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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Ζ ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα πξνζειθχεη φιν θαη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηαλαισηψλ ζηηο κέξεο καο, νη νπνίνη ιφγσ ηεο 

αιιαγήο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηελ θαηαλάισζε ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Πεκαληηθά 

νθέιε απφ ηελ ηππνπνίεζε-ζπζθεπαζία είλαη ε βειηίσζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα 

ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε, θαζψο επίζεο ε δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε κε 

ηδηαίηεξε επθνιία απφ ηνπο θαηαλαισηέο.  

 Πθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εθκαηεχζεη ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα. Παλ 

κέζνδνο εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο 

ελδερφκελεο απνηίκεζεο (Contingent Valuation) κε ηελ ρξήζε ηεο θάξηαο 

πιεξσκψλ. Πηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξνηείλνληαη δχν ηξφπνη 

θαηαζθεπήο κηαο θάξηαο πιεξσκψλ: ρξεζηκνπνηψληαο θειηά 

ηζνδηαζηεκάησλ ή ρξεζηκνπνηψληαο θειηά εθζεηηθήο κνξθήο. Ξαξφια 

απηά δελ είλαη γλσζηφ πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο θάζε κεζφδνπ 

θαηαζθεπήο θάξηαο πιεξσκψλ ζηελ εθκαηεπφκελε πξνζπκία πιεξσκήο. 

Έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο ζηελ 

βηβιηνγξαθία είλαη ε επίδξαζε ηεο χπαξμεο νπηηθψλ εξεζηζκάησλ (εηθφλα 

ηνπ πξντφληνο) ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο.  

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 

δηεμήρζε έξεπλα κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο θαηαλαισηψλ ζε ζνππεξ-κάξθεη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ησλ Αζελψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Νθησβξίνπ-Λνεκβξίνπ ηνπ 2009. 

Γεκηνπξγήζεθαλ ηεζζάξσλ εηδψλ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία δηέθεξαλ σο 

πξνο ηελ κνξθή ηεο θάξηα πιεξσκψλ (θάξηα πιεξσκψλ κε θειηά 

εθζεηηθήο κνξθήο-θειηά ηζνδηαζηεκάησλ), θαη σο πξνο ηελ χπαξμε ή φρη 

θσηνγξαθίαο ηνπ πξνο απνηίκεζε πξντφληνο. Ζ θσηνγξαθία απεηθφληδε 

θέηα 400gr ζπζθεπαζκέλε ζε ηεηξάγσλν πιαζηηθφ δνρείν κε άικε.  
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Ππλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 407 εξσηεκαηνιφγηα. Δξσηεκαηνιφγηα 

εκηηειψο ζπκπιεξσκέλα δελ πεξηειήθζεζαλ ζηελ αλάιπζε, κεηψλνληαο 

ηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ νηθνλνκεηξηθή 

αλάιπζε ζηα 380 άηνκα. Γηα ηελ νηθνλνκεηξηθή εθηίκεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο παιηλδξφκεζεο  δηαζηεκάησλ (Interval 

Regression Model). Ρα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε θάξηα πιεξσκψλ κε 

θειηά εθζεηηθήο κνξθήο επηδξάεη αξλεηηθά ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο θαη 

ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε κέζνδνο 

ελδερφκελεο εθηίκεζεο ππφθεηηαη ζε ζθάικα ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο, ην 

απνηέιεζκα απηφ δείρλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θάξηαο πιεξσκψλ κε 

θειηά εθζεηηθήο κνξθήο σο έλα κέζν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ελ ιφγσ 

κεξνιεςίαο. 

Ζ κέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα 

ππνινγίζηεθε ζηα (+) 0,26€ επηπιένλ απφ ηε ρχκα θέηα. Ζ πξνβιεπφκελε 

πξνζπκία πιεξσκήο είλαη αξλεηηθή γηα ην 16,3% ησλ θαηαλαισηψλ, θάηη 

πνπ ππνδειψλεη φηη απηφ ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ απνηηκνχλ ηε 

ρχκα θέηα σο κεγαιχηεξεο αμίαο ηπξί απφ ηελ ηππνπνηεκέλε θέηα. Δπίζεο 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε γλψζε γηα ην εάλ ε θέηα είλαη πξντφλ 

«Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο» θαζψο άηνκα ηα νπνία 

γλσξίδνπλ γηα ην φηη ε θέηα είλαη πξντφλ ΞΝΞ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ (+) 0,28€ παξαπάλσ γηα ηελ ηππνπνηεκέλε θέηα ζε ζρέζε κε 

ηελ ρχκα θέηα.  

Δπιζηημονική πεπιοσή: ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή, πξνζπκία 

πιεξσκήο 

Λέξειρ κλειδιά: ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα, θάξηα πιεξσκψλ, 

κέζνδνο ελδερφκελεο απνηίκεζεο, πξνζπκία πιεξσκήο 
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ABSTRACT 

Nowadays, feta cheese in a packaging attracts a large number of 

consumers, which are becoming more oriented to consumption of 

standardized products. Important benefits of standardization-packaging 

are improvement of the suitability of products, processes and services for 

their intended use, as well as handling and storage convenience.  

 The purpose of this study is to elicit willingness to pay (WTP) values 

for feta in a standarized packaging. Contingent Valuation was chosen as 

the elicitation using a payment card vehicle. The literature suggests two 

ways of constructing the payment card using cells of constant intervals or 

using exponential cells. However, the effect of the two methods in 

willingness to pay is still unknown. Another issue that has not been 

adequately investigated in the literature is the effect of the existence of 

visual stimuli (product image) on willingness to pay. 

 Data were collected through personal interviews with consumers at 

supermarkets in the Athens during the period of October-November 2009. 

We adopted a 2x2 design varying visual stimuli (product image shown vs. 

product image not shown) and the payment card format (exponential cells 

vs. constant interval cells). The image showed a 400gr feta cheese 

packaged in a square plastic container with brine solution. 

 In total, 407 questionnaires were collected. Questionnaires with 

incomplete information were not included in the analysis, reducing sample 

size 380 observations. For the econometric analysis an interval regression 

model was used to exploit the interval nature of the dependent variable. 
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Results show that the payment card with exponential cells affects 

negatively willingness to pay for the standardized feta cheese and the 

difference is statistically significant. Since the method of contingent 

valuation is susceptible to hypothetical bias, this result shows the 

relevance of the exponential payment card in mitigating this bias. Visual 

stimuli has a negative effect on WTP although the effect is not statistically 

significant. 

The mean willingness to pay premium for feta cheese in a 

standardized packaging was (+) 0.26€ with respect to bulk feta cheese. 

