  

Missing System 4 1.3   

 Total 313 100.0   

 

Ραρόλο που κεωροφςαμε αναμενόμενο οι ερωτθκζντεσ να καταναλϊνουν τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ όταν 

ζχουν κακι διάκεςθ, μόνο το 38,7% απάντθςε κετικά. 

Ρίνακασ Ρ26: Ρερίςταςθ κατανάλωςθσ: ευχάριςτεσ ςτιγμζσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 126 40.3 40.8 40.8 

Oxi 183 58.5 59.2 100.0 

Total 309 98.7 100.0  
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Missing System 4 1.3   

 Total 313 100.0   

 

Σε ποςοςτό 40,3% μικρότερο τθσ πλειοψθφίασ τουσ, οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ 

ςε ευχάριςτεσ ςτιγμζσ. 

 

Ρίνακασ Ρ27: Ρερίςταςθ κατανάλωςθσ: περιόδουσ εορτϊν 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 158 50.5 51.1 51.1 

Oxi 151 48.2 48.9 100.0 

Total 309 98.7 100.0  

Missing System 4 1.3   

 Total 313 100.0   

 

Επιπλζον, ςε ποςοςτό 50,5% οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ ςτισ εορτζσ. 

 

Ρίνακασ Ρ28: Ρερίςταςθ κατανάλωςθσ: διακοπζσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 71 22.7 23.0 23.0 

Oxi 238 76.0 77.0 100.0 

Total 309 98.7 100.0  

Missing System 4 1.3   

 Total 313 100.0   

 

Δεν ςυμβαίνει κάτι ανάλογο με τισ διακοπζσ, όπου οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ ςε 

ποςοςτό 22,7%. 

 

Ρίνακασ Ρ29: Άλλθ Ρερίςταςθ κατανάλωςθσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 32 10.2 10.5 10.5 

Oxi 274 87.5 89.5 100.0 

Total 306 97.8 100.0  
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Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Τζλοσ, ςε ποςοςτό 10,2% οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ ςε άλλθ περίςταςθ, όπωσ: 

πριν από ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτο δρόμο, μετά το φαγθτό ςαν επιδόρπιο, ςε εξεταςτικζσ περιόδουσ ι 

όταν διαβάηουν, ςε ςτιγμζσ κόπωςθσ, όταν νιϊκουν λιγοφρα ι όρεξθ για κάτι γλυκό, ςε κάκε ευκαιρία που κα 

βρουν και πριν τθν εμμθνόρροια για τισ γυναίκεσ. 

 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν  φαίνεται θ ςειρά κατάταξθσ 1-5 (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε 

μεγαλφτερο βακμό) του τι αιςκάνονται οι ερωτθκζντεσ όταν καταναλϊνουν τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ. 

 

Ρίνακασ Ρ30: Αίςκθςθ ευχαρίςτθςθσ κατά τθν κατανάλωςθ προϊόντων ςοκολάτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Poly Mikro 2 .6 .7 .7 

Mikro 7 2.2 2.3 2.9 

Oute Mikro/ Oute Megalo 19 6.1 6.2 9.2 

Megalo 53 16.9 17.3 26.5 

Poly Megalo 225 71.9 73.5 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Ππωσ βλζπουμε, ςε ποςοςτό 71,9% κατατάςςουν τθν αίςκθςθ τθσ ευχαρίςτθςθσ ςε πολφ μεγάλο βακμό, 5. 

 

Ρίνακασ Ρ31: Αίςκθςθ ευεξίασ κατά τθν κατανάλωςθ προϊόντων ςοκολάτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Poly Mikro 42 13.4 13.7 13.7 

Mikro 80 25.6 26.1 39.9 

Oute Mikro/ Oute Megalo 94 30.0 30.7 70.6 

Megalo 75 24.0 24.5 95.1 

Poly Megalo 15 4.8 4.9 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Poly Mikro 42 13.4 13.7 13.7 

Mikro 80 25.6 26.1 39.9 

Oute Mikro/ Oute Megalo 94 30.0 30.7 70.6 

Megalo 75 24.0 24.5 95.1 

Poly Megalo 15 4.8 4.9 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Θ αίςκθςθ τθσ ευεξίασ κατατάςςεται ςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, 3. 

 

Ρίνακασ Ρ32: Αίςκθςθ τόνωςθσ κατά τθν κατανάλωςθ προϊόντων ςοκολάτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Poly Mikro 21 6.7 6.9 6.9 

Mikro 53 16.9 17.3 24.2 

Oute Mikro/ Oute Megalo 101 32.3 33.0 57.2 

Megalo 101 32.3 33.0 90.2 

Poly Megalo 30 9.6 9.8 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

Θ τόνωςθ κατατάςςεται ςε μεγάλο βακμό, 4 με ποςοςτό 32,3% και ιςοψθφεί με 3, δθλαδι οφτε ςε μικρό 

οφτε ςε μεγάλο βακμό. 

 

Ρίνακασ Ρ33: Αίςκθςθ θρεμίασ κατά τθν κατανάλωςθ προϊόντων ςοκολάτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Poly Mikro 88 28.1 28.8 28.8 

Mikro 120 38.3 39.2 68.0 

Oute Mikro/ Oute Megalo 52 16.6 17.0 85.0 

Megalo 39 12.5 12.7 97.7 
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Poly Megalo 7 2.2 2.3 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

 

Θ θρεμία κατατάςςεται ςαν αίςκθςθ ςε μικρό βακμό, 2 με ποςοςτό 38,3%. 

 

Ρίνακασ Ρ34: Τφψεισ κατά τθν κατανάλωςθ προϊόντων ςοκολάτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Poly Mikro 3 1.0 1.0 1.0 

Mikro 25 8.0 8.2 9.2 

Oute Mikro/ Oute Megalo 84 26.8 27.5 36.6 

Megalo 157 50.2 51.3 87.9 

Poly Megalo 37 11.8 12.1 100.0 

Total 306 97.8 100.0  

Missing System 7 2.2   

 Total 313 100.0   

  

Και φυςικά, τφψεισ αιςκάνονται οι ερωτθκζντεσ ςε μεγάλο βακμό, 4 με ποςοςτό 50,2%. 

 

Ρροχωρϊντασ ςτθν δεφτερθ ενότθτα του ερωτθματολογίου μασ, ασ δοφμε από ποφ ενθμερϊνονται οι 

ερωτθκζντεσ για τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά: 

 

Ρίνακασ Ρ36: Ενθμζρωςθ για προϊόντα ςοκολάτασ από διαφθμίςεισ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 211 67.4 67.6 67.6 

Oxi 101 32.3 32.4 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

 

 



200 
 
 

 

 

Ρίνακασ Ρ37: Ενθμζρωςθ για προϊόντα ςοκολάτασ από προωκθτικζσ ενζργειεσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 49 15.7 15.7 15.7 

Oxi 264 84.3 84.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

 

Ρίνακασ Ρ38: Ενθμζρωςθ για προϊόντα ςοκολάτασ από ράφια καταςτθμάτων 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 252 80.5 81.3 81.3 

Oxi 58 18.5 18.7 100.0 

Total 310 99.0 100.0  

Missing System 3 1.0   

 Total 313 100.0   

 

 

Ρίνακασ Ρ39: Ενθμζρωςθ για προϊόντα ςοκολάτασ από διαδίκτυο, social media 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 50 16.0 16.0 16.0 

Oxi 263 84.0 84.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

 

Ρίνακασ Ρ40: Ενθμζρωςθ για προϊόντα ςοκολάτασ από επιςτθμονικά άρκρα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 8 2.6 2.6 2.6 

Oxi 305 97.4 97.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

 

Ρίνακασ Ρ41: Ενθμζρωςθ για προϊόντα ςοκολάτασ από άλλο μζςο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Nai 7 2.2 2.2 2.2 

Oxi 306 97.8 97.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

 

Συνοψίηοντασ, το 67,4% των ερωτθκζντων ενθμερϊνεται από τισ διαφθμίςεισ, το 15,7% από προωκθτικζσ 

ενζργειεσ των Ρροϊόντων Σοκολάτασ (φυλλάδια, γευςτικζσ δοκιμζσ), το 80,5% από τα ράφια των 

καταςτθμάτων, το 16% από το διαδίκτυο και τα social media και το 2,6% από επιςτθμονικά άρκρα. Επιπλζον, 

μόλισ το 2,2% ενθμερϊνεται από κάτι άλλο όπωσ μασ ανζφεραν, για παράδειγμα το word of mouth και τουσ 

φίλουσ τουσ.  

 

Ραρακάτω, βλζπουμε ότι το 82,4% των ερωτθκζντων αγοράηει Ρροϊόντα Σοκολάτασ. 

 

Ρίνακασ Ρ42: Αγορά προϊόντων ςοκολάτασ από τον ίδιο τον ερωτϊμενο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 258 82.4 82.4 82.4 

Oxi 55 17.6 17.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ43: Αγορά προϊόντων ςοκολάτασ για τθν οικογζνεια 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 145 46.3 56.6 56.6 

Oxi 111 35.5 43.4 100.0 

Total 256 81.8 100.0  

Missing System 57 18.2   

 Total 313 100.0   

 

Το 46,3% αγοράηει Ρροϊόντα Σοκολάτασ για τθν οικογζνειά του. 

 

Ρίνακασ Ρ44: Αγορά προϊόντων ςοκολάτασ για φίλουσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 69 22.0 26.8 26.8 

Oxi 188 60.1 73.2 100.0 
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Total 257 82.1 100.0  

Missing System 56 17.9   

 Total 313 100.0   

 

Το 22% αγοράηει Ρροϊόντα Σοκολάτασ για τουσ φίλουσ του. 

 

Ρίνακασ Ρ45: Αγορά προϊόντων ςοκολάτασ για τον ίδιο τον ερωτϊμενο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 198 63.3 76.7 76.7 

Oxi 60 19.2 23.3 100.0 

Total 258 82.4 100.0  

Missing System 55 17.6   

 Total 313 100.0   

 

Το 63,3% αγοράηει Ρροϊόντα Σοκολάτασ για τον εαυτό του. 

 

Ρίνακασ Ρ46: Αγορά προϊόντων ςοκολάτασ για κάποιον άλλον 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 1 .3 .4 .4 

Oxi 255 81.5 99.6 100.0 

Total 256 81.8 100.0  

Missing System 57 18.2   

 Total 313 100.0   

 

Το 0,3% αγοράηει Ρροϊόντα Σοκολάτασ για κάποιον άλλο, για παράδειγμα ζναν ςυνάδελφό του. 

 

Ακολουκεί θ ςυχνότθτα αγοράσ των Ρροϊόντων Σοκολάτασ ανά κανάλι διανομισ που επιλζγει ο κάκε 

ερωτϊμενοσ για τισ αγορζσ του. 

 

Ρίνακασ Ρ47: Συχνότθτα αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ από super markets 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 fora ton mina 40 12.8 12.8 12.8 

1-3 fores ton mina 96 30.7 30.7 43.5 
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1 fora tin evdomada 110 35.1 35.1 78.6 

2-3 fores tin endomada 48 15.3 15.3 93.9 

4-6 fores tin evdomada 15 4.8 4.8 98.7 

Ka8imerina 4 1.3 1.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Από τα super markets αγοράηουν ςε ποςοςτό 56,5% τουλάχιςτον μία φορά τθν εβδομάδα. 

 

Ρίνακασ Ρ48: Συχνότθτα αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ από mini markets 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 fora ton mina 136 43.5 43.5 43.5 

1-3 fores ton mina 69 22.0 22.0 65.5 

1 fora tin evdomada 58 18.5 18.5 84.0 

2-3 fores tin endomada 36 11.5 11.5 95.5 

4-6 fores tin evdomada 10 3.2 3.2 98.7 

Ka8imerina 4 1.3 1.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Από τα mini markets αγοράηουν ςε ποςοςτό 34,5% τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα. 

 

Ρίνακασ Ρ49: Συχνότθτα αγοράσ από περίπτερα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 fora ton mina 107 34.2 34.2 34.2 

1-3 fores ton mina 71 22.7 22.7 56.9 

1 fora tin evdomada 65 20.8 20.8 77.6 

2-3 fores tin endomada 44 14.1 14.1 91.7 

4-6 fores tin evdomada 18 5.8 5.8 97.4 

Ka8imerina 8 2.6 2.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Από τα περίπτερα αγοράηουν ςε ποςοςτό 43,1% τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα. 
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Ρίνακασ Ρ50: Συχνότθτα αγοράσ από ηαχαροπλαςτεία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 fora ton mina 211 67.4 67.4 67.4 

1-3 fores ton mina 65 20.8 20.8 88.2 

1 fora tin evdomada 26 8.3 8.3 96.5 

2-3 fores tin endomada 6 1.9 1.9 98.4 

4-6 fores tin evdomada 1 .3 .3 98.7 

Ka8imerina 4 1.3 1.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Από τα ηαχαροπλαςτεία αγοράηουν ςε ποςοςτό 11,8% τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα. 

 

Ρίνακασ Ρ51: Συχνότθτα αγοράσ από αρτοποιεία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 fora ton mina 240 76.7 76.7 76.7 

1-3 fores ton mina 40 12.8 12.8 89.5 

1 fora tin evdomada 16 5.1 5.1 94.6 

2-3 fores tin endomada 10 3.2 3.2 97.8 

4-6 fores tin evdomada 2 .6 .6 98.4 

Ka8imerina 5 1.6 1.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Από τα αρτοποιεία αγοράηουν ςε ποςοςτό 10,5% τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα. 

 

Ρίνακασ Ρ52: Συχνότθτα αγοράσ από άλλο κανάλι διανομισ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-3 fores ton mina 2 .6 66.7 66.7 

2-3 fores tin endomada 1 .3 33.3 100.0 

Total 3 1.0 100.0  

Missing System 310 99.0   

 Total 313 100.0   
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Από άλλο κανάλι, για παράδειγμα κυλικείο αγοράηουν ςε ποςοςτό 0,3% δφο ζωσ τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα. 

 

Τα χριματα που δαπανοφν οι ερωτθκζντεσ για Ρροϊόντα Σοκολάτασ βάςει τθσ ςυχνότθτασ που αγοράηουν 

απεικονίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Ρίνακασ Ρ53: Ωριματα για προϊόντα ςοκολάτασ ανά νοικοκυριό ανά εβδομάδα  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 22 7.0 7.0 7.0 

1-2,5 69 22.0 22.0 29.1 

2,5-4 98 31.3 31.3 60.4 

4-5,5 62 19.8 19.8 80.2 

>5,5 62 19.8 19.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Σε ςχζςθ με τα χριματα που δαπανϊνται ανά νυκοκυριό για Ρροϊόντα Σοκολάτασ παρατθροφμε ότι το 31,3% 

κυμαίνεται μεταξφ 2,5-4 ευρϊ ανά εβδομάδα, ενϊ μόνο το 7% δαπανά ποςό μικρότερο από 1 ευρϊ. 

Αξιοςθμείωτο είναι ότι μόνο το 7% δαπανά ποςό μικρότερο από 1 ευρϊ για Ρροϊόντα Σοκολάτασ. 

 

Ακολουκοφν οι απαντιςεισ των ερωτθκζντων ςτθν ςυχνότθτα προγραμματιςμζνθσ και αυκόρμθτθσ αγοράσ 

για τα Ρροϊόντα Σοκολάτασ. 

 

Ρίνακασ Ρ54: Συχνότθτα προγραμματιςμζνθσ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 fora ton mina 102 32.6 32.6 32.6 

1-3 fores ton mina 73 23.3 23.3 55.9 

1 fora tin evdomada 81 25.9 25.9 81.8 

2-3 fores tin evdomada 46 14.7 14.7 96.5 

4-6 fores tin evdomada 6 1.9 1.9 98.4 

Ka8imerina 5 1.6 1.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  
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Ρίνακασ Ρ55: Συχνότθτα αυκόρμθτθσ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 fora ton mina 46 14.7 14.7 14.7 

1-3 fores ton mina 82 26.2 26.2 40.9 

1 fora tin evdomada 98 31.3 31.3 72.2 

2-3 fores tin evdomada 62 19.8 19.8 92.0 

4-6 fores tin evdomada 17 5.4 5.4 97.4 

Ka8imerina 8 2.6 2.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ππωσ ιταν αναμενόμενο λόγω τθσ αυκόρμθτθσ φφςθσ των Ρροϊόντων Σοκολάτασ, το 32,6% κεωρεί τθν αγορά 

αυτϊν προγραμματιςμζνθ ςε ςυχνότθτα μικρότερθ από μία φορά τον μινα, ενϊ το 31,3% τθν κεωρεί 

αυκόρμθτθ ςε ςυχνότθτα μία φορά τθν εβδομάδα. 

 

Κατά τθν αξιολόγθςθ από 1-5 (όπου 1: Κακόλου ζωσ 5: Ράρα Ρολφ) τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τουσ 

ερωτϊμενουσ κατά τθν αγορά Ρροϊόντων Σοκολάτασ παρατθρικθκαν τα εξισ: 

 

Ρίνακασ Ρ56: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: taste 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ligo 2 .6 .6 .6 

Arketa 27 8.6 8.6 9.3 

Poly 60 19.2 19.2 28.4 

Para Poly 224 71.6 71.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 71,6% επθρεάηεται πάρα πολφ από τθν γεφςθ του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 

Ρίνακασ Ρ57: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: ςυςτατικά 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 56 17.9 17.9 17.9 

Ligo 78 24.9 24.9 42.8 

Arketa 81 25.9 25.9 68.7 
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Poly 68 21.7 21.7 90.4 

Para Poly 30 9.6 9.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 25,9% επθρεάηεται αρκετά από τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

Ρίνακασ Ρ58: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: κερμίδεσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 117 37.4 37.4 37.4 

Ligo 83 26.5 26.5 63.9 

Arketa 50 16.0 16.0 79.9 

Poly 31 9.9 9.9 89.8 

Para Poly 32 10.2 10.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 37,4% δεν επθρεάηεται κακόλου από τισ κερμίδεσ του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 
Ρίνακασ Ρ59: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: flavors 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 11 3.5 3.5 3.5 

Ligo 26 8.3 8.3 11.8 

Arketa 45 14.4 14.4 26.2 

Poly 110 35.1 35.1 61.3 

Para Poly 121 38.7 38.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 38,7% επθρεάηεται πάρα πολφ από τισ διάφορεσ γεφςεισ (flavors) του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το 

αγοράςει. 

 

Ρίνακασ Ρ60: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: ςυςκευαςία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 80 25.6 25.6 25.6 

Ligo 95 30.4 30.4 55.9 
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Arketa 86 27.5 27.5 83.4 

Poly 37 11.8 11.8 95.2 

Para Poly 15 4.8 4.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 30,4% επθρεάηεται λίγο από τθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 

Ρίνακασ Ρ61: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: ποιότθτα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 6 1.9 1.9 1.9 

Ligo 13 4.2 4.2 6.1 

Arketa 54 17.3 17.3 23.3 

Poly 116 37.1 37.1 60.4 

Para Poly 124 39.6 39.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 39,6% επθρεάηεται πάρα πολφ από τθν ποιότθτα του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 
Ρίνακασ Ρ62: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: τιμι 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 39 12.5 12.5 12.5 

Ligo 51 16.3 16.3 28.8 

Arketa 93 29.7 29.7 58.5 

Poly 74 23.6 23.6 82.1 

Para Poly 56 17.9 17.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 29,7% επθρεάηεται αρκετά από τθν τιμι του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 

Ρίνακασ Ρ63: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: μάρκα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 18 5.8 5.8 5.8 
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Ligo 62 19.8 19.8 25.6 

Arketa 89 28.4 28.4 54.0 

Poly 87 27.8 27.8 81.8 

Para Poly 57 18.2 18.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 28,4% επθρεάηεται αρκετά από τθν μάρκα του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 

Ρίνακασ Ρ64: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: όνομα εταιρείασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 33 10.5 10.5 10.5 

Ligo 66 21.1 21.1 31.6 

Arketa 90 28.8 28.8 60.4 

Poly 76 24.3 24.3 84.7 

Para Poly 48 15.3 15.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 28,8% επθρεάηεται αρκετά από το όνομα τθσ εταιρείασ του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 

Ρίνακασ Ρ65: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: χϊρα προζλευςθσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 71 22.7 22.7 22.7 

Ligo 80 25.6 25.6 48.2 

Arketa 72 23.0 23.0 71.2 

Poly 54 17.3 17.3 88.5 

Para Poly 36 11.5 11.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 25,6% επθρεάηεται λίγο από τθ χϊρα προζλευςθσ του προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 
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Ρίνακασ Ρ66: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: διαφιμιςθ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 94 30.0 30.0 30.0 

Ligo 113 36.1 36.1 66.1 

Arketa 68 21.7 21.7 87.9 

Poly 32 10.2 10.2 98.1 

Para Poly 6 1.9 1.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 36,1% επθρεάηεται λίγο από τθ διαφιμιςθ ενόσ προϊόντοσ ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 

Ρίνακασ Ρ67: Ραράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ: γνϊμεσ οικογζνειασ/φίλων 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 81 25.9 25.9 25.9 

Ligo 82 26.2 26.2 52.1 

Arketa 80 25.6 25.6 77.6 

Poly 56 17.9 17.9 95.5 

Para Poly 14 4.5 4.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Το 26,2% επθρεάηεται λίγο από γνϊμεσ φίλων/ οικογζνειασ για ζνα προϊόν ςοκολάτασ, ϊςτε να το αγοράςει. 

 

Ρίνακασ Ρ68: Άλλοσ παράγοντασ αγοράσ προϊόντων ςοκολάτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Katholou 1 .3 14.3 14.3 

Arketa 2 .6 28.6 42.9 

Poly 1 .3 14.3 57.1 

Para Poly 3 1.0 42.9 100.0 

Total 7 2.2 100.0 
 

Missing System 306 97.8 
  

 
Total 313 100.0 
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Μόλισ το 1% επθρεάηεται πάρα πολφ από κάποιον άλλο παράγοντα για να αγοράςει ζνα προϊόν ςοκολάτασ. 

Ενδεικτικά αναφζρκθκαν ωσ παράγοντεσ επιρροισ το χρϊμα, θ εποχικότθτα, ο τόποσ αγοράσ και θ 

θμερομθνία λιξθσ.  

 

Στθ ςυνζχεια φαίνεται θ ςειρά κατάταξθσ 1-5 (όπου 1 ςε λιγότερο βακμό ζωσ 5 ςε μεγαλφτερο βακμό) τθσ 

αγοράσ από τουσ ερωτθκζντεσ των παρακάτω κατθγοριϊν Ρροϊόντων Σοκολάτασ: 

 Σοκολάτα ςε πλάκεσ  

 Σοκολάτα γεμιςτι  

 Γκοφρζτα  

 Σοκολατίνια / Σοκολατάκια  

 Σοκοπάςτα  

 

Πςον αφορά τθν αγορά ςοκολάτασ ςε πλάκεσ, παρατθροφμε ότι το 50,8% των ερωτθκζντων τθν κατατάςςει 

ςτον μεγαλφτερο βακμό, 5. 

 

Ρίνακασ Ρ69: Κατάταξθ αγοράσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 17 5.4 5.4 5.4 

2 27 8.6 8.6 14.1 

3 35 11.2 11.2 25.2 

4 75 24.0 24.0 49.2 

5 159 50.8 50.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 
Πςον αφορά τθν αγορά γεμιςτισ ςοκολάτασ, παρατθροφμε ότι το 28,1% των ερωτθκζντων τθν κατατάςςει 

ςτον αμζςωσ μικρότερο βακμό, 4. 

 
Ρίνακασ Ρ70: Κατάταξθ αγοράσ γεμιςτισ ςοκολάτασ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 37 11.8 11.8 11.8 

2 55 17.6 17.6 29.4 

3 63 20.1 20.1 49.5 

4 88 28.1 28.1 77.6 

5 70 22.4 22.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
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Πςον αφορά τθν αγορά γκοφρζτασ, παρατθροφμε ότι το 30,7% των ερωτθκζντων τθν κατατάςςει ςτον 

αμζςωσ μικρότερο βακμό, 3. 

 
Ρίνακασ Ρ71: Κατάταξθ αγοράσ γκοφρζτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 53 16.9 16.9 16.9 

2 48 15.3 15.3 32.3 

3 96 30.7 30.7 62.9 

4 74 23.6 23.6 86.6 

5 42 13.4 13.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Πςον αφορά τθν αγορά ςε ςοκολατάκια, παρατθροφμε ότι το 35,1% των ερωτθκζντων τθν κατατάςςει ςτο 

βακμό 2. 

 
Ρίνακασ Ρ72: Κατάταξθ αγοράσ ςε ςοκολατάκια 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 73 23.3 23.3 23.3 

2 110 35.1 35.1 58.5 

3 71 22.7 22.7 81.2 

4 44 14.1 14.1 95.2 

5 15 4.8 4.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Πςον αφορά τθν αγορά ςοκοπάςτασ, παρατθροφμε ότι το 43,1% των ερωτθκζντων τθν κατατάςςει ςτον 

μικρότερο βακμό, 1. 

 
Ρίνακασ Ρ73: Κατάταξθ αγοράσ ςοκοπάςτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 135 43.1 43.1 43.1 

2 68 21.7 21.7 64.9 

3 49 15.7 15.7 80.5 

4 33 10.5 10.5 91.1 
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5 28 8.9 8.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονίςουμε ότι θ κατάταξθ κατά τθν αγορά των πζντε κατθγοριϊν προϊόντων 

ςοκολάτασ είναι ίδια με τθν κατάταξθ κατά τθν κατανάλωςθ αυτϊν. Δθλαδι, οι ερωτθκζντεσ καταναλϊνουν 

και αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ με ςειρά κατάταξθσ: ςοκολάτα ςε πλάκεσ, γεμιςτι ςοκολάτα, γκοφρζτα, 

ςοκολατάκια, ςοκοπάςτα.  

 

Ρροχωρϊντασ ςτθν τρίτθ ενότθτα του ερωτθματολογίου γίνεται μια προςπάκεια να διερευνιςουμε τθν 

αναγνωριςιμότθτα και πίςτθ ςτα προϊόντα ςοκολάτασ. Οι παρακάτω πίνακεσ μασ δείχνουν τισ απαντιςεισ των 

ερωτθκζντων ςτθν ανοιχτι ερϊτθςθ ‘‘Ροιεσ μάρκεσ Ρροϊόντων Σοκολάτασ γνωρίηετε;’’, χωρίσ να δουν λίςτα 

με πικανζσ επιλογζσ. 