The predicted willingness to pay is negative for 13.6% of the sample size, 

which suggests that there are a number of consumers that value bulk feta 

cheese more than the standardized feta cheese. Knowledge about whether 

the feta cheese is a "Protected Designation of Origin" product plays also a 

significant role as people which are aware of the fact that the feta cheese is 

a PDO product are willing to pay (+) 0.28€  more for the feta cheese in a 

standardized pack compared to the bulk feta cheese. 

Scientific field: consumer behavior, willingness to pay 

Keywords: feta cheese, standardized packaging, payment card, 

contingent valuation, willingness to pay  
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Θεθάιαην 1ν  

Ζ Αγνξά ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηελ Διιάδα 

1.1.  Ζ Ρπξνθνκία ζηελ Διιάδα 

 Κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Αγξνηηθήο 

Ρξάπεδαο (ΑΡΔ), ε Διιάδα αχμεζε ηελ ίδξπζε ζχγρξνλσλ ηπξνθνκείσλ. Ζ 

ΑΡΔ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο θηελνηξφθνπο-παξαγσγνχο ζηα πιαίζηα 

αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο ηπξνθνκίαο. Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ 

ηεο ηπξνθνκίαο είλαη ν κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

(ηπξνθνκείσλ), πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε φιε ηε ρψξα θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ θπξίσο επίπεδν.  

Ζ ηπξνθνκία ζηελ Διιάδα απνηειεί έλαλ θαηεμνρήλ παξαδνζηαθφ 

ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα εθζπγρξνλίδεηαη θαη 

αλαδηνξγαλψλεηαη απνθηψληαο βηνκεραληθφ ραξαθηήξα. Πηελ αλάπηπμε 

βέβαηα ηνπ θιάδνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ αηγν-πξφβεησλ 

ηπξηψλ, βνήζεζαλ νη εηδηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο θαη ην 

έληνλν αλάγιπθν ησλ πεξηνρψλ, απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ είλαη ε κεγάιε 

δηαζεζηκφηεηα πξψηεο χιεο, δειαδή ηνπ αηγν-πξφβεηνπ γάιαθηνο.  

 Ρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ηεο ηπξνθνκίαο είλαη 

αξθεηά θαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο κηθξέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο κεγάιεο γαιαθηνβηνκεραλίεο. Νη 

ηειεπηαίεο έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ην 

1992. Ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε αληαγσληζκνχ πνπ έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη κηθξέο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο, δελ δηαζέηνπλ ζχγρξνλν 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο, 

αληηκεησπίδνπλ κεγάιν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη ζην φηη ππάξρεη αθφκε 

κεγάινο αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα 

πνπ δηαζέηνπλ ρακειφ επίπεδν νξγάλσζεο.  

 Κε ηελ είζνδν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν βειηηψζεθε 

ην ηνπίν ηνπ θιάδνπ ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, κε ηελ παξνπζία 
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ζχγρξνλσλ κνλάδσλ λα παξνπζηάδνπλ βειηησκέλα πξντφληα ζε θαιή αιιά 

θπξίσο ζε ζηαζεξή πνηφηεηα, παξάγνληαο ζηνλ νπνίν δίλεη κεγάιε 

πξνζνρή ν ζεκεξηλφο θαηαλαισηήο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ θιάδν έρνπλ βειηηψζεη θαηά πνιχ ηηο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο ζηα ηπξνθνκεία, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζπλζήθεο ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ γάιαθηνο. Ξαξάιιεια, έρεη απμεζεί ε εθπαίδεπζε θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ ηπξνθφκσλ, γεγνλφο ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηε ρψξα καο, 

αλ ζθεθηεί θαλείο φηη νη πεξηζζφηεξνη αγξφηεο είλαη άλζξσπνη κεγάιεο 

ειηθίαο θαη αληίζεηνη ζε θαηλνχξγηεο ηδέεο θαη θαηλνηνκίεο, ηθαλέο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο λα βειηηψζνπλ ηελ άζρεκε θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη 

ε επηρείξεζή ηνπο. 

Ζ ειιεληθή ηπξνθνκία ζεσξείηαη πιένλ κηα ψξηκε αγνξά, κέζα 

ζηελ νπνία απμάλεηαη ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε θπξίσο ησλ ειιεληθψλ 

ηπξηψλ, ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ παξαδνζηαθψλ ηπξηψλ πξνο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φρη κφλν, θαη ηέινο ε ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ ηππνπνίεζεο ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνζπαζνχλ 

ελαγσλίσο λα αθνινπζήζνπλ ηνλ θαηλνχξγην ηξφπν δσήο (lifestyle) ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

1.2. Ν θιάδνο ηεο Ρπξνθνκίαο: Ξεξηγξαθή ησλ Ξξντόλησλ ηνπ 
Θιάδνπ 

 Ν θιάδνο ηεο ηπξνθνκίαο πεξηιακβάλεη πνιιά είδε ηπξηψλ, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά αξθεηά δχζθνιε ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Ιέγνληαο ησρί λνείηαη 

«ην πξντφλ σξίκαλζεο ηνπ πήγκαηνο πνπ είλαη απαιιαγκέλν απφ ην 

ηπξφγαιν ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ θαη ην νπνίν παξαζθεπάζηεθε κε ηελ 

επελέξγεηα ππηηάο ή άιισλ έλδπκσλ πνπ δξνπλ αλάινγα, ζε πιήξεο γάια ή 

ζε απνβνπηπξσκέλν γάια, ή ζε κίγκα απηψλ, ή θαη ζε κίγκα απηψλ κε 

θξέκα γάιαθηνο (αθξφγαια)». 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ πνιιά «ιεπθά ηπξηά», 

απνκηκήζεηο ηεο θέηαο, ηα νπνία παξάγνληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 
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ζην εμσηεξηθφ. Απηά ηα πξντφληα είλαη «ππεχζπλα» γηα ηε ζέζε ηεο θέηαο 

ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά, γηαηί δξνπλ αληαγσληζηηθά πξνο απηήλ. 

Ππγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ μέλεο ρψξεο νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα 

παξαζθεπάζνπλ θέηα ρξεζηκνπνηψληαο φκσο αγειαδηλφ γάια. Κηα ηέηνηα 

ελέξγεηα φκσο έξρεηαη αληίζεηε απφ απηφ πνπ νη Έιιελεο θαηαλαισηέο 

ζεσξνχλ θέηα, αθνχ ε «αγειαδηλή θέηα» θηηξηλίδεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, έρεη πεξηζζφηεξα ιηπαξά θαη δελ έρεη ηε γεχζε θαη ην άξσκα 

ηεο «αιεζηλήο» θέηαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηαμηλφκεζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

ηπξηψλ είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία, δηφηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ θνηλά θξηηήξηα απφ ηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ξνιιά πξντφληα είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν απφ ρψξα ζε ρψξα. 