 

Ρίνακασ Ρ74:  ΙΟΝ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 260 83.1 83.1 83.1 

Oxi 53 16.9 16.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ75: Milka 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 76 24.3 24.4 24.4 

Oxi 235 75.1 75.6 100.0 

Total 311 99.4 100.0  

Missing System 2 .6   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ76: Ραυλίδθσ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 184 58.8 59.0 59.0 

Oxi 128 40.9 41.0 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ77: Lacta 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 241 77.0 77.0 77.0 

Oxi 72 23.0 23.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  
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Ρίνακασ Ρ78: Nestle 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 43 13.7 13.8 13.8 

Oxi 269 85.9 86.2 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ79: Crunch 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 42 13.4 13.5 13.5 

Oxi 270 86.3 86.5 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ80: Cadbury 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 29 9.3 9.3 9.3 

Oxi 283 90.4 90.7 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ81: Mars 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 59 18.8 18.9 18.9 

Oxi 253 80.8 81.1 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ82: Kinder 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 62 19.8 19.9 19.9 

Oxi 250 79.9 80.1 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ83: Merenda 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 36 11.5 11.5 11.5 

Oxi 276 88.2 88.5 100.0 

Total 312 99.7 100.0  
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Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ84: Nutella 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 29 9.3 9.3 9.3 

Oxi 283 90.4 90.7 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ85: Toblerone 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 53 16.9 16.9 16.9 

Oxi 260 83.1 83.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ86: 3Bit 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 26 8.3 8.3 8.3 

Oxi 287 91.7 91.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ87: Kiss 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 4 1.3 1.3 1.3 

Oxi 309 98.7 98.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ88: Snickers 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 11 3.5 3.5 3.5 

Oxi 302 96.5 96.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ89: Break 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 50 16.0 16.0 16.0 

Oxi 263 84.0 84.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ90: Ferrero 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 27 8.6 8.6 8.6 

Oxi 286 91.4 91.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  



216 
 
 

 

 

Ρίνακασ Ρ91: Noisetta 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 2 .6 .6 .6 

Oxi 311 99.4 99.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ92: Twix 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 30 9.6 9.6 9.6 

Oxi 283 90.4 90.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ93: KitKat 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 27 8.6 8.6 8.6 

Oxi 286 91.4 91.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ94: Nesquick 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 6 1.9 1.9 1.9 

Oxi 307 98.1 98.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ95: Amaretti 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 3 1.0 1.0 1.0 

Oxi 310 99.0 99.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ96: Derby 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 8 2.6 2.6 2.6 

Oxi 305 97.4 97.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ97: Serenata 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 8 2.6 2.6 2.6 

Oxi 305 97.4 97.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ98: Lila Pause 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 24 7.7 7.7 7.7 
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Oxi 288 92.0 92.3 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ99: M&M ‘s 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 9 2.9 2.9 2.9 

Oxi 304 97.1 97.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ100: Σοκοφρζτα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 20 6.4 6.4 6.4 

Oxi 292 93.3 93.6 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ101: Lindt 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 13 4.2 4.2 4.2 

Oxi 300 95.8 95.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ102: Duplo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 1 .3 .3 .3 

Oxi 312 99.7 99.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ103: Triplo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 3 1.0 1.0 1.0 

Oxi 310 99.0 99.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ104: Bounty 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 8 2.6 2.6 2.6 

Oxi 305 97.4 97.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ105: Γιϊτθσ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 3 1.0 1.0 1.0 
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Oxi 310 99.0 99.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ106: Nucrema 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 4 1.3 1.3 1.3 

Oxi 309 98.7 98.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ107: Milky Way 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 3 1.0 1.0 1.0 

Oxi 310 99.0 99.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ108: Smarties 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 1 .3 .3 .3 

Oxi 312 99.7 99.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ109: Astir 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 1 .3 .3 .3 

Oxi 312 99.7 99.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ110: Maltesers 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 7 2.2 2.2 2.2 

Oxi 306 97.8 97.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ111: Baci 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 1 .3 .3 .3 

Oxi 312 99.7 99.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ112: Max Perry 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 4 1.3 1.3 1.3 

Oxi 309 98.7 98.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 



219 
 
 

 

 

Ππωσ ιταν αναμενόμενο, θ ςυχνότθτα αναγνϊριςθσ τθσ μάρκασ αλλάηει εντελϊσ, όταν δίνεται ςτουσ 

ερωτϊμενουσ ςυγκεκριμζνθ λίςτα απαντιςεων: 
 

Ρίνακασ Ρ113: Amaretti  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 74 23.6 23.6 23.6 

Oxi 239 76.4 76.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ114: Astir 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 25 8.0 8.0 8.0 

Oxi 288 92.0 92.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ115: Baci 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 23 7.3 7.3 7.3 

Oxi 290 92.7 92.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ116: Bolero 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 12 3.8 3.8 3.8 

Oxi 301 96.2 96.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ117: Break 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 142 45.4 45.4 45.4 

Oxi 171 54.6 54.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ118: Chocotime 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 10 3.2 3.2 3.2 

Oxi 302 96.5 96.8 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ119: Crunch 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 163 52.1 52.1 52.1 
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Oxi 150 47.9 47.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ120: Derby 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 111 35.5 35.5 35.5 

Oxi 202 64.5 64.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ121: Duplo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 41 13.1 13.1 13.1 

Oxi 271 86.6 86.9 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ122: Ferrero Rocher 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 164 52.4 52.4 52.4 

Oxi 149 47.6 47.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ123: Gioconda 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 61 19.5 19.5 19.5 

Oxi 252 80.5 80.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ124: JOIN 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 15 4.8 4.8 4.8 

Oxi 297 94.9 95.2 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   

Ρίνακασ Ρ125: Kinder 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 140 44.7 44.9 44.9 

Oxi 172 55.0 55.1 100.0 

Total 312 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

 Total 313 100.0   
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Ρίνακασ Ρ126: Kinder Bueno 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 190 60.7 60.7 60.7 

Oxi 123 39.3 39.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ127: Kiss 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 94 30.0 30.0 30.0 

Oxi 219 70.0 70.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ128: Kit Kat 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 138 44.1 44.1 44.1 

Oxi 175 55.9 55.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ129: Kit Kat Chunky 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 40 12.8 12.8 12.8 

Oxi 273 87.2 87.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ130: Koukouroukou 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 96 30.7 30.7 30.7 

Oxi 217 69.3 69.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ131: Lacta 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 250 79.9 79.9 79.9 

Oxi 63 20.1 20.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ132: Lacta Love It 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 123 39.3 39.3 39.3 

Oxi 190 60.7 60.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ133: Lila Pause 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 143 45.7 45.7 45.7 
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Oxi 170 54.3 54.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ134: Mabel 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 21 6.7 6.7 6.7 

Oxi 292 93.3 93.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ135: Maltesers 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 113 36.1 36.1 36.1 

Oxi 200 63.9 63.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ136: Mars 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 137 43.8 43.8 43.8 

Oxi 176 56.2 56.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ137: Max Perry 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 117 37.4 37.4 37.4 

Oxi 196 62.6 62.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ138: Merenda 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 170 54.3 54.3 54.3 

Oxi 143 45.7 45.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ139: Milka 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 128 40.9 40.9 40.9 

Oxi 185 59.1 59.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ140: Milky Way 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 35 11.2 11.2 11.2 

Oxi 278 88.8 88.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 
 



223 
 
 

 

 

Ρίνακασ Ρ141: M&M’s 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 77 24.6 24.6 24.6 

Oxi 236 75.4 75.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ142: Nesquick 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 56 17.9 17.9 17.9 

Oxi 257 82.1 82.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ143: Nestle Dessert 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 30 9.6 9.6 9.6 

Oxi 283 90.4 90.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ144: Nestle le Chocolate 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 33 10.5 10.5 10.5 

Oxi 280 89.5 89.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ145: Nesltle Noir 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 22 7.0 7.0 7.0 

Oxi 291 93.0 93.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ146: Noisetta 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 53 16.9 16.9 16.9 

Oxi 260 83.1 83.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ147: Nucrema 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 29 9.3 9.3 9.3 

Oxi 284 90.7 90.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ148: Nutella 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 135 43.1 43.1 43.1 
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Oxi 178 56.9 56.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ149: Oscar 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 22 7.0 7.0 7.0 

Oxi 291 93.0 93.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ150: Serano 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 49 15.7 15.7 15.7 

Oxi 264 84.3 84.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ151: Serenata 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 86 27.5 27.5 27.5 

Oxi 227 72.5 72.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ152: Smarties 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 88 28.1 28.1 28.1 

Oxi 225 71.9 71.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ153: Snickers 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 94 30.0 30.0 30.0 

Oxi 219 70.0 70.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ154: Toblerone 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 107 34.2 34.2 34.2 

Oxi 206 65.8 65.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ155: Tronky 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 12 3.8 3.8 3.8 

Oxi 301 96.2 96.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  
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Ρίνακασ Ρ156: Triplo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 28 8.9 8.9 8.9 

Oxi 285 91.1 91.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ157: Twix 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 114 36.4 36.4 36.4 

Oxi 199 63.6 63.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ158: 3Bit 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 127 40.6 40.6 40.6 

Oxi 186 59.4 59.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ159: Γιϊτθσ Caotonic 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 37 11.8 11.8 11.8 

Oxi 276 88.2 88.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ160: Γιϊτθσ Differs 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 16 5.1 5.1 5.1 

Oxi 297 94.9 94.9 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ161: Γιϊτθσ Sweet & Balance 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 17 5.4 5.4 5.4 

Oxi 296 94.6 94.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ162: ION 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 229 73.2 73.2 73.2 

Oxi 84 26.8 26.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ163: ION Dragees 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 25 8.0 8.0 8.0 
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Oxi 288 92.0 92.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ164: Ραυλίδθ Γεμιςτζσ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 149 47.6 47.6 47.6 

Oxi 164 52.4 52.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ165: Ραυλίδθ Υγείασ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 164 52.4 52.4 52.4 

Oxi 149 47.6 47.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ166: Σοκοφρζτα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 179 57.2 57.2 57.2 

Oxi 134 42.8 42.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

Ρίνακασ Ρ167: Άλλο 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 3 1.0 1.0 1.0 

Oxi 310 99.0 99.0 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των ερωτθκζντων ςχετικά με τθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα 

ςοκολάτασ. 

Ρίνακασ Ρ168: Αγαπθμζνθ Μάρκα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BOUNTY 2 .6 .6 .6 

BREAK 7 2.2 2.2 2.9 

CRUNCH 8 2.6 2.6 5.4 

DERBY 4 1.3 1.3 6.7 

FERRERO ROCHER 5 1.6 1.6 8.3 

JOIN 2 .6 .6 8.9 

KINDER 2 .6 .6 9.6 

KINDER BUENO 9 2.9 2.9 12.5 
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KISS 1 .3 .3 12.8 

KIT KAT 3 1.0 1.0 13.7 

KOUKOUROUKOU 2 .6 .6 14.4 

LACTA 59 18.8 18.8 33.2 

LACTA LOVE IT 2 .6 .6 33.9 

LILA PAUSE 10 3.2 3.2 37.1 

MALTESERS 1 .3 .3 37.4 

MARS 6 1.9 1.9 39.3 

MAX PERRY 2 .6 .6 39.9 

MERENDA 9 2.9 2.9 42.8 

MILKA 15 4.8 4.8 47.6 

M&M’S 1 .3 .3 47.9 

NESTLE LE CHOCOLATE 1 .3 .3 48.2 

NUTTELA 4 1.3 1.3 49.5 

SNICKERS 6 1.9 1.9 51.4 

TOBLERONE 6 1.9 1.9 53.4 

TRIPLO 1 .3 .3 53.7 

TWIX 1 .3 .3 54.0 

GIOTIS SWEET & BALANCE 1 .3 .3 54.3 

ION 80 25.6 25.6 79.9 

PAYLIDI GEMISTES 15 4.8 4.8 84.7 

PAYLIDI YGEIAS 26 8.3 8.3 93.0 

SOKOFRETA 11 3.5 3.5 96.5 

3bit 11 3.5 3.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

 

Θ αγαπθμζνθ μάρκα των ερωτθκζντων με ποςοςτό 25,6% είναι θ ΛΟΝ. 

Οι λόγοι προτίμθςθσ τθσ εκάςτοτε αγαπθμζνθσ μάρκασ των ερωτθκζντων είναι οι εξισ: 

Ρίνακασ Ρ169: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Taste 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 1 .3 .3 .3 

Ligo 1 .3 .3 .6 

Arketa 12 3.8 3.8 4.5 
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Poly 42 13.4 13.4 17.9 

Para Poly 257 82.1 82.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

     

 

Ρίνακασ Ρ170: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Συςτατικά 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 50 16.0 16.0 16.0 

Ligo 58 18.5 18.5 34.5 

Arketa 67 21.4 21.4 55.9 

Poly 73 23.3 23.3 79.2 

Para Poly 65 20.8 20.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ171: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Θερμίδεσ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 143 45.7 45.7 45.7 

Ligo 85 27.2 27.2 72.8 

Arketa 55 17.6 17.6 90.4 

Poly 14 4.5 4.5 94.9 

Para Poly 16 5.1 5.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ172: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Flavors 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 57 18.2 18.2 18.2 

Ligo 21 6.7 6.7 24.9 

Arketa 30 9.6 9.6 34.5 

Poly 63 20.1 20.1 54.6 

Para Poly 142 45.4 45.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ173: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Συςκευαςία 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 91 29.1 29.1 29.1 

Ligo 79 25.2 25.2 54.3 

Arketa 70 22.4 22.4 76.7 

Poly 43 13.7 13.7 90.4 

Para Poly 30 9.6 9.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  
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Ρίνακασ Ρ174: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Ροιότθτα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 8 2.6 2.6 2.6 

Ligo 14 4.5 4.5 7.0 

Arketa 44 14.1 14.1 21.1 

Poly 110 35.1 35.1 56.2 

Para Poly 137 43.8 43.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ175: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Τιμι 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 67 21.4 21.4 21.4 

Ligo 71 22.7 22.7 44.1 

Arketa 83 26.5 26.5 70.6 

Poly 55 17.6 17.6 88.2 

Para Poly 37 11.8 11.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ176: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Μάρκα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 38 12.1 12.1 12.1 

Ligo 50 16.0 16.0 28.1 

Arketa 62 19.8 19.8 47.9 

Poly 77 24.6 24.6 72.5 

Para Poly 86 27.5 27.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ177: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Πνομα Εταιρείασ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 59 18.8 18.8 18.8 

Ligo 54 17.3 17.3 36.1 

Arketa 64 20.4 20.4 56.5 

Poly 62 19.8 19.8 76.4 

Para Poly 74 23.6 23.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 

Ρίνακασ Ρ178: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Ωϊρα Ρροζλευςθσ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 



230 
 
 

 

 

Valid Katholou 88 28.1 28.1 28.1 

Ligo 66 21.1 21.1 49.2 

Arketa 63 20.1 20.1 69.3 

Poly 36 11.5 11.5 80.8 

Para Poly 60 19.2 19.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ179: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Διαφιμιςθ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 134 42.8 42.8 42.8 

Ligo 85 27.2 27.2 70.0 

Arketa 60 19.2 19.2 89.1 

Poly 17 5.4 5.4 94.6 

Para Poly 17 5.4 5.4 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ180: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Γνϊμεσ φίλων/ οικογζνειασ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Katholou 136 43.5 43.5 43.5 

Ligo 66 21.1 21.1 64.5 

Arketa 64 20.4 20.4 85.0 

Poly 29 9.3 9.3 94.2 

Para Poly 18 5.8 5.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Ρίνακασ Ρ181: Λόγοσ προτίμθςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ: Άλλοσ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ligo 1 .3 20.0 20.0 

Arketa 2 .6 40.0 60.0 

Poly 1 .3 20.0 80.0 

Para Poly 1 .3 20.0 100.0 

Total 5 1.6 100.0  

Missing System 308 98.4   

 Total 313 100.0   

 

Ραρατθροφμε, λοιπόν, ότι οι ερωτθκζντεσ επιλζγουν τθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα περιςςότερο λόγω τθσ 

γεφςθσ (taste) με ποςοςτό 82,1%, των flavors (45,4%), τθσ ποιότθτασ με ποςοςτό 43,8%, τθσ εταιρείασ (23,6%) 

και τθσ μάρκασ αυτισ κακαυτισ (27,5%). Δεν επθρεάηονται κακόλου από τισ γνϊμεσ των φίλων ι τθσ 

οικογζνειάσ τουσ (43,5%), οφτε από τθν διαφιμιςθ (42,8%), τθ χϊρα προζλευςθσ (28,1%) ι τθ ςυςκευαςία 

(29,1%). Τζλοσ, επθρεάηονται αρκετά από τθν τιμι τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ με ποςοςτό 26,5%. 
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηεται ςε ποςοςτό το κατά πόςο κυμοφνται τθν διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ 

τουσ μάρκασ οι ερωτϊμενοι. 

Ρίνακασ Ρ182: Θυμάςτε τθ διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ ςασ μάρκασ; 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 109 34.8 34.8 34.8 

Oxi 204 65.2 65.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 

Μόνο το 34,8% κυμάται τθν διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ του μάρκασ, ενϊ ακολουκεί το μζςο ςτο οποίο είδαν, 
άκουςαν οι ερωτϊμενοι τθν διαφιμιςθ αυτι. 

 

Ρίνακασ Ρ183: Μζςο Διαφιμιςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diadiktyo 11 3.5 10.2 10.2 

Periodiko 1 .3 .9 11.1 

Tileorasi 96 30.7 88.9 100.0 

Total 108 34.5 100.0  

Missing System 205 65.5   

 Total 313 100.0   

 

Στθ ςυνζχεια, ηθτοφμε τθν περιγραφι με μια φράςθ τθσ διαφιμιςθσ αυτισ. Ενδεικτικζσ απαντιςεισ είναι οι 

εξισ:  

Ρίνακασ Ρ184: Ρεριγραφι διαφιμιςθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ 

‘‘Τυχαία ςυνάντθςθ δφο ανκρϊπων, που ςκφβουν να 

πιάςουν μια ςοκολάτα.’’ 

 

‘‘O Δθμιτρθσ Βλάχοσ βρίςκεται ςε ζνα περίπτερο αγοράηει 

kinder bueno.’’ 

‘‘ΛΟΝ Αμυγδάλου: θ πρϊτθ ςου αγάπθ και παντοτινι! (θ 

φράςθ ακοφγεται κακϊσ ο άντρασ δίνει μια ςοκολάτα ςτθ 

ςφντροφό του)’’ 

‘‘Ρυραμίδα με ferrero roche. Κφριε πρεφςβθ μασ 

κακομακαίνετε…’’ 

 

‘‘Το πιο γλυκό κομμάτι τθσ ηωισ ςου...!’’ 

‘’Κακθμερινζσ ιςτορίεσ ανκρϊπων που ςτο τζλοσ 

απολαμβάνουν μια ςοκολάτα υγείασ.’’ 

‘‘Ριο ςοκαλάτα γάλακτοσ δεν γίνεται.. Δεν γίνεται!’’ 
‘‘Mars ςε μοναςτιρι.’’ 

. 

‘‘Κάνε ζνα διάλειμμα, κάνε ζνα kit kat!’’ 

‘‘Ο ποδοςφαιριςτισ ςουτάρει πζναλτυ και ο κεατισ 

ξετυλίγει τθν derby! (το χρυςό derby τθσ ιον)!’’ 

 

‘‘Πποιο κομμάτι τθσ ηωισ μου και να δω, πάντοτε ιςουν ότι 

είχα πιο γλυκό…’’ 

 

‘‘Ζρωτασ ςτο ςτακμό (14.02.2010).Θ αγάπθ ζρχεται ςτο 

τζλοσ!’’ 
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‘‘Στο ταμείο super market, θ ταμίασ προςπακεί να χτυπιςει 

τα M&M’s που αντιςτζκονται.’’ 

 

‘‘Maltesers πθγαίνουν πζρα δϊκε ςτο ταμπλό του 

αυτοκινιτου…’’ 

 

 
Ακολουκοφν ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν πιςτότθτα ςτθν αγαπθμζνθ μάρκα ςοκολάτασ. 

 

Ρίνακασ Ρ185: Ριςτότθτα ςτθν αγαπθμζνθ μάρκα χωρίσ εμπιςτοςφνθ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nai 73 23.3 23.3 23.3 

Oxi 240 76.7 76.7 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Οι ερωτθκζντεσ με ποςοςτό 76,7% απαντοφν ότι δεν κα παρζμεναν πιςτοί ςτθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα, αν 

για κάποιο λόγο χανόταν θ εμπιςτοςφνθ τουσ απζναντι ςτθν εταιρεία που τθν παραςκευάηει. 

Ρίνακασ Ρ186: Επιλογι άλλθσ μάρκασ πιο οικονομικισ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nai 187 59.7 59.7 59.7 

Oxi 126 40.3 40.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 

Οι ερωτθκζντεσ με ποςοςτό 59,7% απαντοφν ότι κα ιταν διατεκειμζνοι να επιλζξουν άλλθ μάρκα, εάν ιταν 

πιο οικονομικι από τθν αγαπθμζνθ τουσ με εφάμιλλθ ποιότθτα και γεφςθ. 

Ρίνακασ Ρ187: Τι λείπει από τθν αγαπθμζνθ ςασ μάρκα; 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid nai, 8a i8ela xamiloteri timi 4 1.3 1.3 1.3 

nai, 8a i8ela perissoteres 
prosfores 

2 .6 .6 1.9 

nai, 8a i8ela nees geyseis 12 3.8 3.8 5.8 

nai, 8a i8ela neo mege8os 6 1.9 1.9 7.7 

nai, 8a i8ela perissoteri posotita 7 2.2 2.2 9.9 

oxi, tipota den leipei 282 90.1 90.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Τζλοσ, όπωσ παρατθροφμε ςτον παραπάνω πίνακα, οι ερωτθκζντεσ με ποςοςτό 90,1% κεωροφν ότι δεν λείπει 

κάτι από τθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα. Ωςτόςο, μόλισ το 10% κεωρεί ότι θ χαμθλότερθ τιμι, οι περιςςότερεσ 

προςφορζσ, οι νζεσ γεφςεισ ι κάποιο νζο μζγεκοσ και θ περιςςότερθ ποςότθτα αποτελοφν ςθμεία προσ 

αποδεκτζσ και επικυμθτζσ αλλαγζσ ςτθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα. 
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Στθ ςυνζχεια τθσ ζρευνάσ μασ, απεικονίηονται οι απόψεισ των ερωτθκζντων ςχετικά με τθν προβολι και 

διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ. 

Ρίνακασ Ρ188: Ζντονθ προβολι προϊόντων ςοκολάτασ ςτα ΜΜΕ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diafono Apolyta 4 1.3 1.3 1.3 

Diafono 33 10.5 10.5 11.8 

Oute Symfono/Oute Diafono 111 35.5 35.5 47.3 

Symfono 127 40.6 40.6 87.9 

Symfono Apolyta 38 12.1 12.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 

Ραρατθροφμε ότι θ προβολι των προϊόντων ςοκολάτασ από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ κεωρείται ζντονθ 
με ποςοςτό 52,7%. 
 

Ρίνακασ Ρ189: Ζντονθ προβολι προϊόντων ςοκολάτασ ςτο διαδίκτυο 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diafono Apolyta 11 3.5 3.5 3.5 

Diafono 89 28.4 28.4 31.9 

Oute Symfono/Oute Diafono 140 44.7 44.7 76.7 

Symfono 57 18.2 18.2 94.9 

Symfono Apolyta 16 5.1 5.1 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 

Επιπλζον, θ προβολι των προϊόντων ςοκολάτασ από θλεκτρονικά μζςα δεν κεωρείται αντίςτοιχα ζντονθ. 
(31,9%) 
 

Ρίνακασ Ρ190: Ζντονθ προβολι προϊόντων ςοκολάτασ ςτα ζντυπα μζςα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diafono Apolyta 23 7.3 7.3 7.3 

Diafono 112 35.8 35.8 43.1 

Oute Symfono/Oute Diafono 138 44.1 44.1 87.2 

Symfono 35 11.2 11.2 98.4 

Symfono Apolyta 5 1.6 1.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 

Επίςθσ, θ προβολι των προϊόντων ςοκολάτασ από ζντυπα μζςα δεν κεωρείται αντίςτοιχα ζντονθ. (43,1%) 
 

Ρίνακασ Ρ191: Το διαφθμιςτικό μινυμα των προϊόντων ςοκολάτασ είναι ξεκάκαρο 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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Valid Diafono Apolyta 10 3.2 3.2 3.2 

Diafono 32 10.2 10.2 13.4 

Oute Symfono/Oute Diafono 93 29.7 29.7 43.1 

Symfono 149 47.6 47.6 90.7 

Symfono Apolyta 29 9.3 9.3 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
 

Επιπρόςκετα, παρατθροφμε ότι το διαφθμιςτικό μινυμα είναι ςαφζσ, ξεκάκαρο με ποςοςτό 56,9%. 
 

Ρίνακασ Ρ192: Θ διαφιμιςθ παρζχει πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά του προϊόντοσ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diafono Apolyta 75 24.0 24.0 24.0 

Diafono 107 34.2 34.2 58.1 

Oute Symfono/Oute Diafono 90 28.8 28.8 86.9 

Symfono 39 12.5 12.5 99.4 

Symfono Apolyta 2 .6 .6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Οι ερωτϊμενοι διαφωνοφν ότι θ διαφιμιςθ παρζχει πλθροφορίεσ για ςυςτατικά με ποςοςτό 58,1%. 
 

Ρίνακασ Ρ193: Θ διαφιμιςθ παρζχει πλθροφορίεσ για τθν μάρκα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diafono Apolyta 22 7.0 7.0 7.0 

Diafono 62 19.8 19.8 26.8 

Oute Symfono/Oute Diafono 73 23.3 23.3 50.2 

Symfono 126 40.3 40.3 90.4 

Symfono Apolyta 30 9.6 9.6 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Οι ερωτϊμενοι ςυμφωνοφν ότι θ διαφιμιςθ παρζχει πλθροφορίεσ για τθν μάρκα με ποςοςτό 49,9%. 
 