 Ωο θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ ηπξηψλ έρνπλ γεληθά θαζνξηζηεί ε 

ζπλεθηηθφηεηα ησλ ηπξηψλ, ε πγξαζία, ε εκθάληζε, ν ηξφπνο παξαζθεπήο 

ηνπο, ην είδνο ηνπ γάιαθηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε ιηπνπεξηεθηηθφηεηά 

ηνπο, ν ρξφλνο σξίκαλζήο ηνπο θαη ν ηξφπνο πήμεο ηνπ γάιαθηνο. Θαζέλα 

απφ απηά κπνξεί λα απνηειέζεη δηαθνξεηηθφ θξηηήξην ηαμηλφκεζεο, πνπ 

είλαη απαξαίηεην ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε νκαδνπνίεζε θαη παξνπζίαζή 

ηνπο.  

 Πχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ICAP (2007), πνπ αθνξά ηα ηπξνθνκηθά 

πξντφληα, ηα ηπξηά δηαθξίλνληαη σο εμήο:  

Αλάιογα κε ηο είδος ηοσ γάιαθηος ποσ τρεζηκοποηήζεθε γηα ηελ 

παραζθεσή ηοσς ζε: 

► Αγειαδηλά, πξφβεηα, θαηζηθίζηα, βνπβαιίζηα θηι. 

Αλάιογα κε ηελ σγραζία ποσ περηέτεηαη ζηελ κάδα ηοσς ζε: 

► Ξνιχ ζθιεξά ηπξηά (πεξηερφκελε πγξαζία ιηγφηεξν απφ 32%) 

► Πθιεξά ηπξηά (πεξηερφκελε πγξαζία 32%-35%) 

► Ζκί-ζθιεξα ηπξηά (πεξηερφκελε πγξαζία 38%-46%) 
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► Καιαθά ηπξηά (πεξηερφκελε πγξαζία 46%-58%) 

► Φξέζθα ηπξηά (πεξηερφκελε πγξαζία 58%-75%) 

Αλάιογα κε ηελ ιηποπερηεθηηθόηεηα ζε: 

► Άπαρα ηπξηά (πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο επί μεξήο νπζίαο ρακειφηεξε 

ηνπ 25%) 

► Ζκη-άπαρα ηπξηά (πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο επί μεξήο νπζίαο κεηαμχ 

25%-45%) 

► Ιηπαξά ηπξηά (πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο επί μεξήο νπζίαο πςειφηεξε 

ηνπ 45%) 

Αλάιογα κε ηελ ζερκηθή θαηεργαζία θαηά ηελ παραζθεσή ζε: 

► Θεξκαηλφκελα θαη κε 

Αλάιογα κε ηολ τρόλο ωρίκαλζες ζε: 

► Λσπά 

► Ωξηκάδνληα 

Αλάιογα κε ηολ ηρόπο τρήζες  ζε: 

► Δπηηξαπέδηα 

► Ρπξηά γηα ηππνπνίεζε ή καγεηξηθή ρξήζε 

Αλάιογα κε ηα ηετληθά ταραθηερηζηηθά ηοσς ζε: 

► Ρπξηά πηεδφκελα 

► Ρπξηά κε πςειή ή ρακειή ζεξκνθξαζία πήμεο 

► Κπιε ηπξηά 

Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά 

παξαδνζηαθά ειιεληθά ηπξηά: 

Θεθαινηύξη: Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζθιεξψλ ηπξηψλ. 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ πξφβεην γάια αιιά θαη θαηζηθίζην. Ζ 
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πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά επί μεξνχ είλαη ηνπιάρηζηνλ 40%, ελψ ε 

πγξαζία δελ μεπεξλά ην 38%. 

Θεθαινγξαβηέξα: Ξξφθεηηαη γηα ζθιεξφ ηπξί, ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη 

απφ κίγκα πξφβεηνπ θαη αγειαδηλνχ γάιαθηνο ζε αλαινγία 60% θαη 40% 

αληίζηνηρα, ελψ ην πξφβεην κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε θαηζηθίζην έσο 

50%. Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα θπκαίλεηαη κεηαμχ 47% θαη 48% ε δε πγξαζία 

κεηαμχ 36%-38%. 

Θαζέξη: Ξξφθεηηαη γηα ηπξί εκίζθιεξν, κε θηιαξηζκέλε κάδα. 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ θξέζθν κε παζηεξησκέλν πξφβεην γάια θαη έρεη 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά επί μεξνχ 47% θαη πγξαζία 35% φηαλ είλαη 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο (1ε πνηφηεηα: ιηπαξά 40%-πγξαζία 40%, 2ε 

πνηφηεηα: ιηπαξά 32%-πγξαζία 40%, άπαρν: ιηπαξά 20%-πγξαζία 40%). 

Κπδήζξα-Αλζόηπξν-Καλνύξη: Ρα ηπξηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

νπζηαζηηθά απνηεινχλ γαιαθηνθνκηθά πξντφληα απφ ηπξφγαιν. Ρα 

πξντφληα απηά είλαη ζπλήζσο ππν-παξάγσγα ηεο παξαζθεπήο άιισλ 

παξαδνζηαθψλ ηπξηψλ φπσο ε θέηα, ην θεθαινηχξη, ην θαζέξη θιπ. Ζ κέζε 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ιηπαξά είλαη 60% επί μεξνχ θαη ε κέζε πγξαζία 

ηνπο 65%. 

Φέηα: Απνηειεί ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν απφ ηα γλήζηα ειιεληθά ηπξηά 

θαη ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζα 

αλαιπζεί εηο βάζνο παξαθάησ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κεξηθά απφ ηα θπξηφηεξα ηπξηά επξσπατθνχ 

ηχπνπ είλαη ηα εμήο:  

Grana: Ιηπαξά 38%-40%, πγξαζία 32% ή ιηγφηεξν. 

Edam-Gouda: Ιηπαξά 20%-50%, πγξαζία 40%-46%. 

Emmental: Ιηπαξά 39%, πγξαζία 35,5%. 

Gruyere: Ιηπαξά 42%-47%, πγξαζία 35%-38%. 

Provolone: Ιηπαξά 42%-47%, πγξαζία 35%-40%. 

Fior di latte: Ιηπαξά 34%, πγξαζία 35 %-40%. 
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Pizza cheese: Ιηπαξά 47%-48%, πγξαζία 36%-42%. 