Ρίνακασ Ρ194: Θ διαφιμιςθ είναι παραπλανθτικι 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diafono Apolyta 43 13.7 13.7 13.7 

Diafono 104 33.2 33.2 47.0 

Oute Symfono/Oute Diafono 111 35.5 35.5 82.4 

Symfono 41 13.1 13.1 95.5 

Symfono Apolyta 14 4.5 4.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Οι ερωτϊμενοι διαφωνοφν ότι θ διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ είναι παραπλανθτικι με ποςοςτό 47%. 
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Ρίνακασ Ρ195: Θ διαφιμιςθ είναι αναλθκισ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diafono Apolyta 51 16.3 16.3 16.3 

Diafono 103 32.9 32.9 49.2 

Oute Symfono/Oute Diafono 123 39.3 39.3 88.5 

Symfono 26 8.3 8.3 96.8 

Symfono Apolyta 10 3.2 3.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 

Οι ερωτϊμενοι διαφωνοφν ότι θ διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ είναι αναλθκισ με ποςοςτό 49,2%. 

 

Ρίνακασ Ρ196: Οι επιλογζσ προϊόντων ςοκολάτασ κεωροφνται ακριβζσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nai 133 42.5 42.5 42.5 

Oxi 180 57.5 57.5 100.0 

Total 313 100.0 100.0  

 
Οι επιλογζσ ςε προϊόντα ςοκολάτασ κεωροφνται ακριβζσ από το 42,5% των ερωτθκζντων, ενϊ το 57,5% εξ’ 

αυτϊν δεν τισ κεωρεί ακριβζσ. 

 

Στθ ςυνζχεια, οι ερωτϊμενοι που κεωροφν ακριβά τα προϊόντα ςοκολάτασ προτείνουν τθν ιδανικι τιμι για 

τθν κάκε κατθγορία. 

  

Συγκεκριμζνα, παρατθροφμε για τθν ςοκολάτα ςε πλάκεσ, θ πλειοψθφία των ερωτϊμενων με ποςοςτό 46,5% 

προτείνουν 1€ ωσ προτεινόμενθ τιμι. 

Ρίνακασ Ρ197: Ρροτεινόμενθ τιμι ςοκολάτασ ςε πλάκεσ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .10 1 .3 1.0 1.0 

.20 1 .3 1.0 2.0 

.25 1 .3 1.0 3.0 

.50 12 3.8 12.1 15.2 

.60 2 .6 2.0 17.2 

.70 4 1.3 4.0 21.2 

.75 1 .3 1.0 22.2 
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.80 16 5.1 16.2 38.4 

.90 7 2.2 7.1 45.5 

1.00 46 14.7 46.5 91.9 

1.20 1 .3 1.0 92.9 

1.50 4 1.3 4.0 97.0 

2.00 3 1.0 3.0 100.0 

Total 99 31.6 100.0 
 

Missing System 214 68.4 
  

 
Total 313 100.0 

  

 
Για τθν γεμιςτι ςοκολάτα, θ πλειοψθφία των ερωτϊμενων με ποςοςτό 53,1% προτείνουν ομοίωσ 1€ ωσ 

προτεινόμενθ τιμι. 
 

Ρίνακασ Ρ198: Ρροτεινόμενθ τιμι γεμιςτισ ςοκολάτασ  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .20 1 .3 1.0 1.0 

.30 2 .6 2.0 3.1 

.50 3 1.0 3.1 6.1 

.60 1 .3 1.0 7.1 

.70 7 2.2 7.1 14.3 

.80 5 1.6 5.1 19.4 

.90 4 1.3 4.1 23.5 

1.00 52 16.6 53.1 76.5 

1.20 9 2.9 9.2 85.7 

1.25 1 .3 1.0 86.7 

1.30 1 .3 1.0 87.8 

1.50 9 2.9 9.2 96.9 

1.80 1 .3 1.0 98.0 

2.00 2 .6 2.0 100.0 

Total 98 31.3 100.0 
 

Missing System 215 68.7 
  

 
Total 313 100.0 
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Πςον αφορά τθν γκοφρζτα, θ πλειοψθφία των ερωτϊμενων με ποςοςτό 39,4% προτείνουν 0,50€ ωσ 

προτεινόμενθ τιμι, ενϊ ακολουκεί το ποςοςτό 20,2% που προτείνει 0,30€. 

Ρίνακασ Ρ199: Ρροτεινόμενθ τιμι γκοφρζτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .10 2 .6 2.0 2.0 

.20 6 1.9 6.1 8.1 

.25 3 1.0 3.0 11.1 

.30 20 6.4 20.2 31.3 

.35 2 .6 2.0 33.3 

.40 9 2.9 9.1 42.4 

.50 39 12.5 39.4 81.8 

.60 3 1.0 3.0 84.8 

.70 2 .6 2.0 86.9 

.75 2 .6 2.0 88.9 

.80 2 .6 2.0 90.9 

.90 1 .3 1.0 91.9 

1.00 6 1.9 6.1 98.0 

1.50 2 .6 2.0 100.0 

Total 99 31.6 100.0 
 

Missing System 214 68.4 
  

 
Total 313 100.0 

  

 

Για τα ςοκολατάκια, οι ερωτϊμενοι με ποςοςτό 22,4% προτείνουν 2€ ωσ προτεινόμενθ τιμι, ενϊ με ποςοςτό 

14,3% προτείνουν 1€. Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να τονιςτεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςοκολάτασ πολλζσ 

φορζσ δθμιουργεί ςφγχυςθ ςτουσ καταναλωτζσ ςχετικά με τθν ποςότθτα ςυςκευαςίασ που ζχουν ςτο μυαλό 

τουσ. Για τον λόγο αυτόν, κα χρθςιμοποιιςουμε τα παρακάτω ευριματα ςε ςυνδυαςμό με τθν μζςθ τιμι 

πϊλθςθσ τθσ αγοράσ για τα ςοκολατάκια. 

Ρίνακασ Ρ200: Ρροτεινόμενθ τιμι ςε ςοκολατάκια 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .10 2 .6 2.0 2.0 

.20 9 2.9 9.2 11.2 
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.25 1 .3 1.0 12.2 

.30 7 2.2 7.1 19.4 

.40 3 1.0 3.1 22.4 

.50 11 3.5 11.2 33.7 

.80 4 1.3 4.1 37.8 

1.00 14 4.5 14.3 52.0 

1.20 1 .3 1.0 53.1 

1.50 7 2.2 7.1 60.2 

1.70 1 .3 1.0 61.2 

2.00 22 7.0 22.4 83.7 

2.50 7 2.2 7.1 90.8 

3.00 8 2.6 8.2 99.0 

4.00 1 .3 1.0 100.0 

Total 98 31.3 100.0 
 

Missing System 215 68.7 
  

 
Total 313 100.0 

  

 

Τζλοσ, ςχετικά με τθν ςοκοπάςτα, θ πλειοψθφία των ερωτϊμενων με ποςοςτό 29,3% προτείνουν 1€ ωσ 

προτεινόμενθ τιμι. 

Ρίνακασ Ρ201: Ρροτεινόμενθ τιμι ςοκοπάςτασ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .20 1 .3 1.0 1.0 

.30 1 .3 1.0 2.0 

.35 1 .3 1.0 3.0 

.50 4 1.3 4.0 7.1 

.60 2 .6 2.0 9.1 

.70 1 .3 1.0 10.1 

.75 1 .3 1.0 11.1 

.80 5 1.6 5.1 16.2 

.90 3 1.0 3.0 19.2 

1.00 29 9.3 29.3 48.5 

1.10 1 .3 1.0 49.5 
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1.50 20 6.4 20.2 69.7 

1.70 1 .3 1.0 70.7 

1.80 1 .3 1.0 71.7 

2.00 18 5.8 18.2 89.9 

2.50 4 1.3 4.0 93.9 

3.00 4 1.3 4.0 98.0 

4.00 1 .3 1.0 99.0 

7.00 1 .3 1.0 100.0 

Total 99 31.6 100.0 
 

Missing System 214 68.4 
  

 
Total 313 100.0 

  

 

Ακολουκοφν οι απαντιςεισ των ερωτϊμενων για το τι πιςτεφουν ότι λείπει από τθν αγορά ι το τι κζλουν 

τελικά να βγει. Ραρατθροφμε ότι παρόλο που το 56,4% κεωρεί ότι είναι ικανοποιθμζνο από τα ιδθ 

υπάρχοντα προϊόντα, οι ερωτϊμενοι κα ικελαν να βγει ςτθν αγορά καλοκαιρινι ςοκολάτα και νζο 

παραδοςιακό προϊόν με ποςοςτά 18,9% και 18,6% αντίςτοιχα. 

Ρίνακασ Ρ202: Τι να βγει ςτθν αγορά; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kalokairini sokolata 59 18.8 18.9 18.9 

Neo Paradosiako Proion 58 18.5 18.6 37.5 

Nea Geusi 10 3.2 3.2 40.7 

Allo 9 2.9 2.9 43.6 

Tipota 176 56.2 56.4 100.0 

Total 312 99.7 100.0 
 

Missing System 1 .3 
  

 
Total 313 100.0 

  

 

Στο ςθμείο αυτό, φτάνουμε ςτθν τελευταία ενότθτα του ερωτθματολογίου που απεικονίηει τα δθμογραφικά 

χαρακτθριςτικά των ερωτθκζντων. 
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Ρίνακασ Ρ203: Ψφλο  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Antras 134 42.8 42.8 42.8 

Gynaika 179 57.2 57.2 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

Ρίνακασ Ρ204: Θλικία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <18 10 3.2 3.2 3.2 

18 – 24 87 27.8 27.8 31.0 

25 – 35 166 53.0 53.0 84.0 

36 – 46 35 11.2 11.2 95.2 

>47 15 4.8 4.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

Ρίνακασ Ρ205: Οικογενειακι Κατάςταςθ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Agamos 251 80.2 80.2 80.2 

Eggamos 62 19.8 19.8 100.0 

Total 313 100.0 100.0 
 

Ρίνακασ Ρ206: Εκπαίδευςθ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dimotiko – Gymnasio 10 3.2 3.2 3.2 

Lykeio 60 19.2 19.4 22.6 

Idiotiko 32 10.2 10.3 32.9 

AEI – TEI 134 42.8 43.2 76.1 

Metaptyxiako 74 23.6 23.9 100.0 

Total 310 99.0 100.0 
 

Missing System 3 1.0 
  

 
Total 313 100.0 
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Ρίνακασ Ρ207: Εργαςία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Eleftheros Epaggelmatias 38 12.1 12.3 12.3 

Dimosios Ypallilos 9 2.9 2.9 15.3 

Idiotikos Ypallilos 139 44.4 45.1 60.4 

Syntaksioyxos 3 1.0 1.0 61.4 

Mathitis – Foititis 68 21.7 22.1 83.4 

Anergos 51 16.3 16.6 100.0 

Total 308 98.4 100.0 
 

Missing System 5 1.6 
  

 
Total 313 100.0 

  

Ρίνακασ Ρ208: Ειςόδθμα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <600 128 40.9 44.9 44.9 

601-900 65 20.8 22.8 67.7 

901-1200 45 14.4 15.8 83.5 

1201-1500 23 7.3 8.1 91.6 

>1501 24 7.7 8.4 100.0 

Total 285 91.1 100.0 
 

Missing System 28 8.9 
  

 
Total 313 100.0 

  

 

Ρ.3.2. Αναλφςεισ 

Θ ενότθτα αυτι παρουςιάηει τον βακμό ςυχζτιςθσ των απαντιςεων των ερωτθκζντων με τα δθμογραφικά 

τουσ ςτοιχεία, για παράδειγμα το φφλο και τθν θλικία. Για τον ζλεγχο των ςυχετίςεων χρθςιμοποιικθκαν t-

tests, one way Anova, ανάλογα με τον τφπο των εκάςτοτε μεταβλθτϊν.   

 

Αναφορικά με το φφλο, ζγινε t-test για τον ζλεγχο των ερωτιςεων που αντιςτοιχοφν ςε ordinal μεταβλθτζσ. 

Επιλζγουμε ςτο SPSS analyzecompare meansindependent samples t-test και ορίηουμε ωσ grouping 

variable το φφλο με groups 1=άντρασ και 2=γυναίκα και test variables τισ μεταβλθτζσ που κζλουμε να 

ελζγξουμε.  
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Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν, παρατθροφμε ότι υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυχζτιςθ ανάμεςα ςτο φφλο 

και ςτθν κατάταξθ κατανάλωςθσ μόνο ςτθν κατθγορία τθσ γεμιςτισ ςοκολάτασ και τθσ γκοφρζτασ, αφοφ 

sig<0,05. Στισ άλλεσ κατθγορίεσ ςοκολάτασ, το φφλο δεν φαίνεται να επθρεάηει τθν κατάταξθ κατανάλωςθσ. 

Από τθν ςφγκριςθ των μζςων τιμϊν για τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ, παρατθροφμε ότι: 

 Οι γυναίκεσ κατατάςςουν τθν κατανάλωςθ γεμιςτισ ςοκολάτασ ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ 

άντρεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0.33. 

 Οι άντρεσ κατατάςςουν τθν κατανάλωςθ γκοφρζτασ ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ γυναίκεσ και θ 

μζςθ διαφορά τουσ είναι 0.32. 

Ρίνακασ Ρ209: Επιρροι φφλου ςτθν κατάταξθ κατανάλωςθσ 

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Katataksi_Plakes Antras 129 3.97 1.159 .102 

Gynaika 177 4.03 1.184 .089 

Katataksi_Gemisti Antras 129 2.91 1.378 .121 

Gynaika 177 3.24 1.386 .104 

Katataksi_Gkofreta Antras 129 3.19 1.310 .115 

Gynaika 177 2.86 1.276 .096 

Katataksi_Sokolatakia Antras 129 2.50 1.269 .112 

Gynaika 177 2.41 1.231 .093 

Katataksi_Sokopasta Antras 129 2.45 1.392 .123 

Gynaika 177 2.47 1.344 .101 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

    

  
F Sig. T 

Katataksi_Plakes Equal variances assumed .072 .789 -.436 

Equal variances not assumed 
  

-.438 

Katataksi_Gemisti Equal variances assumed .033 .856 -2.064 

Equal variances not assumed 
  

-2.066 

Katataksi_Gkofreta Equal variances assumed .205 .651 2.153 

Equal variances not assumed 
  

2.144 

Katataksi_Sokolatakia Equal variances assumed .508 .476 .580 

Equal variances not assumed 
  

.577 
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Katataksi_Sokopasta Equal variances assumed .146 .703 -.158 

Equal variances not assumed 
  

-.157 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Katataksi_Plakes Equal variances assumed 304 .663 -.059 

Equal variances not assumed 279.334 .662 -.059 

Katataksi_Gemisti Equal variances assumed 304 .040 -.330 

Equal variances not assumed 276.911 .040 -.330 

Katataksi_Gkofreta Equal variances assumed 304 .032 .322 

Equal variances not assumed 271.829 .033 .322 

Katataksi_Sokolatakia Equal variances assumed 304 .563 .084 

Equal variances not assumed 271.064 .565 .084 

Katataksi_Sokopasta Equal variances assumed 304 .875 -.025 

Equal variances not assumed 270.370 .875 -.025 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence Interval of the Difference 

  
Std. Error Difference Lower Upper 

Katataksi_Plakes Equal variances assumed .136 -.327 .208 

Equal variances not assumed .135 -.326 .207 

Katataksi_Gemisti Equal variances assumed .160 -.645 -.015 

Equal variances not assumed .160 -.645 -.016 

Katataksi_Gkofreta Equal variances assumed .149 .028 .616 

Equal variances not assumed .150 .026 .617 

Katataksi_Sokolatakia Equal variances assumed .144 -.201 .368 

Equal variances not assumed .145 -.202 .369 

Katataksi_Sokopasta Equal variances assumed .158 -.336 .286 

Equal variances not assumed .159 -.338 .288 

 

Στθ ςυνζχεια, παρατθροφμε ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυχζτιςθ ανάμεςα ςτο φφλο και ςτθν 

ςυχνότθτα κατανάλωςθσ, αφοφ sig>0,05.  
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Επίςθσ, το φφλο φαίνεται να επθρεάηει τθν ποςότθτα κατανάλωςθσ ςε δφο μόνο κατθγορίεσ ςοκολάτασ, τισ 

πλάκεσ και τθν γκοφρζτα, αφοφ sig<0,05. Ραρατθροφμε, λοιπόν, με βάςθ τθν ςφγκριςθ των μζςων ότι: 

 Οι άντρεσ καταναλϊνουν περιςςότερθ ποςότθτα ςοκολάτασ ςε πλάκεσ από τισ γυναίκεσ και θ μζςθ 

διαφορά τουσ είναι 0,18. 

 Οι άντρεσ καταναλϊνουν περιςςότερθ ποςότθτα γκοφρζτασ από τισ γυναίκεσ και θ μζςθ διαφορά 

τουσ είναι 0,19. 

Ρίνακασ Ρ210: Επιρροι φφλου ςτθ ςυχνότθτα και ποςότθτα κατανάλωςθσ 

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Syxnotita_Katanalwsis_Proionta_So

kolatas 

Antras 128 3.88 1.314 .116 

Gynaika 177 3.91 1.217 .091 

Posotita_Katanalwis_Plakes Antras 128 1.63 .531 .047 

Gynaika 177 1.46 .554 .042 

Posotita_Katanalwis_Gemisti Antras 129 1.43 .513 .045 

Gynaika 177 1.35 .513 .039 

Posotita_Katanalwis_Gkofreta Antras 129 1.84 .647 .057 

Gynaika 177 1.65 .595 .045 

Posotita_Katanalwis_Sokolatakia Antras 129 1.36 .612 .054 

Gynaika 177 1.38 .647 .049 

Posotita_Katanalwsis_Sokopasta Antras 129 1.26 .492 .043 

Gynaika 177 1.18 .450 .034 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Syxnotita_Katanalwsis_Proionta_So

kolatas 

Equal variances assumed 303 .855 -.027 

Equal variances not assumed 260.946 .856 -.027 

Posotita_Katanalwis_Plakes Equal variances assumed 303 .006 .175 

Equal variances not assumed 280.326 .006 .175 

Posotita_Katanalwis_Gemisti Equal variances assumed 304 .159 .084 

Equal variances not assumed 275.891 .159 .084 

Posotita_Katanalwis_Gkofreta Equal variances assumed 304 .009 .187 

Equal variances not assumed 261.988 .010 .187 

Posotita_Katanalwis_Sokolatakia Equal variances assumed 304 .846 -.014 

Equal variances not assumed 284.339 .845 -.014 
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Posotita_Katanalwsis_Sokopasta Equal variances assumed 304 .104 .088 

Equal variances not assumed 260.759 .109 .088 

 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence Interval of the Difference 

  
Std. Error Difference Lower Upper 

Syxnotita_Katanalwsis_Proionta_So

kolatas 

Equal variances assumed .146 -.314 .261 

Equal variances not assumed .148 -.318 .264 

Posotita_Katanalwis_Plakes Equal variances assumed .063 .051 .299 

Equal variances not assumed .063 .052 .299 

Posotita_Katanalwis_Gemisti Equal variances assumed .059 -.033 .201 

Equal variances not assumed .059 -.033 .201 

Posotita_Katanalwis_Gkofreta Equal variances assumed .071 .047 .328 

Equal variances not assumed .072 .045 .330 

Posotita_Katanalwis_Sokolatakia Equal variances assumed .073 -.158 .130 

Equal variances not assumed .073 -.157 .129 

Posotita_Katanalwsis_Sokopasta Equal variances assumed .054 -.018 .195 

Equal variances not assumed .055 -.020 .197 

 

Ραρακάτω, παρατθροφμε ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυχζτιςθ ανάμεςα ςτο φφλο και τθν 

αξιολόγθςθ προτάςεων ςχετικά με τα προϊόντα ςοκολάτασ παρά μόνο ςτθν πρόταςθ ότι τα προϊόντα 

ςοκολάτασ βλάπτουν τον οργανιςμό, αφοφ sig<0,05. Από τθν ςφγκριςθ των μζςων τιμϊν, παρατθροφμε ότι: 

 Οι γυναίκεσ διαφωνοφν περιςςότερο από τουσ άντρεσ με τθν πρόταςθ ότι τα προϊόντα ςοκολάτασ 

βλάπτουν τον οργανιςμό και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,22. 
 

Ρίνακασ Ρ211: Επιρροι φφλου ςτθν αξιολόγθςθ προτάςεων για τα προϊόντα ςοκολάτασ 

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Evek

sia 

Antras 129 3.58 .933 .082 

Gynaika 176 3.63 .905 .068 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ene

rgeia 

Antras 129 3.84 .843 .074 

Gynaika 177 3.95 .767 .058 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Xala

rwsi 

Antras 129 3.11 .978 .086 

Gynaika 177 3.15 1.017 .076 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ethis Antras 129 3.46 1.218 .107 
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mo Gynaika 176 3.57 1.134 .086 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ap

olaysi 

Antras 129 4.72 .599 .053 

Gynaika 177 4.66 .611 .046 

Proionta_Sokolatas_Vlaptoyn Antras 129 3.16 .975 .086 

Gynaika 177 2.94 .940 .071 

Proionta_Sokolatas_Ypsili_Diatrofiki

_Aksia 

Antras 129 2.71 1.011 .089 

Gynaika 177 2.90 1.000 .075 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ton

osi 

Antras 129 3.58 .949 .084 

Gynaika 177 3.71 .734 .055 

Proionta_Sokolatas_Exoyn_Polles_T

hermides 

Antras 128 4.37 .741 .065 

Gynaika 177 4.21 .790 .059 

Proionta_Sokolatas_Asfaleis_Metho

doi_Paragwgis 

Antras 129 3.11 .752 .066 

Gynaika 177 3.03 .673 .051 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of Variances 

t-test for Equality of 

Means 

    

  
F Sig. T 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Evek

sia 

Equal variances assumed .262 .609 -.410 

Equal variances not assumed 
  

-.408 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ene

rgeia 

Equal variances assumed 2.725 .100 -1.186 

Equal variances not assumed 
  

-1.169 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Xala

rwsi 

Equal variances assumed .044 .833 -.331 

Equal variances not assumed 
  

-.333 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ethis

mo 

Equal variances assumed 1.628 .203 -.817 

Equal variances not assumed 
  

-.808 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ap

olaysi 

Equal variances assumed 1.224 .269 .854 

Equal variances not assumed 
  

.857 

Proionta_Sokolatas_Vlaptoyn Equal variances assumed 1.636 .202 1.984 

Equal variances not assumed 
  

1.973 

Proionta_Sokolatas_Ypsili_Diatrofiki

_Aksia 

Equal variances assumed .155 .694 -1.658 

Equal variances not assumed 
  

-1.655 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ton

osi 

Equal variances assumed 12.504 .000 -1.297 

Equal variances not assumed 
  

-1.246 
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Proionta_Sokolatas_Exoyn_Polles_T

hermides 

Equal variances assumed .006 .938 1.707 

Equal variances not assumed 
  

1.725 

Proionta_Sokolatas_Asfaleis_Metho

doi_Paragwgis 

Equal variances assumed 3.076 .080 .911 

Equal variances not assumed 
  

.895 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Evek

sia 

Equal variances assumed 303 .682 -.044 

Equal variances not assumed 271.086 .683 -.044 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ene

rgeia 

Equal variances assumed 304 .237 -.110 

Equal variances not assumed 260.314 .244 -.110 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Xala

rwsi 

Equal variances assumed 304 .741 -.038 

Equal variances not assumed 281.940 .739 -.038 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ethis

mo 

Equal variances assumed 303 .415 -.111 

Equal variances not assumed 264.283 .420 -.111 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ap

olaysi 

Equal variances assumed 304 .394 .060 

Equal variances not assumed 278.941 .392 .060 

Proionta_Sokolatas_Vlaptoyn Equal variances assumed 304 .048 .219 

Equal variances not assumed 270.062 .050 .219 

Proionta_Sokolatas_Ypsili_Diatrofiki

_Aksia 

Equal variances assumed 304 .098 -.193 

Equal variances not assumed 274.313 .099 -.193 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ton

osi 

Equal variances assumed 304 .196 -.125 

Equal variances not assumed 231.713 .214 -.125 

Proionta_Sokolatas_Exoyn_Polles_T

hermides 

Equal variances assumed 303 .089 .152 

Equal variances not assumed 283.404 .086 .152 

Proionta_Sokolatas_Asfaleis_Metho

doi_Paragwgis 

Equal variances assumed 304 .363 .075 

Equal variances not assumed 257.263 .372 .075 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence Interval of the Difference 

  
Std. Error Difference Lower Upper 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Evek Equal variances assumed .106 -.253 .165 



248 
 
 

 

 

sia Equal variances not assumed .107 -.254 .167 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ene

rgeia 

Equal variances assumed .093 -.292 .072 

Equal variances not assumed .094 -.295 .075 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Xala

rwsi 

Equal variances assumed .116 -.266 .190 

Equal variances not assumed .115 -.265 .188 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ethis

mo 

Equal variances assumed .136 -.378 .156 

Equal variances not assumed .137 -.381 .159 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ap

olaysi 

Equal variances assumed .070 -.078 .198 

Equal variances not assumed .070 -.078 .198 

Proionta_Sokolatas_Vlaptoyn Equal variances assumed .111 .002 .437 

Equal variances not assumed .111 .000 .438 

Proionta_Sokolatas_Ypsili_Diatrofiki

_Aksia 

Equal variances assumed .116 -.422 .036 

Equal variances not assumed .117 -.422 .037 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ton

osi 

Equal variances assumed .096 -.314 .065 

Equal variances not assumed .100 -.322 .072 

Proionta_Sokolatas_Exoyn_Polles_T

hermides 

Equal variances assumed .089 -.023 .328 

Equal variances not assumed .088 -.022 .327 

Proionta_Sokolatas_Asfaleis_Metho

doi_Paragwgis 

Equal variances assumed .082 -.087 .236 

Equal variances not assumed .083 -.090 .239 

 

Πςον αφορά τθν περίςταςθ κατανάλωςθσ, παρατθροφμε ότι το φφλο επθρεάηει τθν περίςταςθ κατανάλωςθ 

ωσ ςνακ και όταν υπάρχει κακι διάκεςθ, αφοφ sig<0,05. Από τθν ςφγκριςθ των μζςων τιμϊν, παρατθροφμε 

ότι: 

 Οι άντρεσ καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ ωσ ςνακ περιςςότερο από τισ γυναίκεσ και θ μζςθ 

διαφορά τουσ είναι 0,21. 

 Οι γυναίκεσ καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ όταν ζχουν κακι διάκεςθ περιςςότερο από τουσ 

άντρεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,23. 

 Οι γυναίκεσ καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ ςτισ περιόδουσ γιορτϊν περιςςότερο από τουσ 

άντρεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,15. 

Ρίνακασ Ρ212: Επιρροι φφλου ςτθν περίςταςθ κατανάλωςθσ 

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Peristasi_Katanalwsis_Fagito Antras 132 1.97 .172 .015 

Gynaika 177 1.97 .181 .014 

Peristasi_Katanalwsis_Snak Antras 132 1.14 .352 .031 
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Gynaika 177 1.36 .480 .036 

Peristasi_Katanalwsis_Kaki_Diathesi Antras 132 1.74 .439 .038 

Gynaika 177 1.51 .501 .038 

Peristasi_Katanalwsis_Efxaristes_Sti

gmes 

Antras 132 1.63 .485 .042 

Gynaika 177 1.56 .497 .037 

Peristasi_Katanalwsis_Eortes Antras 132 1.58 .496 .043 

Gynaika 177 1.42 .496 .037 

Peristasi_Katanalwsis_Diakopes Antras 132 1.80 .399 .035 

Gynaika 177 1.75 .437 .033 

Peristasi_Katanalwsis_Alli Antras 129 1.91 .280 .025 

Gynaika 177 1.88 .324 .024 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of Variances 

t-test for Equality of 

Means 

    

  
F Sig. T 

Peristasi_Katanalwsis_Fagito Equal variances assumed .124 .725 .176 

Equal variances not assumed 
  

.177 

Peristasi_Katanalwsis_Snak Equal variances assumed 89.845 .000 -4.284 

Equal variances not assumed 
  

-4.476 

Peristasi_Katanalwsis_Kaki_Diathesi Equal variances assumed 53.797 .000 4.276 

Equal variances not assumed 
  

4.360 

Peristasi_Katanalwsis_Efxaristes_Sti

gmes 

Equal variances assumed 5.109 .025 1.128 

Equal variances not assumed 
  

1.132 

Peristasi_Katanalwsis_Eortes Equal variances assumed .000 .986 2.666 

Equal variances not assumed 
  

2.666 

Peristasi_Katanalwsis_Diakopes Equal variances assumed 5.813 .016 1.183 

Equal variances not assumed 
  

1.198 

Peristasi_Katanalwsis_Alli Equal variances assumed 3.620 .058 .940 

Equal variances not assumed 
  

.962 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
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Peristasi_Katanalwsis_Fagito Equal variances assumed 307 .860 .004 

Equal variances not assumed 289.967 .859 .004 

Peristasi_Katanalwsis_Snak Equal variances assumed 307 .000 -.212 

Equal variances not assumed 306.932 .000 -.212 

Peristasi_Katanalwsis_Kaki_Diathesi Equal variances assumed 307 .000 .234 

Equal variances not assumed 299.137 .000 .234 

Peristasi_Katanalwsis_Efxaristes_Sti

gmes 

Equal variances assumed 307 .260 .064 

Equal variances not assumed 286.034 .259 .064 

Peristasi_Katanalwsis_Eortes Equal variances assumed 307 .008 .152 

Equal variances not assumed 282.189 .008 .152 

Peristasi_Katanalwsis_Diakopes Equal variances assumed 307 .238 .057 

Equal variances not assumed 294.530 .232 .057 

Peristasi_Katanalwsis_Alli Equal variances assumed 304 .348 .033 

Equal variances not assumed 295.193 .337 .033 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence Interval of the Difference 

  
Std. Error Difference Lower Upper 

Peristasi_Katanalwsis_Fagito Equal variances assumed .020 -.037 .044 

Equal variances not assumed .020 -.036 .043 

Peristasi_Katanalwsis_Snak Equal variances assumed .049 -.309 -.115 

Equal variances not assumed .047 -.305 -.119 

Peristasi_Katanalwsis_Kaki_Diathesi Equal variances assumed .055 .126 .342 

Equal variances not assumed .054 .128 .340 

Peristasi_Katanalwsis_Efxaristes_Sti

gmes 

Equal variances assumed .057 -.048 .175 

Equal variances not assumed .056 -.047 .175 

Peristasi_Katanalwsis_Eortes Equal variances assumed .057 .040 .264 

Equal variances not assumed .057 .040 .264 

Peristasi_Katanalwsis_Diakopes Equal variances assumed .048 -.038 .153 

Equal variances not assumed .048 -.037 .151 

Peristasi_Katanalwsis_Alli Equal variances assumed .035 -.036 .103 

Equal variances not assumed .035 -.035 .102 
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Πςον αφορά τα ςυναιςκιματα που νιϊκουν κατά τθν κατανάλωςθ προϊόντων ςοκολάτασ, παρατθροφμε ότι 

το φφλο επθρεάηει τισ τφψεισ, αφοφ sig<0,05. Από τθν ςφγκριςθ των μζςων τιμϊν, παρατθροφμε ότι: 

 Οι άντρεσ νιϊκουν ευεξία ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ γυναίκεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 

0,35.  

 Οι άντρεσ νιϊκουν θρεμία ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ γυναίκεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 

0,30.  

 Οι γυναίκεσ νιϊκουν τφψεισ ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άντρεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 

0,55.  

Επίςθσ, φαίνεται ότι το φφλο δεν επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τισ διάφορεσ πθγζσ ενθμζρωςθσ για τα 

προϊόντα ςοκολάτασ. 

Ρίνακασ Ρ213: Επιρροι φφλου ςτα ςυναιςκιματα κατά τθν κατανάλωςθ και τισ πθγζσ ενθμζρωςθσ για τα 

προϊόντα ςοκολάτασ 

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis Antras 129 4.67 .677 .060 

Gynaika 177 4.56 .817 .061 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias Antras 129 3.01 1.004 .088 

Gynaika 177 2.66 1.152 .087 

Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis Antras 129 3.10 1.110 .098 

Gynaika 177 3.30 1.020 .077 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias Antras 129 2.38 1.025 .090 

Gynaika 177 2.08 1.079 .081 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis Antras 129 1.84 1.337 .118 

Gynaika 177 2.39 1.394 .105 

Enimerwsi_Apo_Diafimiseis Antras 134 1.38 .487 .042 

Gynaika 178 1.28 .451 .034 

Enimerwsi_Apo_Prowthisi Antras 134 1.86 .350 .030 

Gynaika 179 1.83 .375 .028 

Enimerwsi_Apo_Rafia_Katastimatw

n 

Antras 131 1.23 .422 .037 

Gynaika 179 1.16 .364 .027 

Enimerwsi_Apo_Internet Antras 134 1.84 .372 .032 

Gynaika 179 1.84 .364 .027 

Enimerwsi_Apo_Arthra Antras 134 1.96 .208 .018 

Gynaika 179 1.99 .105 .008 

Enimerwsi_Apo_Allo Antras 134 1.97 .171 .015 
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Ρίνακασ Ρ213: Επιρροι φφλου ςτα ςυναιςκιματα κατά τθν κατανάλωςθ και τισ πθγζσ ενθμζρωςθσ για τα 

προϊόντα ςοκολάτασ 

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis Antras 129 4.67 .677 .060 

Gynaika 177 4.56 .817 .061 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias Antras 129 3.01 1.004 .088 

Gynaika 177 2.66 1.152 .087 

Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis Antras 129 3.10 1.110 .098 

Gynaika 177 3.30 1.020 .077 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias Antras 129 2.38 1.025 .090 

Gynaika 177 2.08 1.079 .081 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis Antras 129 1.84 1.337 .118 

Gynaika 177 2.39 1.394 .105 

Enimerwsi_Apo_Diafimiseis Antras 134 1.38 .487 .042 

Gynaika 178 1.28 .451 .034 

Enimerwsi_Apo_Prowthisi Antras 134 1.86 .350 .030 

Gynaika 179 1.83 .375 .028 

Enimerwsi_Apo_Rafia_Katastimatw

n 

Antras 131 1.23 .422 .037 

Gynaika 179 1.16 .364 .027 

Enimerwsi_Apo_Internet Antras 134 1.84 .372 .032 

Gynaika 179 1.84 .364 .027 

Enimerwsi_Apo_Arthra Antras 134 1.96 .208 .018 

Gynaika 179 1.99 .105 .008 

Enimerwsi_Apo_Allo Antras 134 1.97 .171 .015 

Gynaika 179 1.98 .129 .010 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of Variances 

t-test for Equality of 

Means 

    

  
F Sig. t 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis Equal variances assumed 4.249 .040 1.154 

Equal variances not assumed 
  

1.188 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias Equal variances assumed 9.209 .003 2.742 

Equal variances not assumed 
  

2.802 
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Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis Equal variances assumed .296 .587 -1.621 

Equal variances not assumed 
  

-1.599 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias Equal variances assumed .194 .660 2.459 

Equal variances not assumed 
  

2.479 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis Equal variances assumed 3.378 .067 -3.434 

Equal variances not assumed 
  

-3.457 

Enimerwsi_Apo_Diafimiseis Equal variances assumed 12.402 .000 1.867 

Equal variances not assumed 
  

1.847 

Enimerwsi_Apo_Prowthisi Equal variances assumed 1.560 .213 .620 

Equal variances not assumed 
  

.626 

Enimerwsi_Apo_Rafia_Katastimatw

n 

Equal variances assumed 10.332 .001 1.620 

Equal variances not assumed 
  

1.584 

Enimerwsi_Apo_Internet Equal variances assumed .136 .712 -.185 

Equal variances not assumed 
  

-.184 

Enimerwsi_Apo_Arthra Equal variances assumed 14.446 .000 -1.868 

Equal variances not assumed 
  

-1.716 

Enimerwsi_Apo_Allo Equal variances assumed 2.400 .122 -.773 

Equal variances not assumed 
  

-.743 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis Equal variances assumed 304 .249 .102 

Equal variances not assumed 298.976 .236 .102 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias Equal variances assumed 304 .006 .347 

Equal variances not assumed 294.409 .005 .347 

Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis Equal variances assumed 304 .106 -.199 

Equal variances not assumed 261.909 .111 -.199 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias Equal variances assumed 304 .014 .301 

Equal variances not assumed 283.719 .014 .301 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis Equal variances assumed 304 .001 -.545 

Equal variances not assumed 282.288 .001 -.545 

Enimerwsi_Apo_Diafimiseis Equal variances assumed 310 .063 .100 

Equal variances not assumed 274.037 .066 .100 
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Enimerwsi_Apo_Prowthisi Equal variances assumed 311 .536 .026 

Equal variances not assumed 296.106 .532 .026 

Enimerwsi_Apo_Rafia_Katastimatw

n 

Equal variances assumed 308 .106 .073 

Equal variances not assumed 255.131 .114 .073 

Enimerwsi_Apo_Internet Equal variances assumed 311 .854 -.008 

Equal variances not assumed 283.447 .854 -.008 

Enimerwsi_Apo_Arthra Equal variances assumed 311 .063 -.034 

Equal variances not assumed 184.169 .088 -.034 

Enimerwsi_Apo_Allo Equal variances assumed 311 .440 -.013 

Equal variances not assumed 237.993 .458 -.013 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence Interval of the Difference 

  
Std. Error Difference Lower Upper 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis Equal variances assumed .088 -.072 .275 

Equal variances not assumed .086 -.067 .270 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias Equal variances assumed .126 .098 .596 

Equal variances not assumed .124 .103 .590 

Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis Equal variances assumed .123 -.440 .043 

Equal variances not assumed .124 -.443 .046 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias Equal variances assumed .122 .060 .541 

Equal variances not assumed .121 .062 .540 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis Equal variances assumed .159 -.857 -.233 

Equal variances not assumed .158 -.855 -.235 

Enimerwsi_Apo_Diafimiseis Equal variances assumed .053 -.005 .205 

Equal variances not assumed .054 -.007 .206 

Enimerwsi_Apo_Prowthisi Equal variances assumed .042 -.056 .108 

Equal variances not assumed .041 -.055 .107 

Enimerwsi_Apo_Rafia_Katastimatw

n 

Equal variances assumed .045 -.016 .161 

Equal variances not assumed .046 -.018 .163 

Enimerwsi_Apo_Internet Equal variances assumed .042 -.090 .075 

Equal variances not assumed .042 -.091 .075 

Enimerwsi_Apo_Arthra Equal variances assumed .018 -.069 .002 

Equal variances not assumed .020 -.072 .005 
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Enimerwsi_Apo_Allo Equal variances assumed .017 -.046 .020 

Equal variances not assumed .018 -.048 .022 

 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρακάτω, παρατθροφμε ότι το φφλο δεν επθρεάηει ςτθν ερϊτθςθ αν 

αγοράηουν οι ίδιοι οι ερωτϊμενοι προϊόντα ςοκολάτασ. Ακόμθ, ςυμπεραίνουμε ότι το φφλο επθρεάηει 

ςτατιςτικά ςθμαντικά μόνο ςτθν περίπτωςθ που αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ για φίλουσ, αφοφ sig<0,05. 

Από τθν ςφγκριςθ των μζςων τιμϊν, παρατθροφμε ότι: 

 Οι γυναίκεσ αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ περιςςότερο από τουσ άντρεσ για τθν οικογζνειά τουσ 

και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,15.  

 Οι γυναίκεσ αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ περιςςότερο από τουσ άντρεσ για τουσ φίλουσ τουσ και 

θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,17.  

 Οι γυναίκεσ αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ περιςςότερο από τουσ άντρεσ από ηαχαροπλαςτεία και 

θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,26.  

 Οι γυναίκεσ αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ περιςςότερο από τουσ άντρεσ από αρτοποιεία και θ 

μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,23.  

Επίςθσ, φαίνεται ότι το φφλο δεν επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τθν ςυχνότθτα τθσ αγοράσ από τα διάφορα 

κανάλια διανομισ., το ποςό των χρθμάτων που ξοδεφονται ανά εβδομάδα ι το κατά πόςο θ αγορά των 

προϊόντων ςοκολάτασ κεωρείται προγραμματιςμζνθ ι αυκόρμθτθ.  

Ρίνακασ Ρ214: Επιρροι φφλου ςτθν αγορά προϊόντων ςοκολάτασ  

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Agorazei_o_idios_Proionta_Sokolat

as 

Antras 134 1.22 .413 .036 

Gynaika 179 1.15 .353 .026 

Agorazei_Gia_Oikogeneia Antras 105 1.52 .502 .049 

Gynaika 151 1.37 .485 .039 

Agorazei_Gia_Filoys Antras 104 1.84 .372 .036 

Gynaika 153 1.66 .475 .038 

Agorazei_Gia_ton_idio Antras 105 1.19 .395 .039 

Gynaika 153 1.26 .441 .036 

Agorazei_Gia_allon Antras 105 1.99 .098 .010 

Gynaika 151 2.00 .000 .000 

Syxnotita_Agoras_Apo_Super_Mark

ets 

Antras 134 2.66 1.137 .098 

Gynaika 179 2.77 1.070 .080 

Syxnotita_Agoras_Apo_Mini_Marke

ts 

Antras 134 2.24 1.275 .110 

Gynaika 179 2.04 1.226 .092 

Syxnotita_Agoras_Apo_Periptera Antras 134 2.41 1.383 .119 
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Gynaika 179 2.43 1.357 .101 

Syxnotita_Agoras_Apo_Zaxaroplaste

ia 

Antras 134 1.66 1.111 .096 

Gynaika 179 1.40 .706 .053 

Syxnotita_Agoras_Apo_Artopoieia Antras 134 1.56 1.160 .100 

Gynaika 179 1.34 .786 .059 

Syxnotita_Agoras_Apo_Allo_Kanali Antras 1 2.00 . . 

Gynaika 2 3.00 1.414 1.000 

Xrimata_gia_Proionta_Sokolatas_va

si_syxnotitas_agoras 

Antras 134 3.28 1.248 .108 

Gynaika 179 3.20 1.166 .087 

Poso_syxna_Programmatismeni_Ag

ora 

Antras 134 2.38 1.302 .113 

Gynaika 179 2.32 1.154 .086 

Poso_syxna_Afthormiti_Agora Antras 134 2.78 1.282 .111 

Gynaika 179 2.86 1.160 .087 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    

  
F Sig. t df 

Agorazei_o_idios_Proionta_Soko

latas 

Equal variances assumed 10.636 .001 1.639 311 

Equal variances not assumed 
  

1.602 260.144 

Agorazei_Gia_Oikogeneia Equal variances assumed 6.777 .010 2.448 254 

Equal variances not assumed 
  

2.432 218.827 

Agorazei_Gia_Filoys Equal variances assumed 48.658 .000 3.181 255 

Equal variances not assumed 
  

3.332 249.970 

Agorazei_Gia_ton_idio Equal variances assumed 7.460 .007 -1.325 256 

Equal variances not assumed 
  

-1.352 238.677 

Agorazei_Gia_allon Equal variances assumed 5.875 .016 -1.200 254 

Equal variances not assumed 
  

-1.000 104.000 

Syxnotita_Agoras_Apo_Super_M

arkets 

Equal variances assumed 2.105 .148 -.851 311 

Equal variances not assumed 
  

-.843 276.827 

Syxnotita_Agoras_Apo_Mini_Ma

rkets 

Equal variances assumed 1.403 .237 1.362 311 

Equal variances not assumed 
  

1.354 280.417 

Syxnotita_Agoras_Apo_Periptera Equal variances assumed .231 .631 -.126 311 

Equal variances not assumed 
  

-.126 283.703 

Syxnotita_Agoras_Apo_Zaxaropl Equal variances assumed 15.330 .000 2.524 311 
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asteia Equal variances not assumed 
  

2.374 211.222 

Syxnotita_Agoras_Apo_Artopoiei

a 

Equal variances assumed 12.027 .001 2.039 311 

Equal variances not assumed 
  

1.933 220.579 

Syxnotita_Agoras_Apo_Allo_Kan

ali 

Equal variances assumed . . -.577 1 

Equal variances not assumed 
  

. . 

Xrimata_gia_Proionta_Sokolatas

_vasi_syxnotitas_agoras 

Equal variances assumed 2.711 .101 .641 311 

Equal variances not assumed 
  

.635 275.684 

Poso_syxna_Programmatismeni

_Agora 

Equal variances assumed 3.406 .066 .406 311 

Equal variances not assumed 
  

.399 266.559 

Poso_syxna_Afthormiti_Agora Equal variances assumed 2.382 .124 -.554 311 

Equal variances not assumed 
  

-.546 270.107 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

Agorazei_o_idios_Proionta_Sokolat

as 

Equal variances assumed .102 .071 .043 

Equal variances not assumed .110 .071 .044 

Agorazei_Gia_Oikogeneia Equal variances assumed .015 .153 .062 

Equal variances not assumed .016 .153 .063 

Agorazei_Gia_Filoys Equal variances assumed .002 .176 .055 

Equal variances not assumed .001 .176 .053 

Agorazei_Gia_ton_idio Equal variances assumed .186 -.071 .054 

Equal variances not assumed .178 -.071 .052 

Agorazei_Gia_allon Equal variances assumed .231 -.010 .008 

Equal variances not assumed .320 -.010 .010 

Syxnotita_Agoras_Apo_Super_Mark

ets 

Equal variances assumed .396 -.107 .126 

Equal variances not assumed .400 -.107 .127 

Syxnotita_Agoras_Apo_Mini_Marke

ts 

Equal variances assumed .174 .194 .143 

Equal variances not assumed .177 .194 .143 

Syxnotita_Agoras_Apo_Periptera Equal variances assumed .900 -.020 .156 

Equal variances not assumed .900 -.020 .157 

Syxnotita_Agoras_Apo_Zaxaroplaste

ia 

Equal variances assumed .012 .260 .103 

Equal variances not assumed .018 .260 .110 

Syxnotita_Agoras_Apo_Artopoieia Equal variances assumed .042 .225 .110 
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Equal variances not assumed .055 .225 .116 

Syxnotita_Agoras_Apo_Allo_Kanali Equal variances assumed .667 -1.000 1.732 

Equal variances not assumed . -1.000 . 

Xrimata_gia_Proionta_Sokolatas_va

si_syxnotitas_agoras 

Equal variances assumed .522 .088 .137 

Equal variances not assumed .526 .088 .139 

Poso_syxna_Programmatismeni_Ag

ora 

Equal variances assumed .685 .057 .139 

Equal variances not assumed .690 .057 .142 

Poso_syxna_Afthormiti_Agora Equal variances assumed .580 -.077 .139 

Equal variances not assumed .586 -.077 .141 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

  
95% Confidence Interval of the Difference 

  
Lower Upper 

Agorazei_o_idios_Proionta_Sokolat

as 

Equal variances assumed -.014 .157 

Equal variances not assumed -.016 .159 

Agorazei_Gia_Oikogeneia Equal variances assumed .030 .276 

Equal variances not assumed .029 .277 

Agorazei_Gia_Filoys Equal variances assumed .067 .286 

Equal variances not assumed .072 .281 

Agorazei_Gia_ton_idio Equal variances assumed -.176 .035 

Equal variances not assumed -.174 .032 

Agorazei_Gia_allon Equal variances assumed -.025 .006 

Equal variances not assumed -.028 .009 

Syxnotita_Agoras_Apo_Super_Mark

ets 

Equal variances assumed -.354 .140 

Equal variances not assumed -.356 .143 

Syxnotita_Agoras_Apo_Mini_Marke

ts 

Equal variances assumed -.086 .475 

Equal variances not assumed -.088 .476 

Syxnotita_Agoras_Apo_Periptera Equal variances assumed -.327 .288 

Equal variances not assumed -.328 .289 

Syxnotita_Agoras_Apo_Zaxaroplaste

ia 

Equal variances assumed .057 .463 

Equal variances not assumed .044 .476 

Syxnotita_Agoras_Apo_Artopoieia Equal variances assumed .008 .441 

Equal variances not assumed -.004 .453 

Syxnotita_Agoras_Apo_Allo_Kanali Equal variances assumed -23.008 21.008 
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Equal variances not assumed . . 

Xrimata_gia_Proionta_Sokolatas_va

si_syxnotitas_agoras 

Equal variances assumed -.182 .358 

Equal variances not assumed -.185 .361 

Poso_syxna_Programmatismeni_Ag

ora 

Equal variances assumed -.218 .331 

Equal variances not assumed -.223 .336 

Poso_syxna_Afthormiti_Agora Equal variances assumed -.350 .196 

Equal variances not assumed -.354 .200 

 

Σχετικά με τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τουσ ερωτθκζντεσ για τθν αγορά προϊόντων ςοκολάτασ, 

ςυμπεραίνουμε ότι το φφλο επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τουσ παράγοντεσ κερμίδεσ, ποιότθτα, όνομα 

εταιρείασ και διαφιμιςθ για τθν αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ, αφοφ sig<0,05. Από τθν ςφγκριςθ των 

μζςων τιμϊν, παρατθροφμε ότι: 

 Οι γυναίκεσ επθρεάηονται περιςςότερο για τθν αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ από τισ κερμίδεσ 

ςυγκριτικά με τουσ άντρεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,33.  

 Οι άντρεσ επθρεάηονται περιςςότερο για τθν αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ από τθν ποιότθτα 

ςυγκριτικά με τισ γυναίκεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,23.  

 Οι άντρεσ επθρεάηονται περιςςότερο για τθν αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ από το όνομα τθσ 

εταιρείασ ςυγκριτικά με τισ γυναίκεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,26.  

 Οι γυναίκεσ επθρεάηονται περιςςότερο για τθν αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ από τθν 

διαφιμιςθ ςυγκριτικά με τουσ άντρεσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,27.  