Dana Blue: Ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ 53%, πγξαζία κέρξη 42. 

1.3. Η Φέτα  

 Ζ θέηα απνηειεί ην πην γλσζηφ παξαδνζηαθφ ειιεληθφ ηπξί θαη 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο καο. Ππλδπάδεη 

πξσηφηππα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαπαξάγνληαη εθηφο ηεο δψλεο 

παξαγσγήο ηεο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ. 

 Ζ νλνκαζία «θέηα» ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ηεο 

Δλεηνθξαηίαο ζηελ Διιάδα, ην 17ν αηψλα θαη πηζαλά αληιεί ηελ 

εηπκνινγηθή ηεο πξνέιεπζε απφ ηε ιαηηληθή ιέμε «fette» [1], ελψ ε 

νλνκαζία ηεο επηβιήζεθε νξηζηηθά ην 19ν αηψλα. 

 Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε θέηα είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην άξζξν 

83 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ ην έηνο 1988. Ζ θέηα, σο 

Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία Ξξνέιεπζεο θαηνρπξψζεθε, ζε εζληθφ 

επίπεδν ην 1994, ελψ ην 1996 κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΝΘ) 1107/96 

θαηνρπξψζεθε ζε Θνηλνηηθφ επίπεδν. Θαηφπηλ πξνζθπγήο άιισλ θξαηψλ-

κειψλ, κε ηνλ θαλνληζκφ. (ΔΝΘ) 1070/99, ε θέηα δηαγξάθεθε απφ ην 

Θνηλνηηθφ κεηξψν ΞΝΞ1 θαη ΞΓΔ2.  

 Πηε ζπλέρεηα θαη κε εληνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ 

θαηάζηαζε, πξαγκαηνπνίεζε αλαιπηηθή έξεπλα ζηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά 

κε ηελ παξαγσγή, ηελ θαηαλάισζε θαη ηε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ νλνκαζία θέηα. 

 Κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζπκβνπιεχεη ηελ 

                                                 
1 Ζ έλλνηα ΞΝΞ – Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία Ξξνέιεπζεο αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν 
1.5 «Τσρηά ΠΟΠ θαη ΠΓΕ. 
2 Ζ έλλνηα ΞΓΔ – Ξξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5 
«Τσρηά ΠΟΠ θαη ΠΓΕ». 



Θεθάιαην 1: Ζ Αγνξά ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα 

 11 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην έξγν ηεο, ε θέηα, κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΝΘ) 

1829/2002, επαλά-θαηαρσξήζεθε ζην Θνηλνηηθφ κεηξψν ΞΝΞ θαη ΞΓΔ 

σο Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία Ξξνέιεπζεο. Αθνινχζεζαλ πξνζθπγέο 

θαηά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηειηθά, ζηηο 25 Νθησβξίνπ 2005, ην 

Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ εμέδσζε απφθαζε κε ηελ νπνία 

δηθαηψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ επαλά-θαηαρψξεζε ηεο θέηαο 

ζην Θνηλνηηθφ κεηξψν. Πχκθσλα κε ηελ Δζληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία 

πνπ ηζρχεη, ε νλνκαζία θέηα είλαη ΞΝΞ (Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία 

Ξξνέιεπζεο) θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ηπξί πνπ παξάγεηαη 

κε παξαδνζηαθφ ηξφπν ζηελ Διιάδα, ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή πνπ απνηειείηαη απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ην λνκφ Ιέζβνπ, 

απφ γάια πξφβεην ή κίγκα απηνχ κε αίγεην (ζε πνζνζηφ έσο 30%) ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο. 

 Ρν γάια απηφ πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηεο θέηαο, ε δηαηξνθή ησλ 

νπνίσλ βαζίδεηαη ζηε ρισξίδα ησλ βνζθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ 

δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή ηερλνινγία θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο δψλεο παξαγσγήο. 

 Ζ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θέηαο νθείινληαη 

απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο 

παξαγσγήο ηεο θέηαο.  

1.4. Ξεξηγξαθή ηεο Φέηαο  

 «Φέηα» νλνκάδεηαη ην επηηξαπέδην ιεπθφ ηπξί πνπ δηαηεξείηαη 

εληφο άικεο θαη παξάγεηαη παξαδνζηαθά θαη απνθιεηζηηθά απφ γάια 

πξφβεην ή κίγκα απηνχ κε γίδηλν. Ρν ηειεπηαίν δελ ππεξβαίλεη ην 30% 

θαηά βάξνο (θ.β), κε κέγηζηε πγξαζία 56% θαη ειάρηζηε ιηπνπεξηε-

θηηθφηεηα επί μεξνχ 43%. 
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 Νη πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, πνπ επηηξέπεηε απφ ηε λνκνζεζία λα 

παξάγνπλ θέηα ΞΝΞ είλαη ε Καθεδνλία, ε Θξάθε, ε Θεζζαιία, ε Πηεξεά 

Διιάδα, ε Ξεινπφλλεζνο θαη ν λνκφο Ιέζβνπ. Πηνλ Ξίλαθα 1, 

παξαηεξνχκε ηελ παξαγσγή θέηαο ζε ηφλνπο αλά λνκφ ζην εκεξνινγηαθφ 

έηνο 2008. Ν λνκφο Ιάξηζαο είλαη εθείλνο πνπ παξάγεη ηε κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα θέηαο, αθνινπζψληαο νη λνκνί Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ θαη 

Ρξηθάισλ.  

Ξίλαθαο 1. Ξαξαγσγή θέηαο ζε ηφλνπο αλά λνκφ ζην εκεξνινγηαθφ έηνο 2008 

Α/Α ΛΝΚΝΠ 
ΡΝΛΝΗ 
ΦΔΡΑΠ 

Α/Α ΛΝΚΝΠ 
ΡΝΛΝΗ 
ΦΔΡΑΠ 

1 ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 2.827 22 ΘΝΕΑΛΖΠ 1.132 

2 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ 1.496 23 ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 688 