Ρίνακασ Ρ215: Επιρροι φφλου ςτουσ παράγοντεσ αγοράσ για τα προϊόντα ςοκολάτασ  

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Paragontas_agoras_Taste Antras 134 4.68 .583 .050 

Gynaika 179 4.57 .726 .054 

Paragontas_agoras_Systatika Antras 134 2.89 1.313 .113 

Gynaika 179 2.74 1.177 .088 

Paragontas_agoras_Thermides Antras 134 2.10 1.282 .111 

Gynaika 179 2.43 1.353 .101 

Paragontas_agoras_Flavors Antras 134 3.89 1.135 .098 

Gynaika 179 4.03 1.049 .078 

Paragontas_agoras_Syskeyasia Antras 134 2.39 1.150 .099 

Gynaika 179 2.41 1.120 .084 

Paragontas_agoras_Poiotita Antras 134 4.22 .853 .074 

Gynaika 179 3.98 1.008 .075 
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Paragontas_agoras_Timi Antras 134 3.17 1.341 .116 

Gynaika 179 3.19 1.198 .090 

Paragontas_agoras_Marka Antras 134 3.43 1.146 .099 

Gynaika 179 3.26 1.157 .086 

Paragontas_agoras_Onoma_Etaireia

s 

Antras 134 3.29 1.207 .104 

Gynaika 179 3.01 1.211 .091 

Paragontas_agoras_Xwra_proeleysis Antras 134 2.60 1.377 .119 

Gynaika 179 2.76 1.251 .094 

Paragontas_agoras_Diafimisi Antras 134 2.02 .961 .083 

Gynaika 179 2.30 1.074 .080 

Paragontas_agoras_Gnomes_filoi_oi

kogeneia 

Antras 134 2.35 1.191 .103 

Gynaika 179 2.59 1.169 .087 

Paragontas_agoras_Allos Antras 4 3.50 1.915 .957 

Gynaika 3 4.00 1.000 .577 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    

  
F Sig. t df 

Paragontas_agoras_Taste Equal variances assumed 10.073 .002 1.430 311 

Equal variances not assumed 
  

1.476 309.456 

Paragontas_agoras_Systatika Equal variances assumed 1.488 .223 1.066 311 

Equal variances not assumed 
  

1.049 268.547 

Paragontas_agoras_Thermides Equal variances assumed 1.798 .181 -2.155 311 

Equal variances not assumed 
  

-2.172 294.374 

Paragontas_agoras_Flavors Equal variances assumed .683 .409 -1.172 311 

Equal variances not assumed 
  

-1.159 273.795 

Paragontas_agoras_Syskeyasia Equal variances assumed .127 .722 -.153 311 

Equal variances not assumed 
  

-.152 282.519 

Paragontas_agoras_Poiotita Equal variances assumed 3.551 .060 2.160 311 

Equal variances not assumed 
  

2.213 306.342 

Paragontas_agoras_Timi Equal variances assumed 2.480 .116 -.127 311 

Equal variances not assumed 
  

-.125 268.006 

Paragontas_agoras_Marka Equal variances assumed .002 .964 1.279 311 

Equal variances not assumed 
  

1.281 288.013 
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Paragontas_agoras_Onoma_Etai

reias 

Equal variances assumed .597 .440 2.067 311 

Equal variances not assumed 
  

2.068 287.171 

Paragontas_agoras_Xwra_proele

ysis 

Equal variances assumed 3.490 .063 -1.041 311 

Equal variances not assumed 
  

-1.027 270.946 

Paragontas_agoras_Diafimisi Equal variances assumed 5.584 .019 -2.332 311 

Equal variances not assumed 
  

-2.370 301.173 

Paragontas_agoras_Gnomes_filo

i_oikogeneia 

Equal variances assumed .643 .423 -1.794 311 

Equal variances not assumed 
  

-1.789 283.798 

Paragontas_agoras_Allos Equal variances assumed 2.232 .195 -.406 5 

Equal variances not assumed 
  

-.447 4.655 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

Paragontas_agoras_Taste Equal variances assumed .154 .109 .076 

Equal variances not assumed .141 .109 .074 

Paragontas_agoras_Systatika Equal variances assumed .287 .151 .141 

Equal variances not assumed .295 .151 .144 

Paragontas_agoras_Thermides Equal variances assumed .032 -.326 .151 

Equal variances not assumed .031 -.326 .150 

Paragontas_agoras_Flavors Equal variances assumed .242 -.145 .124 

Equal variances not assumed .248 -.145 .126 

Paragontas_agoras_Syskeyasia Equal variances assumed .879 -.020 .129 

Equal variances not assumed .879 -.020 .130 

Paragontas_agoras_Poiotita Equal variances assumed .032 .233 .108 

Equal variances not assumed .028 .233 .105 

Paragontas_agoras_Timi Equal variances assumed .899 -.018 .144 

Equal variances not assumed .901 -.018 .146 

Paragontas_agoras_Marka Equal variances assumed .202 .168 .132 

Equal variances not assumed .201 .168 .131 

Paragontas_agoras_Onoma_Etaireia

s 

Equal variances assumed .040 .285 .138 

Equal variances not assumed .040 .285 .138 

Paragontas_agoras_Xwra_proeleysis Equal variances assumed .299 -.155 .149 

Equal variances not assumed .306 -.155 .151 
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Paragontas_agoras_Diafimisi Equal variances assumed .020 -.274 .117 

Equal variances not assumed .018 -.274 .116 

Paragontas_agoras_Gnomes_filoi_oi

kogeneia 

Equal variances assumed .074 -.241 .135 

Equal variances not assumed .075 -.241 .135 

Paragontas_agoras_Allos Equal variances assumed .702 -.500 1.232 

Equal variances not assumed .675 -.500 1.118 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

  
95% Confidence Interval of the Difference 

  
Lower Upper 

Paragontas_agoras_Taste Equal variances assumed -.041 .260 

Equal variances not assumed -.036 .255 

Paragontas_agoras_Systatika Equal variances assumed -.127 .429 

Equal variances not assumed -.132 .433 

Paragontas_agoras_Thermides Equal variances assumed -.623 -.028 

Equal variances not assumed -.621 -.031 

Paragontas_agoras_Flavors Equal variances assumed -.390 .099 

Equal variances not assumed -.393 .102 

Paragontas_agoras_Syskeyasia Equal variances assumed -.274 .235 

Equal variances not assumed -.275 .236 

Paragontas_agoras_Poiotita Equal variances assumed .021 .446 

Equal variances not assumed .026 .441 

Paragontas_agoras_Timi Equal variances assumed -.302 .265 

Equal variances not assumed -.307 .270 

Paragontas_agoras_Marka Equal variances assumed -.091 .427 

Equal variances not assumed -.090 .427 

Paragontas_agoras_Onoma_Etaireia

s 

Equal variances assumed .014 .557 

Equal variances not assumed .014 .557 

Paragontas_agoras_Xwra_proeleysis Equal variances assumed -.449 .138 

Equal variances not assumed -.453 .143 

Paragontas_agoras_Diafimisi Equal variances assumed -.505 -.043 

Equal variances not assumed -.501 -.046 

Paragontas_agoras_Gnomes_filoi_oi

kogeneia 

Equal variances assumed -.506 .023 

Equal variances not assumed -.507 .024 
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Paragontas_agoras_Allos Equal variances assumed -3.666 2.666 

Equal variances not assumed -3.439 2.439 

 

Θ προτίμθςθ αγοράσ των ερωτθκζντων για ςυγκεκριμζνθ κατθγορίασ προϊόντων ςοκολάτασ, θ επιλογι 

αγαπθμζνθσ μάρκασ, κακϊσ επίςθσ και ο λόγοσ τθσ επιλογισ αυτισ δεν επθρεάηονται ςτατιςτικά ςθμαντικά 

από το φφλο των ερωτθκζντων, όπωσ βλζπουμε παρακάτω.    

Ρίνακασ Ρ216: Επιρροι φφλου ςτθν κατάταξθ αγοράσ 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Katataksi_Agoras_Plakes Equal variances assumed 311 .304 .142 

Equal variances not assumed 298.590 .298 .142 

Katataksi_Agoras_Gemisti Equal variances assumed 311 .110 -.240 

Equal variances not assumed 289.615 .110 -.240 

Katataksi_Agoras_Gkofreta Equal variances assumed 311 .199 .186 

Equal variances not assumed 279.821 .202 .186 

Katataksi_Agoras_Sokolatakia Equal variances assumed 311 .681 -.053 

Equal variances not assumed 292.063 .680 -.053 

Katataksi_Agoras_Sokopasta Equal variances assumed 311 .838 -.031 

Equal variances not assumed 281.417 .838 -.031 

 

Ρίνακασ Ρ217: Επιρροι φφλου ςτθν αγαπθμζνθ μάρκα 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

Agapimeni_Marka Equal variances assumed .130 -2.840 1.873 

Equal variances not assumed .131 -2.840 1.874 

Logos_Agapimenis_Markas_Taste Equal variances assumed .493 -.218 .318 

Equal variances not assumed .431 -.218 .277 

Logos_Agapimenis_Markas_Systatik

a 

Equal variances assumed .982 -.003 .157 

Equal variances not assumed .982 -.003 .157 

Logos_Agapimenis_Markas_Thermi

des 

Equal variances assumed .193 -.168 .129 

Equal variances not assumed .188 -.168 .127 

Logos_Agapimenis_Markas_Flavors Equal variances assumed .616 -.088 .176 



264 
 
 

 

 

Equal variances not assumed .618 -.088 .177 

Logos_Agapimenis_Markas_Syskeya

sia 

Equal variances assumed .198 .191 .148 

Equal variances not assumed .202 .191 .149 

Logos_Agapimenis_Markas_Poiotita Equal variances assumed .607 .058 .113 

Equal variances not assumed .605 .058 .112 

Logos_Agapimenis_Markas_Timi Equal variances assumed .962 .007 .148 

Equal variances not assumed .963 .007 .149 

Logos_Agapimenis_Markas_Marka Equal variances assumed .262 .174 .155 

Equal variances not assumed .261 .174 .155 

Logos_Agapimenis_Markas_Onoma

_Etaireias 

Equal variances assumed .275 .179 .164 

Equal variances not assumed .277 .179 .165 

Logos_Agapimenis_Markas_Xwra_P

roelefsis 

Equal variances assumed .865 -.028 .168 

Equal variances not assumed .867 -.028 .170 

Logos_Agapimenis_Markas_Diafimis

i 

Equal variances assumed .337 -.127 .132 

Equal variances not assumed .337 -.127 .132 

Logos_Agapimenis_Markas_Gnome

s 

Equal variances assumed .224 -.171 .141 

Equal variances not assumed .226 -.171 .141 

Logos_Agapimenis_Markas_Allos Equal variances assumed .170 1.500 .833 

Equal variances not assumed .148 1.500 .764 

 

Το αν κυμοφνται τθν τελευταία διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ φαίνεται να επθρεάηεται από το 

φφλο των ερωτθκζντων. Επιπλζον, το φφλο επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τθν πιςτότθτα ςτθν αγαπθμζνθ 

τουσ μάρκα, αφοφ sig<0,05. Από τθν ςφγκριςθ των μζςων τιμϊν, παρατθροφμε ότι: 

 Οι γυναίκεσ κυμοφνται περιςςότερο τθν διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ από τουσ άντρεσ 

και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,15. 

 Οι άντρεσ κα παρζμεναν περιςςότερο πιςτοί ςτθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα από τισ γυναίκεσ και θ 

μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,10.  

Ρίνακασ Ρ218: Επιρροι φφλου ςτθ διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ και τθν πιςτότθτα  

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Thymaste_Diafimisi_Agapimenis_M

arkas 

Antras 134 1.74 .441 .038 

Gynaika 179 1.59 .494 .037 

Meso_Diafimisis_Agapimenis_Mark

as 

Antras 35 4.31 1.530 .259 

Gynaika 73 4.70 1.037 .121 

Pistotita_xwris_Empistosyni Antras 134 1.71 .456 .039 



265 
 
 

 

 

Gynaika 179 1.81 .393 .029 

Epilogi_Allis_Markas_Oikonomikis Antras 134 1.38 .487 .042 

Gynaika 179 1.42 .495 .037 

     

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of Variances 

t-test for Equality of 

Means 

    

  
F Sig. t 

Thymaste_Diafimisi_Agapimenis_M

arkas 

Equal variances assumed 32.479 .000 2.823 

Equal variances not assumed 
  

2.870 

Meso_Diafimisis_Agapimenis_Mark

as 

Equal variances assumed 9.540 .003 -1.536 

Equal variances not assumed 
  

-1.346 

Pistotita_xwris_Empistosyni Equal variances assumed 17.022 .000 -2.101 

Equal variances not assumed 
  

-2.057 

Epilogi_Allis_Markas_Oikonomikis Equal variances assumed 1.917 .167 -.684 

Equal variances not assumed 
  

-.685 

 
  

 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Thymaste_Diafimisi_Agapimenis_M

arkas 

Equal variances assumed 311 .005 .152 

Equal variances not assumed 301.444 .004 .152 

Meso_Diafimisis_Agapimenis_Mark

as 

Equal variances assumed 106 .127 -.384 

Equal variances not assumed 49.491 .185 -.384 

Pistotita_xwris_Empistosyni Equal variances assumed 311 .036 -.101 

Equal variances not assumed 261.776 .041 -.101 

Epilogi_Allis_Markas_Oikonomikis Equal variances assumed 311 .495 -.038 

Equal variances not assumed 288.906 .494 -.038 

    

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence Interval of the Difference 
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Std. Error Difference Lower Upper 

Thymaste_Diafimisi_Agapimenis_M

arkas 

Equal variances assumed .054 .046 .258 

Equal variances not assumed .053 .048 .257 

Meso_Diafimisis_Agapimenis_Mark

as 

Equal variances assumed .250 -.880 .112 

Equal variances not assumed .286 -.958 .189 

Pistotita_xwris_Empistosyni Equal variances assumed .048 -.196 -.006 

Equal variances not assumed .049 -.198 -.004 

Epilogi_Allis_Markas_Oikonomikis Equal variances assumed .056 -.149 .072 

Equal variances not assumed .056 -.149 .072 

    

 

Σχετικά με τθν προβολι και διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ, βλζπουμε το φφλο να επθρεάηει μόνο ςτο 

κατά πόςο θ διαφιμιςθ παρζχει πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά του προϊόντοσ, αφοφ sig<0,05. Ριο 

ςυγκεκριμζνα από τθν ςφγκριςθ των μζςων τιμϊν, παρατθροφμε ότι: 

 Οι γυναίκεσ διαφωνοφν ςε μικρότερο βακμό από τουσ άντρεσ ότι θ διαφιμιςθ παρζχει 

πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά του προϊόντοσ και θ μζςθ διαφορά τουσ είναι 0,24.  

 

Επίςθσ, φαίνεται ότι το φφλο δεν επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τθν αντίλθψθ ότι οι τωρινζσ επιλογζσ 

προϊόντων ςοκολάτασ κεωροφνται ακριβζσ. 

Ρίνακασ Ρ219: Επιρροι φφλου ςτθν προβολι και διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ και ςτθν αντίλθψθ 

ότι οι τωρινζσ επιλογζσ ςοκολάτασ κεωροφνται ακριβζσ 

 
Fylo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Entoni_Provoli_MME_Proionta_Sok

olatas 

Antras 134 3.43 .836 .072 

Gynaika 179 3.58 .917 .069 

Entoni_Provoli_Diadiktyo_Proionta_

Sokolatas 

Antras 134 2.93 .846 .073 

Gynaika 179 2.93 .940 .070 

Entoni_Provoli_Entypa_Proionta_So

kolatas 

Antras 134 2.69 .806 .070 

Gynaika 179 2.60 .858 .064 

Diafimistiko_Minima_Safes_ksekath

aro 

Antras 134 3.42 .960 .083 

Gynaika 179 3.55 .875 .065 

Diafimisi_Plirofories_gia_Systatika Antras 134 2.18 .941 .081 

Gynaika 179 2.42 1.021 .076 

Diafimisi_Plirofories_gia_Marka Antras 134 3.26 1.117 .096 

Gynaika 179 3.25 1.085 .081 
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Diafimisi_Paraplanitiki Antras 134 2.69 1.085 .094 

Gynaika 179 2.55 .972 .073 

Diafimisi_Analithis Antras 134 2.54 1.038 .090 

Gynaika 179 2.46 .913 .068 

Akrives_Epiloges_Proionta_Sokolata

s 

Antras 134 1.52 .501 .043 

Gynaika 179 1.61 .488 .036 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of Variances 

t-test for Equality of 

Means 

    

  
F Sig. t 

Entoni_Provoli_MME_Proionta_Sok

olatas 

Equal variances assumed 1.628 .203 -1.469 

Equal variances not assumed 
  

-1.489 

Entoni_Provoli_Diadiktyo_Proionta_

Sokolatas 

Equal variances assumed 1.000 .318 -.074 

Equal variances not assumed 
  

-.075 

Entoni_Provoli_Entypa_Proionta_So

kolatas 

Equal variances assumed 1.471 .226 1.008 

Equal variances not assumed 
  

1.017 

Diafimistiko_Minima_Safes_ksekath

aro 

Equal variances assumed 2.468 .117 -1.297 

Equal variances not assumed 
  

-1.280 

Diafimisi_Plirofories_gia_Systatika Equal variances assumed 2.237 .136 -2.127 

Equal variances not assumed 
  

-2.152 

Diafimisi_Plirofories_gia_Marka Equal variances assumed .168 .682 .078 

Equal variances not assumed 
  

.078 

Diafimisi_Paraplanitiki Equal variances assumed .768 .381 1.208 

Equal variances not assumed 
  

1.189 

Diafimisi_Analithis Equal variances assumed 3.242 .073 .716 

Equal variances not assumed 
  

.703 

Akrives_Epiloges_Proionta_Sokolata

s 

Equal variances assumed 6.620 .011 -1.633 

Equal variances not assumed 
  

-1.627 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   

  
df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Entoni_Provoli_MME_Proionta_Sok Equal variances assumed 311 .143 -.148 
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olatas Equal variances not assumed 299.145 .138 -.148 

Entoni_Provoli_Diadiktyo_Proionta_

Sokolatas 

Equal variances assumed 311 .941 -.008 

Equal variances not assumed 300.530 .940 -.008 

Entoni_Provoli_Entypa_Proionta_So

kolatas 

Equal variances assumed 311 .314 .096 

Equal variances not assumed 295.442 .310 .096 

Diafimistiko_Minima_Safes_ksekath

aro 

Equal variances assumed 311 .196 -.135 

Equal variances not assumed 271.388 .202 -.135 

Diafimisi_Plirofories_gia_Systatika Equal variances assumed 311 .034 -.240 

Equal variances not assumed 297.906 .032 -.240 

Diafimisi_Plirofories_gia_Marka Equal variances assumed 311 .938 .010 

Equal variances not assumed 282.178 .938 .010 

Diafimisi_Paraplanitiki Equal variances assumed 311 .228 .141 

Equal variances not assumed 268.527 .236 .141 

Diafimisi_Analithis Equal variances assumed 311 .475 .079 

Equal variances not assumed 265.229 .483 .079 

Akrives_Epiloges_Proionta_Sokolata

s 

Equal variances assumed 311 .103 -.092 

Equal variances not assumed 282.433 .105 -.092 

Independent Samples Test 

  
t-test for Equality of Means 

   
95% Confidence Interval of the Difference 

  
Std. Error Difference Lower Upper 

Entoni_Provoli_MME_Proionta_Sok

olatas 

Equal variances assumed .101 -.347 .050 

Equal variances not assumed .100 -.344 .048 

Entoni_Provoli_Diadiktyo_Proionta_

Sokolatas 

Equal variances assumed .103 -.210 .195 

Equal variances not assumed .101 -.207 .192 

Entoni_Provoli_Entypa_Proionta_So

kolatas 

Equal variances assumed .096 -.092 .284 

Equal variances not assumed .095 -.090 .283 

Diafimistiko_Minima_Safes_ksekath

aro 

Equal variances assumed .104 -.340 .070 

Equal variances not assumed .106 -.343 .073 

Diafimisi_Plirofories_gia_Systatika Equal variances assumed .113 -.462 -.018 

Equal variances not assumed .111 -.459 -.020 

Diafimisi_Plirofories_gia_Marka Equal variances assumed .126 -.237 .257 

Equal variances not assumed .126 -.238 .258 
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Diafimisi_Paraplanitiki Equal variances assumed .117 -.089 .371 

Equal variances not assumed .119 -.092 .374 

Diafimisi_Analithis Equal variances assumed .111 -.138 .297 

Equal variances not assumed .113 -.143 .301 

Akrives_Epiloges_Proionta_Sokolata

s 

Equal variances assumed .056 -.203 .019 

Equal variances not assumed .057 -.204 .019 

 

Για τισ κατθγορικζσ (nominal) μεταβλθτζσ του ερωτθματολογίου μασ που εξετάηουν τθν γνϊμθ των 

ερωτθκζντων για το τι λείπει από τθν αγορά και άρα το τι κζλουν να βγει, επιλζγουμε τθ χριςθ του x-square 

test και ςτθ ςυνζχεια τθσ ανάλυςθσ crosstabs.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο SPSS επιλζγουμε AnalyzeDescriptive StatisticsCrosstabs και ζχουμε τον εξισ 

ζλεγχο υποκζςεων: 

Θ0: το φφλο και οι παραπάνω κατθγορικζσ μεταβλθτζσ είναι ανεξάρτθτα 

Θ1: φφλο και οι παραπάνω κατθγορικζσ μεταβλθτζσ είναι εξαρτθμζνα 

 

Από τουσ παρακάτω πίνακεσ, ςυμπεραίνουμε ότι: 

 ο ςυντελεςτισ pearson>0,05, άρα δεχόμαςτε τθν Θ0 και θ γνϊμθ των ερωτθκζντων ςχετικά με το τι 

λείπει και τι να βγει ςτθν αγορά δεν εξαρτϊνται από το φφλο ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό βακμό 

 ο ζλεγχοσ x-square είναι αξιόπιςτοσ ςτθν ςυςχζτιςθ φφλου με του τι να βγει ςτθν αγορά εφόςον θ 

πικανότθτα είναι 20%, ενϊ δεν είναι αξιόπιςτοσ ςτθν ςυςχζτιςθ φφλου με του τι λείπει από τθν 

αγορά εφόςον θ πικανότθτα είναι >20% (66,7%) 
 

Ρίνακασ Ρ220: Επιρροι φφλου ςε κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (τι να βγει ςτθν αγορά, τι λείπει) 

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Ti_Na_Vgei_Stin_Agora * Fylo 312 99.7% 1 .3% 313 100.0% 

Ti_Leipei_Apo_Agapimeni_Marka * 

Fylo 

313 100.0% 0 .0% 313 100.0% 

 

  
Fylo 

 

  
Antras Gynaika Total 

Ti_Na_Vgei_Stin_Agora Kalokairini sokolata 19 40 59 

Neo Paradosiako Proion 23 35 58 

Nea Geusi 4 6 10 
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Allo 3 6 9 

Tipota 84 92 176 

 
Total 133 179 312 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.049a 4 .282 

Likelihood Ratio 5.121 4 .275 

Linear-by-Linear Association 4.158 1 .041 

N of Valid Cases 312 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.84. 

  
Fylo 

 

  
Antras Gynaika Total 

Ti_Leipei_Apo_Agapimeni_Marka nai, 8a i8ela xamiloteri timi 1 3 4 

nai, 8a i8ela perissoteres prosfores 0 2 2 

nai, 8a i8ela nees geyseis 4 8 12 

nai, 8a i8ela neo mege8os 0 6 6 

nai, 8a i8ela perissoteri posotita 5 2 7 

oxi, tipota den leipei 124 158 282 

 
Total 134 179 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.444a 5 .093 

Likelihood Ratio 12.441 5 .029 

Linear-by-Linear Association 2.995 1 .084 

N of Valid Cases 313 
  

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .86. 

 

Αντίςτοιχα, όςον αφορά τθν επιρροι του φφλου ςτθν επιλογι του μζςου ςτο οποίο οι ερωτϊμενοι κυμοφνται 

τθν τελευταία διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ ςυμπεραίνουμε ότι: 

 ο ςυντελεςτισ pearson>0,05, άρα δεχόμαςτε τθν Θ0 και θ επιλογι του μζςου δεν εξαρτάται από το 

φφλο ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό βακμό 

 ο ζλεγχοσ x-square δεν είναι αξιόπιςτοσ ςτθν ςυςχζτιςθ φφλου με του τι λείπει από τθν αγορά 

εφόςον θ πικανότθτα είναι >20% (50%) 
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Ρίνακασ Ρ221: Επιρροι φφλου ςε κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (επιλογι μζςου διαφιμιςθσ) 

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Meso_Diafimisis_Agapimenis_Mark

as * Fylo 

108 34.5% 205 65.5% 313 100.0% 

 

  
Fylo 

 

  
Antras Gynaika Total 

Meso_Diafimisis_Agapimenis_Mark

as 

Diadiktyo 6 5 11 

Periodiko 0 1 1 

Tileorasi 29 67 96 

 
Total 35 73 108 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.152a 2 .207 

Likelihood Ratio 3.278 2 .194 

Linear-by-Linear Association 2.331 1 .127 

N of Valid Cases 108 
  

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32. 

 

Ρζρα από το φφλο, ελζγχκθκε και το κατά πόςο επθρεάηει θ θλικία τισ απαντιςεισ των ερωτθκζντων μζςω 

τθσ ανάλυςθσ one – way Anova. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο SPSS επιλζγουμε AnalyzeCompare MeansOne-

Way Anova και με factor τθν θλικία ελζγχουμε τισ ordinal μεταβλθτζσ που κζλουμε. 

Ρίνακασ Ρ222: Επιρροι θλικίασ ςτθν κατάταξθ κατανάλωςθσ 

   

  
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Katataksi_Plakes <18 10 3.20 1.687 .533 

18 - 24 85 4.11 1.035 .112 

25 - 35 163 4.12 1.064 .083 

36 - 46 34 3.59 1.480 .254 

>47 14 3.57 1.505 .402 

Total 306 4.00 1.172 .067 
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Katataksi_Gemisti <18 10 2.70 1.418 .448 

18 - 24 85 3.07 1.404 .152 

25 - 35 163 3.15 1.402 .110 

36 - 46 34 3.06 1.347 .231 

>47 14 3.07 1.385 .370 

Total 306 3.10 1.390 .079 

Katataksi_Gkofreta <18 10 2.50 .850 .269 

18 - 24 85 2.79 1.337 .145 

25 - 35 163 3.03 1.293 .101 

36 - 46 34 3.35 1.178 .202 

>47 14 3.43 1.453 .388 

Total 306 3.00 1.298 .074 

Katataksi_Sokolatakia <18 10 2.70 1.252 .396 

18 - 24 85 2.44 1.295 .140 

25 - 35 163 2.33 1.222 .096 

36 - 46 34 2.82 1.218 .209 

>47 14 2.86 1.167 .312 

Total 306 2.45 1.246 .071 

Katataksi_Sokopasta <18 10 3.90 1.595 .504 

18 - 24 85 2.60 1.356 .147 

25 - 35 163 2.40 1.284 .101 

36 - 46 34 2.18 1.487 .255 

>47 14 2.07 1.269 .339 

Total 306 2.46 1.362 .078 

Descriptives 

  
95% Confidence Interval for Mean 

 

  
Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Katataksi_Plakes <18 1.99 4.41 1 5 

18 - 24 3.88 4.33 1 5 

25 - 35 3.96 4.29 1 5 

36 - 46 3.07 4.10 1 5 

>47 2.70 4.44 1 5 

Total 3.87 4.14 1 5 

Katataksi_Gemisti <18 1.69 3.71 1 5 
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18 - 24 2.77 3.37 1 5 

25 - 35 2.93 3.36 1 5 

36 - 46 2.59 3.53 1 5 

>47 2.27 3.87 1 5 

Total 2.94 3.25 1 5 

Katataksi_Gkofreta <18 1.89 3.11 1 4 

18 - 24 2.50 3.08 1 5 

25 - 35 2.83 3.23 1 5 

36 - 46 2.94 3.76 1 5 

>47 2.59 4.27 1 5 

Total 2.85 3.15 1 5 

Katataksi_Sokolatakia <18 1.80 3.60 1 4 

18 - 24 2.16 2.71 1 5 

25 - 35 2.14 2.51 1 5 

36 - 46 2.40 3.25 1 5 

>47 2.18 3.53 1 5 

Total 2.31 2.59 1 5 

Katataksi_Sokopasta <18 2.76 5.04 1 5 

18 - 24 2.31 2.89 1 5 

25 - 35 2.20 2.60 1 5 

36 - 46 1.66 2.70 1 5 

>47 1.34 2.80 1 5 

Total 2.31 2.62 1 5 

ANOVA 

  
Sum of Squares Df Mean Square 

Katataksi_Plakes Between Groups 18.140 4 4.535 

Within Groups 400.857 301 1.332 

Total 418.997 305 
 

Katataksi_Gemisti Between Groups 2.105 4 .526 

Within Groups 586.954 301 1.950 

Total 589.059 305 
 

Katataksi_Gkofreta Between Groups 13.272 4 3.318 

Within Groups 500.728 301 1.664 

Total 514.000 305 
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Katataksi_Sokolatakia Between Groups 10.247 4 2.562 

Within Groups 463.416 301 1.540 

Total 473.663 305 
 

Katataksi_Sokopasta Between Groups 27.855 4 6.964 

Within Groups 538.250 301 1.788 

Total 566.105 305 
 

ANOVA 

  
F Sig. 

Katataksi_Plakes Between Groups 3.405 .010 

Katataksi_Gemisti Between Groups .270 .897 

Katataksi_Gkofreta Between Groups 1.995 .095 

Katataksi_Sokolatakia Between Groups 1.664 .158 

Katataksi_Sokopasta Between Groups 3.894 .004 

 

Ραρατθροφμε ότι θ θλικία επθρεάηει τθν ςειρά κατάταξθσ κατανάλωςθσ μόνο ςτθ ςοκολάτα ςε πλάκεσ και 

ςτθ ςοκοπάςτα, κακϊσ sig.<0,05. Ωσ εκ τοφτου, ςυμπεραίνουμε ότι: 

 οι νεαρζσ θλικίεσ 18-35 επιλζγουν μεγαλφτερο βακμό κατάταξθσ ςτθν κατανάλωςθ ςοκολάτα ςε 

πλάκεσ 

 οι μικρότεροι ςε θλικία <18 επιλζγουν μεγαλφτερο βακμό κατάταξθσ ςτθν κατανάλωςθ ςτθ 

ςοκοπάςτα 

Ρίνακασ Ρ223: Επιρροι θλικίασ ςτθ ςυχνότθτα και ποςότθτα κατανάλωςθσ 

   

  
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Syxnotita_Katanalwsis_Proionta_So

kolatas 

<18 10 3.70 1.252 .396 

18 - 24 84 4.32 1.194 .130 

25 - 35 163 3.66 1.269 .099 

36 - 46 34 4.03 1.193 .205 

>47 14 4.00 1.038 .277 

Total 305 3.90 1.256 .072 

Posotita_Katanalwis_Plakes <18 10 1.80 .422 .133 

18 - 24 85 1.47 .502 .054 

25 - 35 162 1.55 .580 .046 

36 - 46 34 1.53 .507 .087 

>47 14 1.50 .650 .174 
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Total 305 1.53 .550 .031 

Posotita_Katanalwis_Gemisti <18 10 1.70 .675 .213 

18 - 24 85 1.35 .481 .052 

25 - 35 163 1.40 .517 .040 

36 - 46 34 1.35 .485 .083 

>47 14 1.21 .579 .155 

Total 306 1.39 .514 .029 

Posotita_Katanalwis_Gkofreta <18 10 1.80 .422 .133 

18 - 24 85 1.64 .595 .064 

25 - 35 163 1.76 .597 .047 

36 - 46 34 1.68 .727 .125 

>47 14 2.00 .877 .234 

Total 306 1.73 .623 .036 

Posotita_Katanalwis_Sokolatakia <18 10 1.60 .699 .221 

18 - 24 85 1.31 .618 .067 

25 - 35 163 1.43 .648 .051 

36 - 46 34 1.29 .579 .099 

>47 14 1.14 .535 .143 

Total 306 1.37 .631 .036 

Posotita_Katanalwsis_Sokopasta <18 10 2.00 .816 .258 

18 - 24 85 1.21 .465 .050 

25 - 35 163 1.20 .442 .035 

36 - 46 34 1.12 .327 .056 

>47 14 1.07 .267 .071 

Total 306 1.21 .469 .027 

Descriptives 

  
95% Confidence Interval for Mean 

 

  
Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Syxnotita_Katanalwsis_Proionta_So

kolatas 

<18 2.80 4.60 2 6 

18 - 24 4.06 4.58 2 6 

25 - 35 3.46 3.85 1 6 

36 - 46 3.61 4.45 1 6 

>47 3.40 4.60 3 6 
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Total 3.76 4.04 1 6 

Posotita_Katanalwis_Plakes <18 1.50 2.10 1 2 

18 - 24 1.36 1.58 1 2 

25 - 35 1.46 1.64 1 3 

36 - 46 1.35 1.71 1 2 

>47 1.12 1.88 1 3 

Total 1.47 1.59 1 3 

Posotita_Katanalwis_Gemisti <18 1.22 2.18 1 3 

18 - 24 1.25 1.46 1 2 

25 - 35 1.32 1.48 1 3 

36 - 46 1.18 1.52 1 2 

>47 .88 1.55 1 3 

Total 1.33 1.44 1 3 

Posotita_Katanalwis_Gkofreta <18 1.50 2.10 1 2 

18 - 24 1.51 1.76 1 3 

25 - 35 1.67 1.85 1 3 

36 - 46 1.42 1.93 1 3 

>47 1.49 2.51 1 3 

Total 1.66 1.80 1 3 

Posotita_Katanalwis_Sokolatakia <18 1.10 2.10 1 3 

18 - 24 1.17 1.44 1 3 

25 - 35 1.33 1.53 1 3 

36 - 46 1.09 1.50 1 3 

>47 .83 1.45 1 3 

Total 1.30 1.44 1 3 

Posotita_Katanalwsis_Sokopasta <18 1.42 2.58 1 3 

18 - 24 1.11 1.31 1 3 

25 - 35 1.13 1.26 1 3 

36 - 46 1.00 1.23 1 2 

>47 .92 1.23 1 2 

Total 1.16 1.27 1 3 

ANOVA 

  
Sum of Squares Df Mean Square 

Syxnotita_Katanalwsis_Proionta_So Between Groups 25.696 4 6.424 
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kolatas Within Groups 454.153 300 1.514 

Total 479.849 304 
 

Posotita_Katanalwis_Plakes Between Groups 1.102 4 .276 

Within Groups 90.852 300 .303 

Total 91.954 304 
 

Posotita_Katanalwis_Gemisti Between Groups 1.587 4 .397 

Within Groups 78.910 301 .262 

Total 80.497 305 
 

Posotita_Katanalwis_Gkofreta Between Groups 2.083 4 .521 

Within Groups 116.404 301 .387 

Total 118.487 305 
 

Posotita_Katanalwis_Sokolatakia Between Groups 2.371 4 .593 

Within Groups 119.159 301 .396 

Total 121.529 305 
 

Posotita_Katanalwsis_Sokopasta Between Groups 6.829 4 1.707 

Within Groups 60.364 301 .201 

Total 67.193 305 
 

 

ANOVA 

  
F Sig. 

Syxnotita_Katanalwsis_Proionta_So

kolatas 

Between Groups 4.244 .002 

Posotita_Katanalwis_Plakes Between Groups .910 .458 

Posotita_Katanalwis_Gemisti Between Groups 1.513 .198 

Posotita_Katanalwis_Gkofreta Between Groups 1.347 .253 

Posotita_Katanalwis_Sokolatakia Between Groups 1.497 .203 

Posotita_Katanalwsis_Sokopasta Between Groups 8.513 .000 

 

Θ θλικία επθρεάηει τθν ςυχνότθτα κατανάλωςθσ προϊόντων ςοκολάτασ, κακϊσ και τθν ποςότθτα 

κατανάλωςθσ ςτθν κατθγορία τθσ ςοκοπάςτασ, αφοφ sig<0,05. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 οι θλικίεσ 18-24 καταναλϊνουν περιςςότερο από 3 φορζσ τθν εβδομάδα προϊόντα ςοκολάτασ ςε 

αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι μικρότερεσ θλικίεσ <18 καταναλϊνουν μία ολόκλθρθ ςυςκευαςία ςοκοπάςτασ περίπου ανά 

εβδομάδα  
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Ρίνακασ Ρ224: Επιρροι θλικίασ ςτθν αξιολόγθςθ προτάςεων για τα προϊόντα ςοκολάτασ 

  

 

95% Confidence Interval for 

Mean 
 

  
N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Proionta_Sokolatas_Prok

aloyn_Eveksia 

<18 10 3.50 .972 .307 2.80 4.20 2 5 

18 - 24 84 3.57 .935 .102 3.37 3.77 1 5 

25 - 35 163 3.59 .901 .071 3.45 3.73 1 5 

36 - 46 34 3.62 .888 .152 3.31 3.93 1 5 

>47 14 4.07 .997 .267 3.50 4.65 2 5 

Total 305 3.61 .915 .052 3.50 3.71 1 5 

Proionta_Sokolatas_Prosf

eroyn_Energeia 

<18 10 3.70 1.252 .396 2.80 4.60 2 5 

18 - 24 85 3.88 .837 .091 3.70 4.06 1 5 

25 - 35 163 3.88 .781 .061 3.76 4.00 2 5 

36 - 46 34 4.03 .627 .108 3.81 4.25 3 5 

>47 14 4.21 .802 .214 3.75 4.68 2 5 

Total 306 3.91 .800 .046 3.82 4.00 1 5 

Proionta_Sokolatas_Prok

aloyn_Xalarwsi 

<18 10 3.00 1.247 .394 2.11 3.89 1 5 

18 - 24 85 3.44 .981 .106 3.22 3.65 1 5 

25 - 35 163 3.06 .947 .074 2.91 3.21 1 5 

36 - 46 34 2.97 1.029 .177 2.61 3.33 1 5 

>47 14 2.57 1.089 .291 1.94 3.20 1 4 

Total 306 3.13 1.000 .057 3.02 3.24 1 5 

Proionta_Sokolatas_Prok

aloyn_Ethismo 

<18 10 3.60 .843 .267 3.00 4.20 2 5 

18 - 24 85 3.62 1.144 .124 3.38 3.87 1 5 

25 - 35 162 3.55 1.175 .092 3.37 3.73 1 5 

36 - 46 34 3.00 1.279 .219 2.55 3.45 1 5 

>47 14 3.79 .975 .261 3.22 4.35 2 5 

Total 305 3.52 1.170 .067 3.39 3.65 1 5 

Proionta_Sokolatas_Prosf

eroyn_Apolaysi 

<18 10 4.80 .422 .133 4.50 5.10 4 5 

18 - 24 85 4.73 .585 .063 4.60 4.86 1 5 

25 - 35 163 4.67 .587 .046 4.58 4.77 2 5 

36 - 46 34 4.56 .824 .141 4.27 4.85 1 5 

>47 14 4.79 .426 .114 4.54 5.03 4 5 

Total 306 4.69 .606 .035 4.62 4.75 1 5 
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Proionta_Sokolatas_Vlapt

oyn 

<18 10 3.90 .994 .314 3.19 4.61 3 5 

18 - 24 85 3.09 .811 .088 2.92 3.27 2 5 

25 - 35 163 3.02 1.039 .081 2.86 3.18 1 5 

36 - 46 34 2.79 .808 .139 2.51 3.08 1 5 

>47 14 2.86 .864 .231 2.36 3.36 1 4 

Total 306 3.04 .959 .055 2.93 3.14 1 5 

Proionta_Sokolatas_Ypsili

_Diatrofiki_Aksia 

<18 10 2.30 1.059 .335 1.54 3.06 1 4 

18 - 24 85 2.78 .807 .088 2.60 2.95 1 5 

25 - 35 163 2.82 1.048 .082 2.66 2.98 1 5 

36 - 46 34 2.85 1.077 .185 2.48 3.23 1 5 

>47 14 3.29 1.326 .354 2.52 4.05 1 5 

Total 306 2.82 1.008 .058 2.70 2.93 1 5 

Proionta_Sokolatas_Prok

aloyn_Tonosi 

<18 10 3.80 1.135 .359 2.99 4.61 2 5 

18 - 24 85 3.69 .772 .084 3.53 3.86 1 5 

25 - 35 163 3.56 .883 .069 3.42 3.69 1 5 

36 - 46 34 3.79 .538 .092 3.61 3.98 3 5 

>47 14 4.07 .829 .221 3.59 4.55 3 5 

Total 306 3.65 .832 .048 3.56 3.75 1 5 

Proionta_Sokolatas_Exoy

n_Polles_Thermides 

<18 10 4.00 1.054 .333 3.25 4.75 2 5 

18 - 24 85 4.31 .690 .075 4.16 4.45 3 5 

25 - 35 162 4.25 .806 .063 4.13 4.38 2 5 

36 - 46 34 4.29 .760 .130 4.03 4.56 3 5 

>47 14 4.57 .646 .173 4.20 4.94 3 5 

Total 305 4.28 .772 .044 4.19 4.37 2 5 

Proionta_Sokolatas_Asfal

eis_Methodoi_Paragwgis 

<18 10 3.50 .850 .269 2.89 4.11 2 5 

18 - 24 85 3.01 .699 .076 2.86 3.16 1 5 

25 - 35 163 3.01 .676 .053 2.91 3.12 1 5 

36 - 46 34 3.24 .781 .134 2.96 3.51 1 5 

>47 14 3.29 .726 .194 2.87 3.71 2 5 

Total 306 3.07 .708 .040 2.99 3.14 1 5 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Evek

sia 

Between Groups 3.297 4 .824 

Within Groups 251.490 300 .838 
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Total 254.787 304 
 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ene

rgeia 

Between Groups 2.401 4 .600 

Within Groups 193.037 301 .641 

Total 195.438 305 
 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Xala

rwsi 

Between Groups 14.091 4 3.523 

Within Groups 290.680 301 .966 

Total 304.771 305 
 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ethis

mo 

Between Groups 11.296 4 2.824 

Within Groups 404.815 300 1.349 

Total 416.111 304 
 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ap

olaysi 

Between Groups 1.000 4 .250 

Within Groups 110.883 301 .368 

Total 111.882 305 
 

Proionta_Sokolatas_Vlaptoyn Between Groups 10.240 4 2.560 

Within Groups 270.365 301 .898 

Total 280.605 305 
 

Proionta_Sokolatas_Ypsili_Diatrofiki

_Aksia 

Between Groups 5.936 4 1.484 

Within Groups 303.815 301 1.009 

Total 309.752 305 
 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ton

osi 

Between Groups 4.950 4 1.238 

Within Groups 206.331 301 .685 

Total 211.281 305 
 

Proionta_Sokolatas_Exoyn_Polles_T

hermides 

Between Groups 2.154 4 .538 

Within Groups 179.158 300 .597 

Total 181.311 304 
 

Proionta_Sokolatas_Asfaleis_Metho

doi_Paragwgis 

Between Groups 4.254 4 1.064 

Within Groups 148.438 301 .493 

Total 152.693 305 
 

ANOVA 

  
F Sig. 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Evek

sia 

Between Groups .983 .417 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ene

rgeia 

Between Groups .936 .443 



281 
 
 

 

 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Xala

rwsi 

Between Groups 3.648 .006 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ethis

mo 

Between Groups 2.093 .082 

Proionta_Sokolatas_Prosferoyn_Ap

olaysi 

Between Groups .678 .607 

Proionta_Sokolatas_Vlaptoyn Between Groups 2.850 .024 

Proionta_Sokolatas_Ypsili_Diatrofiki

_Aksia 

Between Groups 1.470 .211 

Proionta_Sokolatas_Prokaloyn_Ton

osi 

Between Groups 1.805 .128 

Proionta_Sokolatas_Exoyn_Polles_T

hermides 

Between Groups .902 .463 

Proionta_Sokolatas_Asfaleis_Metho

doi_Paragwgis 

Between Groups 2.157 .074 

 

Επιλζον, θ θλικία επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τθν αξιολόγθςθ των απόψεων ότι τα προϊόντα ςοκολάτασ 

προκαλοφν χαλάρωςθ και ότι βλάπτουν, αφοφ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ sig<0,05. Άρα: 

 οι θλικίεσ 18-24 ςχεδόν ςυμφωνοφν ότι τα προϊόντα ςοκολάτασ προκαλοφν χαλάρωςθ 

 οι θλικίεσ <18 ςχεδόν ςυμφωνοφν ότι τα προϊόντα ςοκολάτασ βλάπτουν 

Ρίνακασ Ρ225: Επιρροι θλικίασ ςτα ςυναιςκιματα κατά τθν κατανάλωςθ 

   

  
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis <18 10 4.30 1.059 .335 

18 - 24 85 4.73 .585 .063 

25 - 35 163 4.56 .802 .063 

36 - 46 34 4.62 .817 .140 

>47 14 4.64 .842 .225 

Total 306 4.61 .762 .044 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias <18 10 2.40 1.174 .371 

18 - 24 85 2.87 1.021 .111 

25 - 35 163 2.69 1.168 .091 

36 - 46 34 3.18 .936 .161 

>47 14 3.21 .893 .239 

Total 306 2.81 1.104 .063 
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Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis <18 10 3.70 .949 .300 

18 - 24 85 3.22 1.095 .119 

25 - 35 163 3.17 1.052 .082 

36 - 46 34 3.18 1.141 .196 

>47 14 3.43 .852 .228 

Total 306 3.22 1.062 .061 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias <18 10 2.40 1.265 .400 

18 - 24 85 2.29 1.089 .118 

25 - 35 163 2.20 1.094 .086 

36 - 46 34 2.12 .880 .151 

>47 14 1.86 .864 .231 

Total 306 2.21 1.065 .061 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis <18 10 2.20 1.476 .467 

18 - 24 85 1.88 1.219 .132 

25 - 35 163 2.38 1.458 .114 

36 - 46 34 1.91 1.379 .236 

>47 14 1.86 1.351 .361 

Total 306 2.16 1.395 .080 

Descriptives 

  
95% Confidence Interval for Mean 

 

  
Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis <18 3.54 5.06 2 5 

18 - 24 4.60 4.86 2 5 

25 - 35 4.43 4.68 1 5 

36 - 46 4.33 4.90 1 5 

>47 4.16 5.13 2 5 

Total 4.52 4.69 1 5 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias <18 1.56 3.24 1 5 

18 - 24 2.65 3.09 1 5 

25 - 35 2.51 2.87 1 5 

36 - 46 2.85 3.50 1 5 

>47 2.70 3.73 2 5 

Total 2.68 2.93 1 5 



283 
 
 

 

 

Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis <18 3.02 4.38 2 5 

18 - 24 2.99 3.46 1 5 

25 - 35 3.01 3.33 1 5 

36 - 46 2.78 3.57 1 5 

>47 2.94 3.92 2 5 

Total 3.10 3.34 1 5 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias <18 1.50 3.30 1 4 

18 - 24 2.06 2.53 1 5 

25 - 35 2.03 2.37 1 5 

36 - 46 1.81 2.42 1 4 

>47 1.36 2.36 1 4 

Total 2.09 2.33 1 5 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis <18 1.14 3.26 1 5 

18 - 24 1.62 2.15 1 5 

25 - 35 2.15 2.61 1 5 

36 - 46 1.43 2.39 1 5 

>47 1.08 2.64 1 5 

Total 2.00 2.32 1 5 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis Between Groups 2.625 4 .656 

Within Groups 174.316 301 .579 

Total 176.941 305 
 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias Between Groups 11.306 4 2.827 

Within Groups 360.318 301 1.197 

Total 371.624 305 
 

Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis Between Groups 3.352 4 .838 

Within Groups 340.413 301 1.131 

Total 343.765 305 
 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias Between Groups 3.021 4 .755 

Within Groups 343.009 301 1.140 

Total 346.029 305 
 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis Between Groups 17.863 4 4.466 
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Within Groups 575.290 301 1.911 

Total 593.154 305 
 

ANOVA 

  
F Sig. 

Katanalwsi_Ais8isi_Efxaristisis Between Groups 1.133 .341 

Katanalwsi_Ais8isi_Eveksias Between Groups 2.361 .053 

Katanalwsi_Ais8isi_Tonosis Between Groups .741 .565 

Katanalwsi_Ais8isi_Hremias Between Groups .663 .618 

Katanalwsi_Ais8isi_Tipseis Between Groups 2.337 .055 

 

Επιπρόςκετα, βλζπουμε ότι θ θλικία επθρεάηει τθν αίςκθςθ ευεξίασ που νιϊκουν οι ερωτθκζντεσ όταν 

καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ και τισ τφψεισ, αφοφ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ sig<0,05. Επομζνωσ: 

 οι θλικίεσ >36 νιϊκουν ςε μεγαλφτερο βακμό ευεξία, όταν καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ 

ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ 25-35 και κατόπιν οι θλικίεσ <18 νιϊκουν ςε μεγαλφτερο βακμό τφψεισ, όταν 

καταναλϊνουν προϊόντα ςοκολάτασ ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

Ρίνακασ Ρ226: Επιρροι θλικίασ ςτθ ςυχνότθτα αγοράσ 

   

  
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Syxnotita_Agoras_Apo_Super_Mark

ets 

<18 10 2.50 1.269 .401 

18 - 24 87 2.93 1.292 .139 

25 - 35 166 2.59 .991 .077 

36 - 46 35 2.71 1.126 .190 

>47 15 3.20 .414 .107 

Total 313 2.73 1.098 .062 

Syxnotita_Agoras_Apo_Mini_Marke

ts 

<18 10 2.40 1.506 .476 

18 - 24 87 2.24 1.422 .152 

25 - 35 166 2.13 1.171 .091 

36 - 46 35 2.03 1.200 .203 

>47 15 1.53 .834 .215 

Total 313 2.13 1.249 .071 

Syxnotita_Agoras_Apo_Periptera <18 10 3.00 1.333 .422 

18 - 24 87 2.68 1.402 .150 

25 - 35 166 2.29 1.275 .099 
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36 - 46 35 2.46 1.559 .264 

>47 15 1.93 1.486 .384 

Total 313 2.42 1.366 .077 

Syxnotita_Agoras_Apo_Zaxaroplaste

ia 

<18 10 1.70 .823 .260 

18 - 24 87 1.59 .935 .100 

25 - 35 166 1.48 .952 .074 

36 - 46 35 1.51 .781 .132 

>47 15 1.20 .561 .145 

Total 313 1.51 .910 .051 

Syxnotita_Agoras_Apo_Artopoieia <18 10 1.50 .972 .307 

18 - 24 87 1.51 1.010 .108 

25 - 35 166 1.41 .967 .075 

36 - 46 35 1.43 .979 .165 

>47 15 1.20 .775 .200 

Total 313 1.43 .969 .055 

Syxnotita_Agoras_Apo_Allo_Kanali <18 0 . . . 

18 - 24 1 4.00 . . 

25 - 35 2 2.00 .000 .000 

36 - 46 0 . . . 

>47 0 . . . 

Total 3 2.67 1.155 .667 

Descriptives 

  
95% Confidence Interval for Mean 

 

  
Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Syxnotita_Agoras_Apo_Super_Mark

ets 

<18 1.59 3.41 1 5 

18 - 24 2.66 3.21 1 6 

25 - 35 2.44 2.74 1 6 

36 - 46 2.33 3.10 1 6 

>47 2.97 3.43 3 4 

Total 2.60 2.85 1 6 

Syxnotita_Agoras_Apo_Mini_Marke

ts 

<18 1.32 3.48 1 5 

18 - 24 1.94 2.54 1 6 

25 - 35 1.95 2.31 1 6 
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36 - 46 1.62 2.44 1 5 

>47 1.07 2.00 1 3 

Total 1.99 2.27 1 6 

Syxnotita_Agoras_Apo_Periptera <18 2.05 3.95 1 5 

18 - 24 2.38 2.98 1 6 

25 - 35 2.09 2.48 1 6 

36 - 46 1.92 2.99 1 6 

>47 1.11 2.76 1 6 

Total 2.27 2.57 1 6 

Syxnotita_Agoras_Apo_Zaxaroplaste

ia 

<18 1.11 2.29 1 3 

18 - 24 1.39 1.79 1 6 

25 - 35 1.34 1.63 1 6 

36 - 46 1.25 1.78 1 4 

>47 .89 1.51 1 3 

Total 1.41 1.61 1 6 

Syxnotita_Agoras_Apo_Artopoieia <18 .80 2.20 1 4 

18 - 24 1.29 1.72 1 6 

25 - 35 1.26 1.56 1 6 

36 - 46 1.09 1.76 1 5 

>47 .77 1.63 1 4 

Total 1.32 1.54 1 6 

Syxnotita_Agoras_Apo_Allo_Kanali <18 . . . . 

18 - 24 . . 4 4 

25 - 35 2.00 2.00 2 2 

36 - 46 . . . . 

>47 . . . . 

Total -.20 5.54 2 4 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square 

Syxnotita_Agoras_Apo_Super_Mark

ets 

Between Groups 10.597 4 2.649 

Within Groups 365.774 308 1.188 

Total 376.371 312 
 

Syxnotita_Agoras_Apo_Mini_Marke Between Groups 7.509 4 1.877 
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ts Within Groups 479.379 308 1.556 

Total 486.888 312 
 

Syxnotita_Agoras_Apo_Periptera Between Groups 15.604 4 3.901 

Within Groups 566.728 308 1.840 

Total 582.332 312 
 

Syxnotita_Agoras_Apo_Zaxaroplaste

ia 

Between Groups 2.438 4 .609 

Within Groups 255.792 308 .830 

Total 258.230 312 
 

Syxnotita_Agoras_Apo_Artopoieia Between Groups 1.410 4 .353 

Within Groups 291.363 308 .946 

Total 292.773 312 
 

Syxnotita_Agoras_Apo_Allo_Kanali Between Groups 2.667 1 2.667 

Within Groups .000 1 .000 

Total 2.667 2 
 

ANOVA 

  
F Sig. 

Syxnotita_Agoras_Apo_Super_Mark

ets 

Between Groups 2.231 .066 

Syxnotita_Agoras_Apo_Mini_Marke

ts 

Between Groups 1.206 .308 

Syxnotita_Agoras_Apo_Periptera Between Groups 2.120 .078 

Syxnotita_Agoras_Apo_Zaxaroplaste

ia 

Between Groups .734 .569 

Syxnotita_Agoras_Apo_Artopoieia Between Groups .373 .828 

Syxnotita_Agoras_Apo_Allo_Kanali Between Groups . . 

 

Θ θλικία δεν επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τθν ςυχνότθτα αγοράσ των προϊόντων ςοκολάτασ από τα 

κανάλια διανομισ, αφοφ sig>0,05.  