3 ΑΟΘΑΓΗΑΠ 2.751 24 ΙΑΘΩΛΗΑΠ 293 

4 ΑΟΡΑΠ 4.317 25 ΙΑΟΗΠΑΠ 13.187 

5 ΑΡΡΗΘΖΠ 3.745 26 ΙΔΠΒΝ 2.008 

6 ΑΣΑΪΑΠ 5.893 27 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 2.795 

7 ΒΝΗΩΡΗΑΠ 1.077 28 ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 298 

8 ΓΟΔΒΔΛΩΛ 990 29 ΜΑΛΘΖΠ 83 

9 ΓΟΑΚΑΠ 241 30 ΞΔΙΙΑΠ 642 

10 ΔΒΟΝ 1.268 31 ΞΗΔΟΗΑΠ 970 

11 ΔΒΝΗΑΠ 555 32 ΞΟΔΒΔΕΑΠ 14 

12 ΔΟΡΑΛΗΑΠ 69 33 ΟΝΓΝΞΖΠ 722 

13 ΖΙΗΔΗΑΠ 1.709 34 ΡΟΗΘΑΙΩΛ 10.683 

14 ΖΚΑΘΗΑΠ 749 35 ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 1.230 

15 ΘΔΠΞΟΩΡΗΑΠ 112 36 ΦΙΩΟΗΛΑΠ 96 

16 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 12.387 37 ΦΩΘΗΓΑΠ 314 

17 ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 12.368 38 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 2.856 

18 ΘΑΒΑΙΑΠ 73 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

91.689 
19 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 212 

20 ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 53 

21 ΘΗΙΘΗΠ 797 

Ξεγή: Δ.Ι.Ν.ΓΑ.Θ [2] 

1.5. Ρπξηά ΞΝΞ θαη ΞΓΔ 

 Πηελ Δπξψπε ππάξρεη κηα πιεζψξα ηπξηψλ πνπ παξάγνληαη κε 

μερσξηζηή κέζνδν θαη ηδηαίηεξε γεχζε, πθή θαη άξσκα, ηα νπνία παίδνπλ 

ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ παξάδνζε θάζε ηφπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζέζπηζε ηνλ θαλνληζκφ 2081/92, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ 
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ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ησλ ηξνθίκσλ, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ 510/2006. 

 Πχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ απηφ, σο «Ξξoζηαηεπφκελε Νλνκαζία 

Ξξνέιεπζεο-ΞΝΞ [3]» λνείηαη ην φλνκα κηα πεξηνρήο, ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κηαο ρψξαο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηγξαθή ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο 

ηξνθίκνπ πνπ θαηάγεηαη απφ απηή ηελ πεξηνρή, ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή 

ρψξα, θαη ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη θπξίσο 

ή απνθιεηζηηθά ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο 

θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή, ε 

κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ νξηνζεηεκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

 Αληηζέησο, σο «Ξξoζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε-ΞΓΔ [4]» 

λνείηαη ην φλνκα κηα πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο κηαο ρψξαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηγξαθή ελφο 

γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ πνπ θαηάγεηαη απφ απηή ηελ 

πεξηνρή, ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ρψξα, θαη ηνπ νπνίνπ κηα ζπγθεθξηκέλε 

πνηφηεηα, θήκε ή άιιν ραξαθηεξηζηηθφ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε 

γεσγξαθηθή απηή θαηαγσγή θαη ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή ή/θαη 

κεηαπνίεζε ή/θαη ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

 Ζ πξνζηαζία ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ 

ελδείμεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ησλ κεηνλεθηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, απμάλνληαο ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα εηζνδήκαηα ησλ παξαγσγψλ, θαη 

εηδηθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ γεσξγψλ ζηελ 

Διιάδα. Ραπηφρξνλα, νη πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο θαηνρπξψλνπλ θαη 

ηνπο θαηαλαισηέο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

αγνξάδνπλ θαη θαηαλαιψλνπλ.  

 Ππγθεθξηκέλα, ε Διιάδα έρεη θαηνρπξψζεη 84 νλνκαζίεο σο ΞΝΞ 

θαη ΞΓΔ, εθ ησλ νπνίσλ νη 61 αθνξνχλ πξντφληα ΞΝΞ θαη νη 23 πξντφληα 

ΞΓΔ. Πηηο 61 Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίεο Ξξνέιεπζεο, νη 20 αθνξνχλ 
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ειιεληθά παξαδνζηαθά ηπξηά, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

παξαθάησ Ξίλαθα 2. 

Ξίλαθαο 2: Διιεληθά παξαδνζηαθά ηπξηά κε Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία 

Ξξνέιεπζεο3 

ΝΛΝΚΑ ΡΟΗΝ 
ΔΗΓΝΠ 

ΓΑΙΑΘΡΝΠ 
ΚΔΓΗΠΡΖ 

ΓΟΑΠΗΑ % 
ΔΙΑΣΗΠΡΑ Ι/Μ 

% 

Ιεπθά ηπξηά άικεο    

Φέηα Ξ-Γ 56% 43% 

Θαιαζάθη Ιήκλνπ Ξ-Γ 56% 43% 

Πθέιια Ξ-Γ 45% 40% 

Κπάηδνο Ξ-Γ 45% 25% 

Καιαθά ηπξηά    

Γαινηχξη Ξ-Γ 75% 40% 

Θαηίθη Γνκνθνχ Ξ-Γ 75% 40% 

Ξερηφγαιν Σαλίσλ Ξ-Γ 65% 50% 

Αλεβαηφ Ξ-Γ 60% 45% 

Θνπαληζηή Ξ-Γ-Α 56% 43% 

Ζκίζθιεξα ηπξηά    

Θαζέξη Ξ-Γ 40% 40% 

Πθιεξά ηπξηά    

Θεθαινγξαβηέξα Ξ-Γ 40% 40% 

Γξαβέξηα Αγξάθσλ Ξ-Γ 38% 40% 

Γξαβέξηα Θξήηεο Ξ-Γ 38% 40% 

Γξαβηέξα Λάμνπ Α 38% 40% 

Ιαδνηχξη Κπηηιήλεο Ξ-Γ 38% 40% 

Κεηζνβφλξ Α/ Α-Γ-Ξ 38% 40% 

Παλ Κηράιε Α 40% 36% 

Φνξκαέιια Ξαξλαζζνχ Ξ-Γ 50% 40% 

Ρπξηά ηπξνγάιαθηνο    

Καλνχξη Ξ-Γ 60% 70% 

Μηλνκπδήζξα Θξήηεο Ξ-Γ 55% 45% 

    
Ξ = Ξξόβεην Γάια,  Γ = Γίδηλν Γάια,  Α = Αγειαδηλό Γάια,  Ι/Μ = Ιηπαξά επί 

Μεξνύ 
Ξεγή: http://mail.elog.gr/news/SINEDRIA/ANIFANTAKIS.doc 

1.6. Ζ αγνξά Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ 

 Ζ αγνξά ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ είλαη αξθεηά κεγάιε, αθνχ 

απνηειείηαη ηφζν απφ ηα εγρψξηα φζν θαη απφ ηα εηζαγφκελα ηπξηά. Έηζη ν 

θαηαλαισηήο πνιιέο θνξέο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ κηα 

κεγάιε πνηθηιία ηπξηψλ. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

                                                 
3 Αλπθαληάθεο Δκ., Νκηιία, Τα ησρηά ΠΟΠ θαη ε εθαρκογή ηες ζτεηηθής λοκοζεζίας ζε 
εζληθό θαη δηεζλές επίπεδο. 

http://mail.elog.gr/news/SINEDRIA/ANIFANTAKIS.doc
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δήηεζεο ησλ ηπξηψλ είλαη θπζηθά ε ηηκή ηνπο. Ίζσο εθεί ζηεξίδεηαη θαη ε 

πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ησλ εηζαγφκελσλ ηπξηψλ πνπ ζπλήζσο δηαηίζεληαη 

ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηα αληίζηνηρα εγρψξηα (ICAP, 2009). 