Ρίνακασ Ρ227: Επιρροι θλικίασ ςτθν αγορά προϊόντων ςοκολάτασ 

  

 

95% Confidence Interval for 

Mean 
 

  
N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Xrimata_gia_Proionta_So

kolatas_vasi_syxnotitas_a

goras 

<18 10 2.60 .966 .306 1.91 3.29 1 4 

18 – 24 87 3.37 1.152 .124 3.12 3.61 1 5 

25 – 35 166 3.07 1.224 .095 2.88 3.26 1 5 
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36 – 46 35 3.74 1.172 .198 3.34 4.15 1 5 

>47 15 3.47 .990 .256 2.92 4.02 2 5 

Total 313 3.23 1.201 .068 3.10 3.37 1 5 

Poso_syxna_Programmati

smeni_Agora 

<18 10 2.20 1.317 .416 1.26 3.14 1 4 

18 – 24 87 2.76 1.364 .146 2.47 3.05 1 6 

25 – 35 166 2.10 1.088 .084 1.94 2.27 1 6 

36 – 46 35 2.43 1.220 .206 2.01 2.85 1 6 

>47 15 2.60 1.056 .273 2.02 3.18 1 4 

Total 313 2.35 1.218 .069 2.21 2.48 1 6 

Poso_syxna_Afthormiti_A

gora 

<18 10 2.50 1.434 .453 1.47 3.53 1 5 

18 – 24 87 3.07 1.301 .139 2.79 3.35 1 6 

25 – 35 166 2.63 1.124 .087 2.46 2.80 1 6 

36 – 46 35 3.11 1.323 .224 2.66 3.57 1 6 

>47 15 3.13 .834 .215 2.67 3.60 1 4 

Total 313 2.83 1.212 .069 2.69 2.96 1 6 

Paragontas_agoras_Taste <18 10 4.40 .966 .306 3.71 5.09 3 5 

18 – 24 87 4.57 .757 .081 4.41 4.74 2 5 

25 – 35 166 4.65 .592 .046 4.56 4.74 3 5 

36 – 46 35 4.66 .684 .116 4.42 4.89 3 5 

>47 15 4.53 .743 .192 4.12 4.94 3 5 

Total 313 4.62 .670 .038 4.54 4.69 2 5 

Paragontas_agoras_Systa

tika 

<18 10 2.20 1.317 .416 1.26 3.14 1 5 

18 – 24 87 2.77 1.148 .123 2.53 3.01 1 5 

25 – 35 166 2.84 1.274 .099 2.65 3.04 1 5 

36 – 46 35 2.60 1.265 .214 2.17 3.03 1 5 

>47 15 3.40 1.056 .273 2.82 3.98 2 5 

Total 313 2.80 1.237 .070 2.66 2.94 1 5 

Paragontas_agoras_Ther

mides 

<18 10 1.90 .738 .233 1.37 2.43 1 3 

18 – 24 87 2.21 1.268 .136 1.94 2.48 1 5 

25 – 35 166 2.22 1.303 .101 2.02 2.42 1 5 

36 – 46 35 2.66 1.434 .242 2.16 3.15 1 5 

>47 15 3.00 1.773 .458 2.02 3.98 1 5 

Total 313 2.29 1.331 .075 2.14 2.44 1 5 
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Paragontas_agoras_Flavo

rs 

<18 10 3.70 1.494 .473 2.63 4.77 1 5 

18 - 24 87 4.02 1.000 .107 3.81 4.24 1 5 

25 - 35 166 4.00 1.101 .085 3.83 4.17 1 5 

36 - 46 35 3.91 1.067 .180 3.55 4.28 1 5 

>47 15 3.67 1.234 .319 2.98 4.35 1 5 

Total 313 3.97 1.087 .061 3.85 4.09 1 5 

Paragontas_agoras_Syske

yasia 

<18 10 1.40 .699 .221 .90 1.90 1 3 

18 - 24 87 2.39 1.004 .108 2.18 2.60 1 4 

25 - 35 166 2.39 1.132 .088 2.21 2.56 1 5 

36 - 46 35 2.71 1.274 .215 2.28 3.15 1 5 

>47 15 2.53 1.407 .363 1.75 3.31 1 5 

Total 313 2.40 1.131 .064 2.27 2.53 1 5 

Paragontas_agoras_Poioti

ta 

<18 10 3.50 1.269 .401 2.59 4.41 1 5 

18 - 24 87 3.99 .896 .096 3.80 4.18 2 5 

25 - 35 166 4.10 .938 .073 3.96 4.25 1 5 

36 - 46 35 4.11 1.078 .182 3.74 4.48 1 5 

>47 15 4.73 .458 .118 4.48 4.99 4 5 

Total 313 4.08 .950 .054 3.98 4.19 1 5 

Paragontas_agoras_Timi <18 10 3.00 1.414 .447 1.99 4.01 1 5 

18 - 24 87 3.32 1.271 .136 3.05 3.59 1 5 

25 - 35 166 3.07 1.189 .092 2.89 3.25 1 5 

36 - 46 35 3.14 1.396 .236 2.66 3.62 1 5 

>47 15 3.80 1.424 .368 3.01 4.59 1 5 

Total 313 3.18 1.259 .071 3.04 3.32 1 5 

Paragontas_agoras_Mark

a 

<18 10 2.30 1.059 .335 1.54 3.06 1 4 

18 - 24 87 3.30 1.047 .112 3.08 3.52 1 5 

25 - 35 166 3.38 1.152 .089 3.20 3.56 1 5 

36 - 46 35 3.29 1.250 .211 2.86 3.72 1 5 

>47 15 3.73 1.335 .345 2.99 4.47 1 5 

Total 313 3.33 1.153 .065 3.20 3.46 1 5 

Paragontas_agoras_Ono

ma_Etaireias 

<18 10 1.90 1.287 .407 .98 2.82 1 5 

18 - 24 87 3.01 1.115 .120 2.77 3.25 1 5 

25 - 35 166 3.17 1.226 .095 2.99 3.36 1 5 

36 - 46 35 3.26 1.094 .185 2.88 3.63 1 5 
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>47 15 3.80 1.373 .355 3.04 4.56 1 5 

Total 313 3.13 1.215 .069 2.99 3.26 1 5 

Paragontas_agoras_Xwra

_proeleysis 

<18 10 1.80 1.317 .416 .86 2.74 1 5 

18 - 24 87 2.40 1.146 .123 2.16 2.65 1 5 

25 - 35 166 2.67 1.262 .098 2.48 2.86 1 5 

36 - 46 35 3.20 1.431 .242 2.71 3.69 1 5 

>47 15 4.07 1.163 .300 3.42 4.71 1 5 

Total 313 2.69 1.306 .074 2.55 2.84 1 5 

Paragontas_agoras_Diafi

misi 

<18 10 2.20 1.229 .389 1.32 3.08 1 4 

18 - 24 87 2.13 .925 .099 1.93 2.32 1 4 

25 - 35 166 2.14 1.040 .081 1.99 2.30 1 5 

36 - 46 35 2.31 1.051 .178 1.95 2.68 1 5 

>47 15 2.53 1.407 .363 1.75 3.31 1 5 

Total 313 2.18 1.035 .058 2.06 2.29 1 5 

Paragontas_agoras_Gno

mes_filoi_oikogeneia 

<18 10 1.80 .789 .249 1.24 2.36 1 3 

18 - 24 87 2.55 1.076 .115 2.32 2.78 1 5 

25 - 35 166 2.51 1.254 .097 2.31 2.70 1 5 

36 - 46 35 2.57 1.065 .180 2.21 2.94 1 5 

>47 15 2.20 1.373 .355 1.44 2.96 1 5 

Total 313 2.49 1.182 .067 2.36 2.62 1 5 

Paragontas_agoras_Allos <18 0 . . . . . . . 

18 - 24 1 5.00 . . . . 5 5 

25 - 35 5 3.40 1.673 .748 1.32 5.48 1 5 

36 - 46 0 . . . . . . . 

>47 1 4.00 . . . . 4 4 

Total 7 3.71 1.496 .565 2.33 5.10 1 5 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Xrimata_gia_Proionta_Sokolatas_

vasi_syxnotitas_agoras 

Between Groups 19.793 4 4.948 3.543 .008 

Within Groups 430.181 308 1.397 
  

Total 449.974 312 
   

Poso_syxna_Programmatismeni_

Agora 

Between Groups 26.080 4 6.520 4.596 .001 

Within Groups 436.961 308 1.419 
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Total 463.042 312 
   

Poso_syxna_Afthormiti_Agora Between Groups 16.737 4 4.184 2.916 .022 

Within Groups 441.947 308 1.435 
  

Total 458.684 312 
   

Paragontas_agoras_Taste Between Groups .975 4 .244 .540 .706 

Within Groups 139.018 308 .451 
  

Total 139.994 312 
   

Paragontas_agoras_Systatika Between Groups 10.789 4 2.697 1.779 .133 

Within Groups 466.930 308 1.516 
  

Total 477.719 312 
   

Paragontas_agoras_Thermides Between Groups 15.289 4 3.822 2.191 .070 

Within Groups 537.254 308 1.744 
  

Total 552.543 312 
   

Paragontas_agoras_Flavors Between Groups 2.611 4 .653 .549 .700 

Within Groups 366.130 308 1.189 
  

Total 368.741 312 
   

Paragontas_agoras_Syskeyasia Between Groups 13.766 4 3.441 2.751 .028 

Within Groups 385.314 308 1.251 
  

Total 399.080 312 
   

Paragontas_agoras_Poiotita Between Groups 10.617 4 2.654 3.014 .018 

Within Groups 271.224 308 .881 
  

Total 281.840 312 
   

Paragontas_agoras_Timi Between Groups 9.813 4 2.453 1.559 .185 

Within Groups 484.807 308 1.574 
  

Total 494.620 312 
   

Paragontas_agoras_Marka Between Groups 13.609 4 3.402 2.610 .036 

Within Groups 401.496 308 1.304 
  

Total 415.105 312 
   

Paragontas_agoras_Onoma_Etair

eias 

Between Groups 23.980 4 5.995 4.226 .002 

Within Groups 436.908 308 1.419 
  

Total 460.888 312 
   

Paragontas_agoras_Xwra_proele

ysis 

Between Groups 52.726 4 13.181 8.461 .000 

Within Groups 479.830 308 1.558 
  

Total 532.556 312 
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Paragontas_agoras_Diafimisi Between Groups 2.965 4 .741 .690 .599 

Within Groups 331.016 308 1.075 
  

Total 333.981 312 
   

Paragontas_agoras_Gnomes_filoi

_oikogeneia 

Between Groups 6.628 4 1.657 1.188 .316 

Within Groups 429.583 308 1.395 
  

Total 436.211 312 
   

Paragontas_agoras_Allos Between Groups 2.229 2 1.114 .398 .696 

Within Groups 11.200 4 2.800 
  

Total 13.429 6 
   

 

Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να αναφερκεί ότι θ θλικία επθρεάηει ςτατιςτικά τα χριματα που ξοδεφονται ανά 

εβδομάδα για προϊόντα ςοκολάτασ, το αν τα προϊόντα ςοκολάτασ υπάρχουν ςτθ λίςτα των αγορϊν που 

κζλουν να κάνουν οι ερωτϊμενοι ι προκφπτουν κατά τθν επίςκεψι τουσ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ, κακϊσ 

αγοράηουν άλλα προϊόντα, αφοφ sig<0,05. Επιπροςκζτωσ, θ θλικία επθρεάηει ςτατιςτικά τουσ παράγοντεσ 

αγοράσ για τα προϊόντα ςοκολάτασ, όπωσ θ ςυςκευαςία, θ ποιότθτα, θ μάρκα, το όνομα εταιρείασ και θ χϊρα 

προζλευςθσ, αφοφ sig<0,05. Άρα: 

 οι θλικίεσ 36-46 ξοδεφουν περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ για προϊόντα ςοκολάτασ 

και ςυγκεκριμζνα περίπου 4€ ανά εβδομάδα 

 οι θλικίεσ 18-24 προγραμματίηουν τθν αγορά προϊόντων ςοκολάτασ ςυχνότερα από τισ υπόλοιπεσ 

θλικιακζσ ομάδεσ και ςυγκεκριμζνα περίπου 1 φορά τθν εβδομάδα 

 οι θλικίεσ >36 αγοράηουν προϊόντα ςοκολάτασ χωρίσ να το προγραμματίηουν (αυκόρμθτα) 

ςυχνότερα από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ και ςυγκεκριμζνα περίπου 1 φορά τθν εβδομάδα 

 οι θλικίεσ 36-46 επθρεάηονται από τθν ςυςκευαςία για τθν αγορά προϊόντων ςοκολάτασ 

περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ   

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 επθρεάηονται από τθν ποιότθτα για τθν αγορά προϊόντων 

ςοκολάτασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ   

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 25-35 επθρεάηονται από τθν μάρκα για τθν αγορά προϊόντων ςοκολάτασ 

περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ   

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 επθρεάηονται από το όνομα εταιρείασ για τθν αγορά προϊόντων 

ςοκολάτασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ   

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 επθρεάηονται από τθ χϊρα προζλευςθσ  για τθν αγορά προϊόντων 

ςοκολάτασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ   

Ρίνακασ Ρ228: Επιρροι θλικίασ ςτθν κατάταξθ αγοράσ  

   

  
N Mean Std. Deviation Std. Error 
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Katataksi_Agoras_Plakes <18 10 3.30 1.829 .578 

18 - 24 87 4.28 1.053 .113 

25 - 35 166 4.10 1.166 .091 

36 - 46 35 3.74 1.336 .226 

>47 15 3.67 1.397 .361 

Total 313 4.06 1.206 .068 

Katataksi_Agoras_Gemisti <18 10 3.70 1.337 .423 

18 - 24 87 3.32 1.253 .134 

25 - 35 166 3.38 1.342 .104 

36 - 46 35 3.14 1.353 .229 

>47 15 2.73 1.223 .316 

Total 313 3.32 1.315 .074 

Katataksi_Agoras_Gkofreta <18 10 2.40 .843 .267 

18 - 24 87 2.85 1.253 .134 

25 - 35 166 3.01 1.279 .099 

36 - 46 35 3.43 1.220 .206 

>47 15 3.40 1.352 .349 

Total 313 3.01 1.268 .072 

Katataksi_Agoras_Sokolatakia <18 10 2.30 1.160 .367 

18 - 24 87 2.39 1.093 .117 

25 - 35 166 2.25 1.066 .083 

36 - 46 35 3.03 1.224 .207 

>47 15 3.07 1.280 .330 

Total 313 2.42 1.133 .064 

Katataksi_Agoras_Sokopasta <18 10 3.30 1.494 .473 

18 - 24 87 2.11 1.342 .144 

25 - 35 166 2.28 1.320 .102 

36 - 46 35 1.77 1.087 .184 

>47 15 2.13 1.506 .389 

Total 313 2.20 1.334 .075 

Descriptives 

  
95% Confidence Interval for Mean 

 

  
Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 
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Katataksi_Agoras_Plakes <18 1.99 4.61 1 5 

18 - 24 4.05 4.50 1 5 

25 - 35 3.92 4.28 1 5 

36 - 46 3.28 4.20 1 5 

>47 2.89 4.44 1 5 

Total 3.93 4.19 1 5 

Katataksi_Agoras_Gemisti <18 2.74 4.66 1 5 

18 - 24 3.05 3.59 1 5 

25 - 35 3.17 3.59 1 5 

36 - 46 2.68 3.61 1 5 

>47 2.06 3.41 1 5 

Total 3.17 3.46 1 5 

Katataksi_Agoras_Gkofreta <18 1.80 3.00 1 3 

18 - 24 2.58 3.12 1 5 

25 - 35 2.82 3.21 1 5 

36 - 46 3.01 3.85 1 5 

>47 2.65 4.15 1 5 

Total 2.87 3.15 1 5 

Katataksi_Agoras_Sokolatakia <18 1.47 3.13 1 4 

18 - 24 2.16 2.62 1 5 

25 - 35 2.09 2.42 1 5 

36 - 46 2.61 3.45 1 5 

>47 2.36 3.78 1 5 

Total 2.29 2.54 1 5 

Katataksi_Agoras_Sokopasta <18 2.23 4.37 1 5 

18 - 24 1.83 2.40 1 5 

25 - 35 2.08 2.49 1 5 

36 - 46 1.40 2.14 1 5 

>47 1.30 2.97 1 5 

Total 2.06 2.35 1 5 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square 

Katataksi_Agoras_Plakes Between Groups 15.890 4 3.973 
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Within Groups 437.956 308 1.422 

Total 453.847 312 
 

Katataksi_Agoras_Gemisti Between Groups 8.289 4 2.072 

Within Groups 531.398 308 1.725 

Total 539.687 312 
 

Katataksi_Agoras_Gkofreta Between Groups 14.344 4 3.586 

Within Groups 487.605 308 1.583 

Total 501.949 312 
 

Katataksi_Agoras_Sokolatakia Between Groups 24.082 4 6.020 

Within Groups 376.091 308 1.221 

Total 400.173 312 
 

Katataksi_Agoras_Sokopasta Between Groups 20.366 4 5.091 

Within Groups 534.548 308 1.736 

Total 554.914 312 
 

ANOVA 

  
F Sig. 

Katataksi_Agoras_Plakes Between Groups 2.794 .026 

Katataksi_Agoras_Gemisti Between Groups 1.201 .310 

Katataksi_Agoras_Gkofreta Between Groups 2.265 .062 

Katataksi_Agoras_Sokolatakia Between Groups 4.930 .001 

Katataksi_Agoras_Sokopasta Between Groups 2.934 .021 

 

Δεν κα μποροφςαμε να παραλείψουμε και τθν επιρροι τθσ θλικίασ ςτθν κατάταξθ προτίμθςθσ αγοράσ από 

τουσ ερωτϊμενουσ. Συγκεκριμζνα, θ θλικία επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τθν κατάταξθ προτίμθςθσ ςτθν 

αγορά ςοκολάτασ ςε πλάκεσ, ςοκολατάκια και ςοκοπάςτα (sig<0,05) ωσ εξισ: 

 οι θλικίεσ 18-24 κατατάςςουν τθν προτίμθςθ αγοράσ ςοκολάτασ ςε πλάκεσ ςε μεγαλφτερο βακμό 

από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κατατάςςουν τθν προτίμθςθ αγοράσ ςε ςοκολατάκια ςε μεγαλφτερο 

βακμό από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ <18 κατατάςςουν τθν προτίμθςθ αγοράσ ςοκοπάςτασ ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ 

υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

Ρίνακασ Ρ229: Επιρροι θλικίασ ςτθν αγαπθμζνθ μάρκα 

  

 

95% Confidence Interval for 

Mean 
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N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Taste 

<18 10 4.80 .422 .133 4.50 5.10 4 5 

18 - 24 87 4.79 .461 .049 4.69 4.89 3 5 

25 - 35 166 4.80 .507 .039 4.72 4.88 3 5 

36 - 46 35 5.91 8.248 1.394 3.08 8.75 1 53 

>47 15 4.80 .414 .107 4.57 5.03 4 5 

Total 313 4.92 2.783 .157 4.61 5.23 1 53 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Systatika 

<18 10 2.30 1.494 .473 1.23 3.37 1 5 

18 - 24 87 3.32 1.325 .142 3.04 3.60 1 5 

25 - 35 166 2.97 1.364 .106 2.76 3.18 1 5 

36 - 46 35 3.37 1.330 .225 2.91 3.83 1 5 

>47 15 4.07 1.100 .284 3.46 4.68 2 5 

Total 313 3.14 1.369 .077 2.99 3.30 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Thermides 

<18 10 1.80 .632 .200 1.35 2.25 1 3 

18 - 24 87 1.95 1.120 .120 1.72 2.19 1 5 

25 - 35 166 1.84 1.040 .081 1.68 2.00 1 5 

36 - 46 35 2.40 1.288 .218 1.96 2.84 1 5 

>47 15 2.47 1.642 .424 1.56 3.38 1 5 

Total 313 1.96 1.129 .064 1.84 2.09 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Flavors 

<18 10 3.90 1.197 .379 3.04 4.76 2 5 

18 - 24 87 3.82 1.385 .149 3.52 4.11 1 5 

25 - 35 166 3.61 1.621 .126 3.36 3.86 1 5 

36 - 46 35 3.63 1.555 .263 3.09 4.16 1 5 

>47 15 3.60 1.682 .434 2.67 4.53 1 5 

Total 313 3.68 1.536 .087 3.51 3.85 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Syskeyasia 

<18 10 1.70 1.059 .335 .94 2.46 1 4 

18 - 24 87 2.64 1.276 .137 2.37 2.92 1 5 

25 - 35 166 2.40 1.269 .099 2.20 2.59 1 5 

36 - 46 35 2.54 1.336 .226 2.08 3.00 1 5 

>47 15 3.13 1.552 .401 2.27 3.99 1 5 

Total 313 2.50 1.299 .073 2.35 2.64 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Poiotita 

<18 10 3.60 1.265 .400 2.70 4.50 2 5 

18 - 24 87 4.15 .971 .104 3.94 4.36 1 5 
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25 - 35 166 4.10 .968 .075 3.95 4.24 1 5 

36 - 46 35 4.14 1.115 .189 3.76 4.53 1 5 

>47 15 4.73 .458 .118 4.48 4.99 4 5 

Total 313 4.13 .986 .056 4.02 4.24 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Timi 

<18 10 2.20 1.033 .327 1.46 2.94 1 4 

18 - 24 87 2.82 1.196 .128 2.56 3.07 1 5 

25 - 35 166 2.61 1.273 .099 2.41 2.80 1 5 

36 - 46 35 3.06 1.454 .246 2.56 3.56 1 5 

>47 15 3.73 1.387 .358 2.97 4.50 1 5 

Total 313 2.76 1.295 .073 2.61 2.90 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Marka 

<18 10 2.70 1.418 .448 1.69 3.71 1 5 

18 - 24 87 3.28 1.291 .138 3.00 3.55 1 5 

25 - 35 166 3.35 1.366 .106 3.14 3.56 1 5 

36 - 46 35 3.71 1.363 .230 3.25 4.18 1 5 

>47 15 4.27 1.223 .316 3.59 4.94 1 5 

Total 313 3.39 1.357 .077 3.24 3.54 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Onoma_Etaireias 

<18 10 2.40 1.647 .521 1.22 3.58 1 5 

18 - 24 87 3.03 1.385 .148 2.74 3.33 1 5 

25 - 35 166 3.09 1.431 .111 2.87 3.31 1 5 

36 - 46 35 3.29 1.447 .245 2.79 3.78 1 5 

>47 15 4.07 1.335 .345 3.33 4.81 1 5 

Total 313 3.12 1.436 .081 2.96 3.28 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Xwra_Proelefsis 

<18 10 1.30 .483 .153 .95 1.65 1 2 

18 - 24 87 2.55 1.437 .154 2.25 2.86 1 5 

25 - 35 166 2.72 1.425 .111 2.50 2.94 1 5 

36 - 46 35 2.94 1.494 .253 2.43 3.46 1 5 

>47 15 4.20 1.265 .327 3.50 4.90 1 5 

Total 313 2.73 1.466 .083 2.56 2.89 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Diafimisi 

<18 10 2.00 .943 .298 1.33 2.67 1 3 

18 - 24 87 2.18 1.116 .120 1.95 2.42 1 5 

25 - 35 166 1.96 1.180 .092 1.78 2.14 1 5 

36 - 46 35 2.03 1.098 .186 1.65 2.41 1 4 

>47 15 2.00 1.363 .352 1.25 2.75 1 5 

Total 313 2.04 1.153 .065 1.91 2.16 1 5 
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Logos_Agapimenis_Mark

as_Gnomes 

<18 10 1.90 .738 .233 1.37 2.43 1 3 

18 - 24 87 2.16 1.140 .122 1.92 2.40 1 5 

25 - 35 166 2.10 1.273 .099 1.91 2.30 1 5 

36 - 46 35 2.26 1.291 .218 1.81 2.70 1 5 

>47 15 2.07 1.486 .384 1.24 2.89 1 5 

Total 313 2.13 1.231 .070 1.99 2.26 1 5 

Logos_Agapimenis_Mark

as_Allos 

<18 1 2.00 . . . . 2 2 

18 - 24 2 4.00 1.414 1.000 -8.71 16.71 3 5 

25 - 35 1 4.00 . . . . 4 4 

36 - 46 0 . . . . . . . 

>47 1 3.00 . . . . 3 3 

Total 5 3.40 1.140 .510 1.98 4.82 2 5 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square 

Logos_Agapimenis_Markas_Taste Between Groups 38.701 4 9.675 

Within Groups 2377.458 308 7.719 

Total 2416.160 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Systatik

a 

Between Groups 29.488 4 7.372 

Within Groups 555.043 308 1.802 

Total 584.530 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Thermi

des 

Between Groups 13.382 4 3.346 

Within Groups 384.158 308 1.247 

Total 397.540 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Flavors Between Groups 3.132 4 .783 

Within Groups 733.277 308 2.381 

Total 736.409 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Syskeya

sia 

Between Groups 16.011 4 4.003 

Within Groups 510.232 308 1.657 

Total 526.243 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Poiotita Between Groups 8.495 4 2.124 

Within Groups 295.134 308 .958 

Total 303.629 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Timi Between Groups 24.522 4 6.130 
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Within Groups 499.025 308 1.620 

Total 523.546 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Marka Between Groups 21.374 4 5.344 

Within Groups 553.290 308 1.796 

Total 574.665 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Onoma

_Etaireias 

Between Groups 20.369 4 5.092 

Within Groups 623.017 308 2.023 

Total 643.387 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Xwra_P

roelefsis 

Between Groups 57.215 4 14.304 

Within Groups 613.156 308 1.991 

Total 670.371 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Diafimis

i 

Between Groups 2.801 4 .700 

Within Groups 411.812 308 1.337 

Total 414.613 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Gnome

s 

Between Groups 1.363 4 .341 

Within Groups 471.525 308 1.531 

Total 472.888 312 
 

Logos_Agapimenis_Markas_Allos Between Groups 3.200 3 1.067 

Within Groups 2.000 1 2.000 

Total 5.200 4 
 

ANOVA 

  
F Sig. 

Logos_Agapimenis_Markas_Taste Between Groups 1.253 .288 

Logos_Agapimenis_Markas_Systatik

a 

Between Groups 4.091 .003 

Logos_Agapimenis_Markas_Thermi

des 

Between Groups 2.682 .032 

Logos_Agapimenis_Markas_Flavors Between Groups .329 .858 

Logos_Agapimenis_Markas_Syskeya

sia 

Between Groups 2.416 .049 

Logos_Agapimenis_Markas_Poiotita Between Groups 2.216 .067 

Logos_Agapimenis_Markas_Timi Between Groups 3.784 .005 

Logos_Agapimenis_Markas_Marka Between Groups 2.975 .020 
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Logos_Agapimenis_Markas_Onoma

_Etaireias 

Between Groups 2.517 .041 

Logos_Agapimenis_Markas_Xwra_P

roelefsis 

Between Groups 7.185 .000 

Logos_Agapimenis_Markas_Diafimis

i 

Between Groups .524 .718 

Logos_Agapimenis_Markas_Gnome

s 

Between Groups .223 .926 

Logos_Agapimenis_Markas_Allos Between Groups .533 .736 

 
Πςον αφορά τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι ερωτϊμενοι προτιμοφν τθν αγαπθμζνθ τουσ μάρκα, φαίνεται 

ότι θ θλικία επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά οριςμζνουσ από αυτοφσ, όπωσ τα ςυςτατικά, τισ κερμίδεσ, τθν 

ςυςκευαςία, τθν τιμι, τθν μάρκα, το όνομα τθσ εταιρείασ και τθ χϊρα προζλευςθσ των προϊόντων ςοκολάτασ 

(sig<0,05). Συμπεραςματικά: 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κεωροφν τα ςυςτατικά ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ 

μάρκασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κεωροφν τισ κερμίδεσ ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ 

μάρκασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 18-24 κεωροφν τθν ςυςκευαςία ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ 

μάρκασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κεωροφν τθν τιμι ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ 

περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κεωροφν τθν μάρκα αυτι κακ’αυτι ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ 

αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κεωροφν το όνομα ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ 

μάρκασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

 οι θλικίεσ >47 και κατόπιν 36-46 κεωροφν τθ χϊρα προζλευςθσ ωσ λόγο προτίμθςθσ τθσ αγαπθμζνθσ 

τουσ μάρκασ περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ 

Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτθν προβολι και διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ  

  

 

95% Confidence Interval for 

Mean 

  
N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Entoni_Provoli_MME_Proionta

_Sokolatas 

<18 10 3.40 .966 .306 2.71 4.09 

18 - 24 87 3.52 .900 .097 3.33 3.71 

25 - 35 166 3.48 .913 .071 3.34 3.62 

36 - 46 35 3.54 .741 .125 3.29 3.80 
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>47 15 3.93 .704 .182 3.54 4.32 

Total 313 3.52 .885 .050 3.42 3.62 

Entoni_Provoli_Diadiktyo_Proi

onta_Sokolatas 

<18 10 2.30 .823 .260 1.71 2.89 

18 - 24 87 3.08 .979 .105 2.87 3.29 

25 - 35 166 2.90 .878 .068 2.76 3.03 

36 - 46 35 2.89 .832 .141 2.60 3.17 

>47 15 2.93 .704 .182 2.54 3.32 

Total 313 2.93 .900 .051 2.83 3.03 

Entoni_Provoli_Entypa_Proiont

a_Sokolatas 

<18 10 2.30 .949 .300 1.62 2.98 

18 - 24 87 2.51 .847 .091 2.33 2.69 

25 - 35 166 2.64 .795 .062 2.52 2.76 

36 - 46 35 2.97 .857 .145 2.68 3.27 

>47 15 2.87 .915 .236 2.36 3.37 

Total 313 2.64 .836 .047 2.55 2.73 

Diafimistiko_Minima_Safes_ks

ekatharo 

<18 10 3.40 1.506 .476 2.32 4.48 

18 - 24 87 3.63 .794 .085 3.46 3.80 

25 - 35 166 3.43 .903 .070 3.29 3.57 

36 - 46 35 3.57 .979 .165 3.24 3.91 

>47 15 3.33 1.047 .270 2.75 3.91 

Total 313 3.50 .913 .052 3.39 3.60 

Diafimisi_Plirofories_gia_Systat

ika 

<18 10 2.20 .919 .291 1.54 2.86 

18 - 24 87 2.43 1.030 .110 2.21 2.64 

25 - 35 166 2.28 .989 .077 2.13 2.43 

36 - 46 35 2.34 .938 .158 2.02 2.66 

>47 15 2.13 1.060 .274 1.55 2.72 

Total 313 2.32 .993 .056 2.21 2.43 

Diafimisi_Plirofories_gia_Mark

a 

<18 10 3.60 1.350 .427 2.63 4.57 

18 - 24 87 3.36 1.067 .114 3.13 3.58 

25 - 35 166 3.16 1.079 .084 2.99 3.32 

36 - 46 35 3.20 1.158 .196 2.80 3.60 

>47 15 3.67 1.113 .287 3.05 4.28 

Total 313 3.26 1.097 .062 3.13 3.38 

Diafimisi_Paraplanitiki <18 10 3.10 1.370 .433 2.12 4.08 

18 - 24 87 2.53 1.010 .108 2.31 2.74 
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25 - 35 166 2.58 1.010 .078 2.42 2.73 

36 - 46 35 2.71 .987 .167 2.38 3.05 

>47 15 2.93 1.033 .267 2.36 3.51 

Total 313 2.61 1.023 .058 2.50 2.73 

Diafimisi_Analithis <18 10 2.70 1.337 .423 1.74 3.66 

18 - 24 87 2.44 .845 .091 2.26 2.62 

25 - 35 166 2.45 1.024 .079 2.29 2.60 

36 - 46 35 2.66 .906 .153 2.35 2.97 

>47 15 2.80 .862 .223 2.32 3.28 

Total 313 2.49 .968 .055 2.38 2.60 

Descriptives 

   

  
Minimum Maximum 

Entoni_Provoli_MME_Proionta_Sok

olatas 

<18 1 4 

18 - 24 1 5 

25 - 35 1 5 

36 - 46 2 5 

>47 3 5 

Total 1 5 

Entoni_Provoli_Diadiktyo_Proionta_

Sokolatas 

<18 1 3 

18 - 24 1 5 

25 - 35 1 5 

36 - 46 1 4 

>47 1 4 

Total 1 5 

Entoni_Provoli_Entypa_Proionta_So

kolatas 

<18 1 4 

18 - 24 1 5 

25 - 35 1 5 

36 - 46 1 5 

>47 1 4 

Total 1 5 

Diafimistiko_Minima_Safes_ksekath

aro 

<18 1 5 

18 - 24 1 5 
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25 - 35 1 5 

36 - 46 1 5 

>47 1 5 

Total 1 5 

Diafimisi_Plirofories_gia_Systatika <18 1 3 

18 - 24 1 5 

25 - 35 1 4 

36 - 46 1 4 

>47 1 4 

Total 1 5 

Diafimisi_Plirofories_gia_Marka <18 1 5 

18 - 24 1 5 

25 - 35 1 5 

36 - 46 1 5 

>47 1 5 

Total 1 5 

Diafimisi_Paraplanitiki <18 1 5 

18 - 24 1 5 

25 - 35 1 5 

36 - 46 1 5 

>47 1 5 

Total 1 5 

Diafimisi_Analithis <18 1 5 

18 - 24 1 5 

25 - 35 1 5 

36 - 46 1 4 

>47 1 4 

Total 1 5 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square 

Entoni_Provoli_MME_Proionta_Sok

olatas 

Between Groups 2.964 4 .741 

Within Groups 241.189 308 .783 

Total 244.153 312 
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Entoni_Provoli_Diadiktyo_Proionta_

Sokolatas 

Between Groups 6.182 4 1.545 

Within Groups 246.272 308 .800 

Total 252.454 312 
 

Entoni_Provoli_Entypa_Proionta_So

kolatas 

Between Groups 7.339 4 1.835 

Within Groups 210.865 308 .685 

Total 218.204 312 
 

Diafimistiko_Minima_Safes_ksekath

aro 

Between Groups 3.076 4 .769 

Within Groups 257.167 308 .835 

Total 260.243 312 
 

Diafimisi_Plirofories_gia_Systatika Between Groups 1.950 4 .488 

Within Groups 305.736 308 .993 

Total 307.687 312 
 

Diafimisi_Plirofories_gia_Marka Between Groups 6.338 4 1.584 

Within Groups 369.215 308 1.199 

Total 375.553 312 
 

Diafimisi_Paraplanitiki Between Groups 5.087 4 1.272 

Within Groups 321.136 308 1.043 

Total 326.224 312 
 

Diafimisi_Analithis Between Groups 3.430 4 .857 

Within Groups 288.800 308 .938 

Total 292.230 312 
 

ANOVA 

  
F Sig. 

Entoni_Provoli_MME_Proionta_Sok

olatas 

Between Groups .946 .437 

Entoni_Provoli_Diadiktyo_Proionta_

Sokolatas 

Between Groups 1.933 .105 

Entoni_Provoli_Entypa_Proionta_So

kolatas 

Between Groups 2.680 .032 

Diafimistiko_Minima_Safes_ksekath

aro 

Between Groups .921 .452 

Diafimisi_Plirofories_gia_Systatika Between Groups .491 .742 

Diafimisi_Plirofories_gia_Marka Between Groups 1.322 .262 

Diafimisi_Paraplanitiki Between Groups 1.220 .302 
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Diafimisi_Analithis Between Groups .915 .456 

 

Σχετικά με τθν προβολι και διαφιμιςθ των προϊόντων ςοκολάτασ, θ θλικία επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά 

τθν αξιολόγθςθ τθσ προβολισ ςε ζντυπα μζςα (εφθμερίδεσ, περιοδικά) ωσ ζντονθ (sig<0,05). Άρα: 

 οι θλικίεσ 36-46 ςυμφωνοφν περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ ότι θ προβολι των 

προϊόντων ςε ζντυπα μζςα είναι ζντονθ 

 

Για τισ κατθγορικζσ (nominal) μεταβλθτζσ του ερωτθματολογίου μασ που εξετάηουν τθν κατανάλωςθ 

προϊόντων ςοκολάτασ από τον ίδιο τον ερωτϊμενο, τισ περιςτάςεισ κατανάλωςθσ, τθν ενθμζρωςθ για τα 

προϊόντα ςοκολάτασ, τθν αγορά από τον ίδιο των ερωτϊμενο, τθν αγαπθμζνθ μάρκα, τθν διαφιμιςθ και το 

μζςο αυτισ, και τθν γνϊμθ των ερωτθκζντων για το τι λείπει από τθν αγορά και άρα το τι κζλουν να βγει, 

επιλζγουμε τθ χριςθ του x-square test και ςτθ ςυνζχεια τθσ ανάλυςθσ crosstabs.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο SPSS επιλζγουμε AnalyzeDescriptive StatisticsCrosstabs και ζχουμε τον εξισ 

ζλεγχο υποκζςεων: 

Θ0: θ θλικία και οι παραπάνω κατθγορικζσ μεταβλθτζσ είναι ανεξάρτθτα 

Θ1: θ θλικία και οι παραπάνω κατθγορικζσ μεταβλθτζσ είναι εξαρτθμζνα 

 

Από τουσ παρακάτω πίνακεσ, ςυμπεραίνουμε ότι: 

 ο ςυντελεςτισ pearson>0,05, άρα δεχόμαςτε τθν Θ0 και ςυμπεραίνουμε ότι: 

 θ κατανάλωςθ προϊόντων ςοκολάτασ από τον ίδιο τον ερωτϊμενο, θ περίςταςθ 

κατανάλωςθσ και θ ενθμζρωςθ για τα προϊόντα ςοκολάτασ δεν εξαρτϊνται από τθν θλικία 

ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό βακμό 

 θ επιλογι αγαπθμζνθσ μάρκασ, το αν κυμοφνται τθν διαφιμιςι τθσ, θ πιςτότθτα ςε αυτιν 

αν χανόταν θ εμπιςτοςφνθ τουσ απζναντι ςτθν εταιρεία που τθν παραςκευάηει και θ 

επιλογι πιο οικονομικισ μάρκασ με εφάμιλλθ ποιότθτα και γεφςθ δεν εξαρτϊνται από τθν 

θλικία ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό βακμό 

 θ γνϊμθ των ερωτθκζντων ςχετικά με το αν οι επιλογζσ προϊόντων ςοκολάτασ κεωροφνται 

ακριβζσ από τουσ ερωτϊμενουσ και το τι τι λείπει από τθν αγορά δεν εξαρτϊνται από τθν 

θλικία ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό βακμό 

 ο ςυντελεςτισ pearson<0,05, άρα δεχόμαςτε τθν Θ1 και ςυμπεραίνουμε ότι: 

 θ αγορά των προϊόντων ςοκολάτασ από τον ίδιο τον ερωτϊμενο εξαρτάται ςτατιςτικά 

ςθμαντικά από τθν θλικία 

 θ επιλογι μζςου για τθν διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ μάρκασ επίςθσ εξαρτάται ςτατιςτικά 

ςθμαντικά από τθν θλικία 

 το τι να βγει ςτθν αγορά εξαρτάται ςτατιςτικά ςθμαντικά από τθν θλικία 
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 ο ζλεγχοσ x-square είναι αξιόπιςτοσ ςτθν ςυςχζτιςθ θλικίασ με τθν αγορά προϊοντων ςοκολάτασ 

από τον ίδιο τον ερωτϊμενο, εφόςον θ πικανότθτα είναι 20%, ενϊ δεν είναι αξιόπιςτοσ ςτθν 

ςυςχζτιςθ θλικίασ με τθν επιλογι μζςου διαφιμιςθσ εφόςον θ πικανότθτα είναι >20% (66,7%) και 

ςτο τι να βγει ςτθν αγορά εφόςον θ πικανότθτα είναι >20% (52%) 

Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (i) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 – 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Katanalwnei_0_Idios_Proionta_Soko

latas 

Nai 10 85 163 34 14 306 

Oxi 0 2 3 1 1 7 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.778a 4 .776 

Likelihood Ratio 1.546 4 .818 

Linear-by-Linear Association .792 1 .373 

N of Valid Cases 313 
  

a. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22. 

Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (ii) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Peristasi_Katanalwsis_Fagito Nai 1 3 4 1 1 10 

Oxi 9 84 160 33 13 299 

 
Total 10 87 164 34 14 309 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.498a 4 .645 

Likelihood Ratio 1.849 4 .764 

Linear-by-Linear Association .045 1 .833 

N of Valid Cases 309 
  

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Peristasi_Katanalwsis_Snak Nai 7 68 119 25 8 227 

Oxi 3 19 45 9 6 82 
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Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (i) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 – 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Katanalwnei_0_Idios_Proionta_Soko

latas 

Nai 10 85 163 34 14 306 

Oxi 0 2 3 1 1 7 

 
Total 10 87 164 34 14 309 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.028a 4 .553 

Likelihood Ratio 2.887 4 .577 

Linear-by-Linear Association 1.532 1 .216 

N of Valid Cases 309 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.65. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Peristasi_Katanalwsis_Kaki_Diathesi Nai 3 37 62 13 6 121 

Oxi 7 50 102 21 8 188 

 
Total 10 87 164 34 14 309 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square .986a 4 .912 

Likelihood Ratio .994 4 .911 

Linear-by-Linear Association .003 1 .957 

N of Valid Cases 309 
  

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.92. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Peristasi_Katanalwsis_Efxaristes_Sti

gmes 

Nai 4 33 69 12 8 126 

Oxi 6 54 95 22 6 183 

 
Total 10 87 164 34 14 309 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.384a 4 .665 

Likelihood Ratio 2.358 4 .670 
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Linear-by-Linear Association .561 1 .454 

N of Valid Cases 309 
  

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.08. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Peristasi_Katanalwsis_Eortes Nai 6 44 91 11 6 158 

Oxi 4 43 73 23 8 151 

 
Total 10 87 164 34 14 309 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.753a 4 .150 

Likelihood Ratio 6.850 4 .144 

Linear-by-Linear Association 1.892 1 .169 

N of Valid Cases 309 
  

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.89. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Peristasi_Katanalwsis_Diakopes Nai 3 14 44 6 4 71 

Oxi 7 73 120 28 10 238 

 
Total 10 87 164 34 14 309 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.778a 4 .311 

Likelihood Ratio 4.930 4 .295 

Linear-by-Linear Association .504 1 .478 

N of Valid Cases 309 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 2.30. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Peristasi_Katanalwsis_Alli Nai 1 8 21 2 0 32 

Oxi 9 77 142 32 14 274 

 
Total 10 85 163 34 14 306 

Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.521
a
 4 .475 

Likelihood Ratio 5.047 4 .283 

Linear-by-Linear Association .625 1 .429 

N of Valid Cases 306 
  

a. 3 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1.05. 

Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (iii) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Enimerwsi_Apo_Diafimiseis Nai 7 65 108 22 9 211 

Oxi 3 22 57 13 6 101 

 
Total 10 87 165 35 15 312 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.139a 4 .535 

Likelihood Ratio 3.202 4 .525 

Linear-by-Linear Association 2.363 1 .124 

N of Valid Cases 312 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.24. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Enimerwsi_Apo_Prowthisi Nai 0 15 31 2 1 49 

Oxi 10 72 135 33 14 264 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.705a 4 .152 

Likelihood Ratio 9.108 4 .058 

Linear-by-Linear Association .683 1 .408 

N of Valid Cases 313 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.57. 

  
Ilikia 
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<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Enimerwsi_Apo_Rafia_Katastimatw

n 

Nai 8 65 140 28 11 252 

Oxi 2 21 24 7 4 58 

 
Total 10 86 164 35 15 310 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.308a 4 .366 

Likelihood Ratio 4.240 4 .374 

Linear-by-Linear Association .165 1 .685 

N of Valid Cases 310 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.87. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Enimerwsi_Apo_Internet Nai 2 21 23 4 0 50 

Oxi 8 66 143 31 15 263 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.386a 4 .078 

Likelihood Ratio 10.346 4 .035 

Linear-by-Linear Association 7.010 1 .008 

N of Valid Cases 313 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60. 

 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 - 35 36 – 46 >47 Total 

Enimerwsi_Apo_Arthra Nai 0 2 5 1 0 8 

Oxi 10 85 161 34 15 305 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square .830a 4 .934 

Likelihood Ratio 1.462 4 .833 

Linear-by-Linear Association .001 1 .975 
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N of Valid Cases 313 
  

a. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26. 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 - 35 36 - 46 >47 Total 

Enimerwsi_Apo_Allo Nai 0 4 3 0 0 7 

Oxi 10 83 163 35 15 306 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.731a 4 .444 

Likelihood Ratio 4.571 4 .334 

Linear-by-Linear Association 1.974 1 .160 

N of Valid Cases 313 
  

a. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22. 

 
Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (iv) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 – 24 25 – 35 36 - 46 >47 Total 

Agorazei_o_idios_Proionta_Sokolat

as 

Nai 2 65 146 32 13 258 

Oxi 8 22 20 3 2 55 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36.123a 4 .000 

Likelihood Ratio 28.196 4 .000 

Linear-by-Linear Association 17.745 1 .000 

N of Valid Cases 313 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.76. 

 

Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (v) 

  
Ilikia 

  
<18 18 - 24 25 - 35 36 - 46 

Agapimeni_Marka BOUNTY 0 1 1 0 

BREAK 0 0 5 1 

CRUNCH 0 3 5 0 
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DERBY 0 2 2 0 

FERRERO ROCHER 0 1 4 0 

JOIN 0 2 0 0 

KINDER 1 1 0 0 

KINDER BUENO 0 1 6 2 

KISS 0 0 1 0 

KIT KAT 0 3 0 0 

KOUKOUROUKOU 0 0 2 0 

LACTA 5 18 30 4 

LACTA LOVE IT 0 1 1 0 

LILA PAUSE 0 3 7 0 

MALTESERS 0 0 1 0 

MARS 0 2 3 1 

MAX PERRY 0 1 1 0 

MERENDA 1 1 7 0 

MILKA 0 6 8 1 

M&M’S 0 1 0 0 

NESTLE LE CHOCOLATE 0 1 0 0 

NUTTELA 0 2 2 0 

SNICKERS 0 0 6 0 

TOBLERONE 0 1 4 1 

TRIPLO 0 0 1 0 

TWIX 0 1 0 0 

GIOTIS SWEET & BALANCE 0 0 0 1 

ION 2 21 36 16 

PAYLIDI GEMISTES 0 5 9 0 

PAYLIDI YGEIAS 0 7 12 4 

SOKOFRETA 0 1 5 3 

3bit 1 1 7 1 

 
Total 10 87 166 35 

 

  
Ilikia 
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>47 Total 

Agapimeni_Marka BOUNTY 0 2 

BREAK 1 7 

CRUNCH 0 8 

DERBY 0 4 

FERRERO ROCHER 0 5 

JOIN 0 2 

KINDER 0 2 

KINDER BUENO 0 9 

KISS 0 1 

KIT KAT 0 3 

KOUKOUROUKOU 0 2 

LACTA 2 59 

LACTA LOVE IT 0 2 

LILA PAUSE 0 10 

MALTESERS 0 1 

MARS 0 6 

MAX PERRY 0 2 

MERENDA 0 9 

MILKA 0 15 

M&M’S 0 1 

NESTLE LE CHOCOLATE 0 1 

NUTTELA 0 4 

SNICKERS 0 6 

TOBLERONE 0 6 

TRIPLO 0 1 

TWIX 0 1 

GIOTIS SWEET & BALANCE 0 1 

ION 5 80 

PAYLIDI GEMISTES 1 15 

PAYLIDI YGEIAS 3 26 

SOKOFRETA 2 11 
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3bit 1 11 

 
Total 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 113.460a 124 .741 

Likelihood Ratio 114.992 124 .707 

Linear-by-Linear Association 11.594 1 .001 

N of Valid Cases 313 
  

a. 147 cells (91.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03. 

 

Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (vi) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 – 24 25 - 35 36 - 46 >47 Total 

Thymaste_Diafimisi_Agapimenis_M

arkas 

Nai 3 29 55 14 8 109 

Oxi 7 58 111 21 7 204 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.074a 4 .545 

Likelihood Ratio 2.950 4 .566 

Linear-by-Linear Association 1.881 1 .170 

N of Valid Cases 313 
  

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 3.48. 
 
Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (vii) 

  
Ilikia 

  
<18 18 – 24 25 - 35 36 – 46 

Meso_Diafimisis_Agapimenis_Mark

as 

Diadiktyo 1 3 5 2 

Periodiko 1 0 0 0 

Tileorasi 1 25 50 12 

 
Total 3 28 55 14 

  
Ilikia 

 

  
>47 Total 

Meso_Diafimisis_Agapimenis_Mark Diadiktyo 0 11 
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as Periodiko 0 1 

Tileorasi 8 96 

 
Total 8 108 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 38.891a 8 .000 

Likelihood Ratio 11.579 8 .171 

Linear-by-Linear Association 1.588 1 .208 

N of Valid Cases 108 
  

a. 10 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .03. 

 
Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (viii) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 – 24 25 - 35 36 - 46 >47 Total 

Pistotita_xwris_Empistosyni Nai 3 26 35 6 3 73 

Oxi 7 61 131 29 12 240 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.649a 4 .456 

Likelihood Ratio 3.586 4 .465 

Linear-by-Linear Association 2.683 1 .101 

N of Valid Cases 313 
  

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.33. 

 
Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (ix) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 – 24 25 - 35 36 - 46 >47 Total 

Epilogi_Allis_Markas_Oikonomikis Nai 9 51 101 18 8 187 

Oxi 1 36 65 17 7 126 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Pearson Chi-Square 5.198a 4 .268 

Likelihood Ratio 5.961 4 .202 

Linear-by-Linear Association 1.880 1 .170 

N of Valid Cases 313 
  

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.03. 

 

Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (x) 

  
Ilikia 

  
<18 18 – 24 25 - 35 36 - 46 

Ti_Leipei_Apo_Agapimeni_Marka nai, 8a i8ela xamiloteri timi 0 2 2 0 

nai, 8a i8ela perissoteres prosfores 0 1 1 0 

nai, 8a i8ela nees geyseis 0 5 6 1 

nai, 8a i8ela neo mege8os 0 3 2 0 

nai, 8a i8ela perissoteri posotita 0 4 3 0 

oxi, tipota den leipei 10 72 152 34 

 
Total 10 87 166 35 

 

 

  
Ilikia 

 

  
>47 Total 

Ti_Leipei_Apo_Agapimeni_Marka nai, 8a i8ela xamiloteri timi 0 4 

nai, 8a i8ela perissoteres prosfores 0 2 

nai, 8a i8ela nees geyseis 0 12 

nai, 8a i8ela neo mege8os 1 6 

nai, 8a i8ela perissoteri posotita 0 7 

oxi, tipota den leipei 14 282 

 
Total 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.780a 20 .887 

Likelihood Ratio 15.452 20 .750 

Linear-by-Linear Association 2.521 1 .112 

N of Valid Cases 313 
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Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.649a 4 .456 

Likelihood Ratio 3.586 4 .465 

Linear-by-Linear Association 2.683 1 .101 

N of Valid Cases 313 
  

a. 24 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is .06. 

 
Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (xi) 

  
Ilikia 

 

  
<18 18 - 24 25 - 35 36 - 46 >47 Total 

Akrives_Epiloges_Proionta_Sokolata

s 

Nai 3 33 75 13 9 133 

Oxi 7 54 91 22 6 180 

 
Total 10 87 166 35 15 313 

Chi-Square Tests 

 
Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.162a 4 .385 

Likelihood Ratio 4.170 4 .384 

Linear-by-Linear Association 1.828 1 .176 

N of Valid Cases 313 
  

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.25. 

 

Ρίνακασ Ρ230: Επιρροι θλικίασ ςτισ κατθγορικζσ μεταβλθτζσ (xii) 

  
Ilikia 

  
<18 18 - 24 25 - 35 36 - 46 

Ti_Na_Vgei_Stin_Agora Kalokairini sokolata 3 21 25 7 

Neo Paradosiako Proion 2 20 29 2 

Nea Geusi 2 3 5 0 

Allo 0 2 6 0 

Tipota 3 41 100 26 

 
Total 10 87 165 35 

 

  
Ilikia 

 

  
>47 Total 



318 
 
 

 

 

Ti_Na_Vgei_Stin_Agora Kalokairini sokolata 3 59 

Neo Paradosiako Proion 5 58 

Nea Geusi 0 10 

Allo 1 9 

Tipota 6 176 

 
Total 15 312 

Chi-Square Tests 

 
Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27.737a 16 .034 

Likelihood Ratio 26.468 16 .048 

Linear-by-Linear Association 4.041 1 .044 

N of Valid Cases 312 
  

a. 13 cells (52.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29. 

 

Τελοσ, παρατθροφμε τα εξισ: 

 οι θλικίεσ 25-35 αγοράηουν περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ προϊόντα ςοκολάτασ 

ςε ποςοςτό περίπου 87% 

 ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ θ τθλεόραςθ πρωτοςτατεί ωσ μζςο ςτο οποίο κυμοφνται οι 

ερωτϊμενοι τθν διαφιμιςθ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ μάρκασ 

 οι θλικίεσ <18, 18-24 και 36-46 προτείνουν να βγει ςτθν αγορά καλοκαιρινι ςοκολάτα, ενϊ οι 

θλικίεσ 25-35 και >47 προτείνουν να βγει νζο παραδοςιακό προϊόν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