Απνηέιεζκα ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ, είλαη ε ηάζε ππνθαηάζηαζεο ησλ 

εγρψξησλ ηπξηψλ απφ ηα εηζαγφκελα. Ππγθεθξηκέλα, ε αληηθαηάζηαζε 

καιαθψλ ηπξηψλ απφ ζθιεξά θαη εκίζθιεξα , έρεη πιήμεη αξθεηά  ηελ 

αγνξά ηεο θέηαο.  

1.7. Κέγεζνο Δγρώξηαο Ξαξαγσγήο Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ 

Ν Ξίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ 

πξντφλησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1993-2008 (ICAP, 2009, ζει. 116-

120).  

Ξίλαθαο 3. Δγρψξηα παξαγσγή ηπξηψλ απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (1993-2008) 

Έηνο 
Βηνκεραληθέο 
Δπηρεηξήζεηο 

Γεσξγηθέο 
Δθκεηαιιεύζεηο 

Πύλνιν 

1993 109.982 75.700 185.682 

1994 126.898 70.700 197.598 

1995 131.322 70.600 201.922 

1996 109.379 82.733 192.112 

1997 118.606 86.504 205.110 

1998 142.987 75.229 218.216 

1999 145.531 78.340 223.871 

2000 142.929 76.592 219.521 

2001 161.036 68.979 230.015 

2002 162.516 70.018 232.534 

2003 146.955 70.400 217.355 

2004 165.221 70.800 236.021* 

2005 167.000 65.000 232.000* 

2006 170.000 64.000 234.000* 

2007 188.461 60.000 248.461* 

2008 184.693 59.000 243.693* 

Ξνζφηεηα: ηφλνη 

*Δθηηκήζεηο Αγνξάο-ICAP 

 
Ξεγή: ICAP, 2009  

 πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Ξίλαθαο 3, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ 

εμέιημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο 
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βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ε 

ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή εκθαλίδεη δηαθπκάλζεηο δηαρξνληθά, σζηφζν 

ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ απμεηηθή θαη εθηηκάηαη ζε 243.693 ηφλνπο ην 

2008, απφ 185.682 ηφλνπο ην 1993. Ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο 

δηακνξθψζεθε ζε 1,8%. 

 Πε αληίζεζε κε ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, νη γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο παξνπζίαζαλ εληνλφηεξεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή. Ρα ηειεπηαία έηε, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, 

ιφγσ θαη ηεο ηάζεο ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο κε ηε κέζνδν 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ θαη ηελ παξάιιειε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

βηνκεραλνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ, νη ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο παξαγσγήο 

παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή κείσζε (Γηάγξακκα 1). 

Γηάγξακκα 1. Ξαξαγσγή ηπξηψλ απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο (1993-2008) 
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Ππκπεξαζκαηηθά, ε άλνδνο ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, νθείιεηαη ζηε 

δηεχξπλζε ηεο παξαγσγήο ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ην κεξίδην 

παξαγσγήο ησλ νπνίσλ απμήζεθε απφ 59,2% ην 1993 ζε 75,8% ην 2008. 

Ωο πξνο ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ην κεξίδην παξαγσγήο ηνπο 
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ζπξξηθλψζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη δηακνξθψζεθε ζην 24,2% ην 

2008. 

1.8. Γηάξζξσζε ηεο Δγρώξηαο Βηνκεραληθήο Ξαξαγσγήο 

Ρπξηώλ αλά Θαηεγνξία Ξξντόλησλ 

Πηνλ Ξίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο απφ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο4. Δηδηθφηεξα, ν 

παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε δηάξζξσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ηπξηψλ απφ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αλά βαζηθή θαηεγνξία 

πξντφληνο γηα ηελ πεξίνδν 1998-2006. Δηδηθφηεξα, ε παξαγσγή θέηαο θαη 

ιεπθψλ ηπξηψλ παξνπζηάδεη κηα απμεηηθή πνξεία απφ ην 1998 έσο ην 

2006, ηεο ηάμεσο ηνπ 15,3%. Απφ ηελ άιιε, ηα ιησκέλα ηπξηά 

παξνπζηάδνπλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ (-) 71%. 

Ξίλαθαο 4. Ξαξαγσγή ηπξηψλ αλά θαηεγνξία απφ ηηο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο (1998-2006) 

Ξεγή: ICAP, 2009  

                                                 
4 Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (έσο ην 
2004), ελψ νη πνζφηεηεο γηα ηα έηε 2005 θαη 2006 ζηεξίδνληαη ζε εθηηκήζεηο, βάζε 
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ (ICAP, 2009). Γηα 
ηα έηε 2007-2008 ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Γάιαθηνο θαη 
Θξέαηνο (Δ.Ι.Ν.ΓΑ.Θ). 

Ρύπνο 
Ρπξηνύ 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Φέηα & 
Ιεπθά 
Ρπξηά 

89.126 89.192 84.240 101.448 104.463 96.900 98.238 100.500 102.800 

Ζκίζθιεξα 
Ρπξηά 

14.439 14.045 11.903 14.111 16.005 9.418 15.181 15.300 15.500 

Πθιεξά 
Ρπξηά 

19.332 18.775 22.823 23.139 19.574 21.484 27.712 29.000 29.000 

Καιαθά 
Λσπά & 
Άιια Ρπξηά 

19.400 23.093 23.505 21.814 22.045 18.856 23.896 22.000 22.500 

Ιησκέλα 
Ρπξηά 

690 426 458 524 429 297 194 200 200 

Πύλνιν 142.987 145.531 142.929 161.036 162.516 146.955 165.221 167.000 170.000 
Ξνζφηεηα: ηφλνη 
* Δθηηκήζεηο Αγνξάο - ICAP 
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Ν Ξίλαθαο 5, παξνπζηάδεη ηε δηάξζξσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ηπξηψλ απφ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αλά βαζηθή θαηεγνξία 

πξντφληνο γηα ηε δηεηία 2007-2008, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Ι.Ν.ΓΑ.Θ 

(2007-2008). 

Ξίλαθαο 5. Ξαξαγσγή ηπξηψλ αλά θαηεγνξία απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 

(2007-2008) 

Ρύπνο ηπξηνύ 2007 2008 

Καιαθά Ρπξηά 130.725 125.837 

Πθιεξά & Ζκίζθιεξα 34.610 32.725 

Ρπξηά Ρπξνγάιαθηνο 22.587 25.803 

Ιησκέλα Ρπξηά 539 328 

Πύλνιν 188.461 184.693 
Ξνζφηεηα: ηφλνη 

 
Ξεγή: ICAP, 2009  

πσο θαίλεηαη, ε θαηεγνξία ησλ καιαθψλ ηπξηψλ θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην ζχλνιν ηεο παξαγφκελεο 

πνζφηεηαο απφ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο δηακνξθψζεθε ζε 68,1% ην 

2008, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελ ιφγσ πνζφηεηαο εθηηκάηαη (ICAP, 

2009) φηη θαιχπηεη ε θέηα (πεξίπνπ 75%). 

 Ζ θαηεγνξία ησλ ζθιεξψλ θαη εκίζθιεξσλ ηπξηψλ θαηαηάζζεηαη 

δεχηεξε, κε βάζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ζπλνιηθή βηνκεραληθή 

παξαγσγή ηπξηψλ, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε 17,7% ην 2008. Αθνινπζεί ε 

θαηεγνξία ησλ ηπξηψλ ηπξνγάιαθηνο, ε νπνία θαηέιαβε κεξίδην 

παξαγσγήο 14% ην ίδην έηνο. Ρέινο, κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ησλ ιησκέλσλ ηπξηψλ ζην ζχλνιν ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ην Γηάγξακκα 2. 
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Γηάγξακκα 2. Γηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο αλά 

θαηεγνξία ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ 

68,1%

17,7%

14%

0,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Μαλακά Τσριά 

Σκληρά & Ημίσκληρα

Τσριά

Τσριά Τσρογάλακτος

Λιωμένα Τσριά

 

Πηνλ Ξίλαθα 6, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νη εηαηξίεο παξαγσγήο 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ κε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 

2003-2008. Νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο φισλ ησλ ηπξνθνκηθψλ εηαηξηψλ ηνπ 

θιάδνπ, δηακνξθψζεθαλ ζε €1.221 εθ. ην 2007, εκθαλίδνληαο άλνδν 3,2% 

ζε ζρέζε κε ην 2006. Δθηηκάηαη (ICAP, 2009) φηη νη πσιήζεηο ησλ 

εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ θαηέιαβαλ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 55% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ην 2007. Ζ Φάγε είλαη ε εηαηξία πνπ 

θαηαιακβάλεη ηελ πξσηηά πσιήζεσλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, ελψ 

αθνινπζνχλ ε Κεβγάι θαη Γσδψλε. 

Ξίλαθαο 6. Ξσιήζεηο εηαηξεηψλ παξαγσγήο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πεξηφδνπ 

2003-2008 

ΔΞΥΛΚΗΑ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ΦΑΓΔ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΑΔ 

335.849.188 352.799.000 319.301.000 321.811.000 313.488.000 - 

ΚΔΒΓΑΙ ΑΔ 164.274.868 173.288.519 176.007.060 176.909.919 180.592.981 185.161.524 

ΓΥΓΥΛΖ ΑΔ ΑΓΟΝΡΗΘΖ 
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ 

87.658.354 95.162.000 97.880.000 99.095.000 106.041.000 110.381.000 

ΘΝΙΗΝΠ ΑΔ 69.007.612 69.525.353 78.769.154 85.578.176 103.874.225 109.000.000 

ΡΟΑΠ ΑΔ 94.877.679 111.722.920 140.747.473 99.449.022 92.939.381 113.880.755 

ΝΙΚΞΝΠ 
ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΙΑΟΗΠΖΠ ΑΔ 

34.970.710 44.912.459 56.302.661 88.707.483 88.887.865 107.265.738 
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Ξίλαθαο 6. Ππλέρεηα 

ΔΒΟΝΦΑΟΚΑ 
ΑΒΔΔ 

20.119.940 22.174.000 22.684.000 24.450.000 26.974.000 27.443.000 

ΛΔΝΓΑΙ ΑΔ 15.465.119 15.337.641 16.259.793 17.107.610 18.108.034 19.627.304 

ΒΗΓΙΑ ΝΙΚΞΝ 
ΑΔ 

15.732.141 11.052.535 12.119.992 11.047.032 13.615.060 13.000.000 

Ξεγή: ICAP, 2009  

1.9. Πεκαληηθέο Ξαξαγσγηθέο Δπηρεηξήζεηο Ρπξνθνκηθώλ 

Ξξντόλησλ  

 Πηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθή 

ζέζε ζηελ εγρψξηα παξαγσγή ηπξηψλ5.  

 Ζ εηαηξεία Ρπξάο Α.Δ. θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εγρψξηα 

παξαγσγή ηπξηψλ θαηαιακβάλνληαο ην 2008 κεξίδην πνπ θπκάλζεθε 

κεηαμχ 12%-12,5% (βιέπε Ξίλαθα 7). Ζ Γσδψλε ΑΒΓΖ Α.Δ. θαηέιαβε 

κεξίδην παξαγσγήο ηεο ηάμεο ηνπ 8,5%, ελψ ε εηαηξεία Κεβγάι Α.Δ. 

θαηέιαβε κεξίδην 4,5%-5% ην 2008. Δπίζεο, ε Ήπεηξνο ΑΔΒΔ εθηηκάηαη 

φηη απέζπαζε κεξίδην κεηαμχ 3%-3,5% ην ίδην έηνο. Αμηφινγε ζέζε ζηελ 

ζπλνιηθή παξαγσγή ηπξηψλ θαηέρνπλ ε Θνιηφο Α.Δ. θαη Φάγε Βηνκεραλία 

Δπεμεξγαζίαο Γάιαθηνο Α.Δ. 

Ξίλαθαο 7. Κεξίδηα αγνξάο επηρεηξήζεσλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα ην έηνο 

2008 

Δπηρεηξήζεηο Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ 
Κεξίδηα Αγνξάο 

(2008) 

ΡΟΑΠ ΑΔ 12-12,5% 

ΓΩΓΩΛΖ ΑΒΓΖ ΑΔ 8,50% 

ΚΔΒΓΑΙ ΑΔ 4,5-5% 

ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΔΒΔ 3-3,5% 
  

                                                 
5 Ρα αλαθεξφκελα κεξίδηα παξαγσγήο ησλ εηαηξεηψλ έρνπλ πξνθχςεη κε βάζε ηελ 
εθηηκψκελε παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, θαηά 
ην έηνο 2008 (184.693 ηφλνη)-ICAP, 2009. 
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Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αγνξέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ. 

 Ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν, ππάξρεη ζεκαληηθφ πιήζνο 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο κεηαμχ 1%-1,5% ε θάζε κηα. Ρέηνηεο επηρεηξήζεηο 

είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη: Ονχζζαο ΑΔ, Έμαξρνο ΑΔ, Θνπξέιιαο ΑΔ, Βίγια 

Νιχκπνπ ΑΔΒΔ (ε νπνία παξάγεη ηπξνθνκηθά πξντφληα γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο Vivartia), Σψηνο ΑΒΔΔ, Γειθνί ΑΔ, ΔΑΠ 

Θαιαβξχησλ, Κπίδηνο Βηνκεραλία Δπεμεξγαζία Γάιαθηνο ΑΔ, Βαζηιίηζα 

Γ. & Α. Λνχζηαο ΝΔ. θιπ. 

Πηελ θαηεγνξία ησλ καιαθώλ ηπξηώλ (απφ ηηο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο) ε εηαηξεία Ρπξάο ΑΔ ζπγθέληξσζε κεξίδην παξαγσγήο γηα 

ην 2008 κεηαμχ 12%-12,5%, ελψ ε Γσδψλε ΑΒΓΖ ΑΔ απέζπαζε 

αληίζηνηρν κεξίδην πνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 10%-10,5% (βιέπε Ξίλαθα 8). 

Δπίζεο, ε εηαηξεία Ήπεηξνο ΑΔΒΔ ζπγθέληξσζε πνζνζηφ επί ηεο 

παξαγσγήο καιαθψλ ηπξηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 4,5% γηα ην ίδην έηνο, ελψ ε 

Κεβγάι ΑΔ θάιπςε πνζνζηφ κεηαμχ 4%-4,5%. 

Πηελ παξαγσγή ησλ ζθιεξώλ θαη εκίζθιεξσλ ηπξηώλ, ε 

εηαηξεία Ρπξάο ΑΔ ζπγθεληξψλεη κεξίδην παξαγσγήο γηα ην έηνο 2008 ηεο 

ηάμεο ηνπ 13,5%, ελψ αθνινπζεί ε εηαηξεία Γσδψλε ΑΒΓΖ ΑΔ κε 

αληίζηνηρν κεξίδην πνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 7,5%. Αμηφινγε είλαη θαη ε 

παξνπζία ηεο Κεβγάι ΑΔ θαη ηεο Έμαξρνο ΑΔ, κε κεξίδην παξαγσγήο ηεο 

ηάμεο ηνπ 5%, ε θάζε κηα. 

 Ρέινο, ζε φηη αθνξά ηα ηπξηά ηπξνγάιαθηνο, ζεκαληηθφ κεξίδην 

ην 2008 θαηέρεη ε εηαηξεία Ρπξάο ΑΔ (κεηαμχ 9,5%-10%) θαη Κεβγάι ΑΔ 

(πεξίπνπ 6,5%). Δπίζεο, αμηφινγε παξνπζία έρνπλ θαη νη εηαηξείεο Σψηνο 

ΑΔ θαη Ρπξνθνκηθή Ακθηινρίαο Κπνπηζψιε ΑΒΔΔ, κε κεξίδην παξαγσγήο 

επί ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο πεξίπνπ 2% ε θάζε κηα, γηα ην ίδην έηνο. 
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Ξίλαθαο 8. Κεξίδηα αγνξάο επηρεηξήζεσλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ αλά ηχπν 

ηπξηνχ γηα ην έηνο 2008 

Δπηρεηξήζεηο Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ 
Κεξίδηα Αγνξάο 

(2008) 

Ρύπνο Ρπξηνύ 

Μαλακά Σςπιά  

ΡΟΑΠ ΑΔ 12-12,5% 

ΓΩΓΩΛΖ ΑΒΓΖ ΑΔ 10-10,5% 

ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΔΒΔ 4,50% 

ΚΔΒΓΑΙ ΑΔ 4-4,5% 

κληπά & Ημίζκληπα Σςπιά  

ΡΟΑΠ ΑΔ 13,50% 

ΓΩΓΩΛΖ ΑΒΓΖ ΑΔ 7,50% 

ΚΔΒΓΑΙ ΑΔ 5% 

ΔΜΑΟΣΝΠ ΑΔ 5% 

Σςπιά Σςπογάλακηορ 

ΡΟΑΠ ΑΔ 9,5-10% 

ΚΔΒΓΑΙ ΑΔ 6,50% 

ΣΩΡΝΠ ΑΔ 2% 

ΡΟΝΘΝΚΗΘΖ ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ ΚΞΝΡΠΩΙΖ ΑΒΔΔ 2% 

 Ξαξαηεξψληαο ηνλ Ξίλαθα 8, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

επηρείξεζε Ρπξάο ΑΔ, θαηέρεη ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο αλά 

θαηεγνξία ηχπνπ ηπξηψλ. Ρνλ αθνινπζεί ε επηρείξεζε Γσδψλε ΑΒΓΖ ΑΔ, 

ε νπνία φκσο πζηεξεί ζηα ηπξηα ηπξνγάιαθηνο, ελψ ηξίηε έξρεηαη ε 

επηρείξεζε Κεβγάι ΑΔ. 

1.10. Κεξίδηα Αγνξάο ησλ Θπξηόηεξσλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 9, ν θιάδνο ησλ ηπξνθνκηθψλ 

πξντφλησλ είλαη θαηαθεξκαηηζκέλνο, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

αθφκα θαη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο λα θαηέρνπλ κηθξφ ζρεηηθά κεξίδην 

ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. 
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Ξίλαθαο 9. Κεξίδηα αγνξάο επηρεηξήζεσλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε ζχλνιν 

αγνξάο ην έηνο 2008 

Δπηρεηξήζεηο Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ Κεξίδηα Αγνξάο (2008) 

ΡΟΑΠ ΑΔ 5% 

ΓΩΓΩΛΖ ΑΒΓΖ ΑΔ 4,50% 

ΦΟΖΠΙΑΛΡ ΔΙΙΑΠ ΑΔΒΔ 3,00% 

ΚΔΒΓΑΙ ΑΔ 2-2,5% 

ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΔΒΔ 1,7-2% 

 Δηδηθφηεξα, ε εηαηξεία Γσδψλε ΑΒΓΖ ΑΔ, θαηείρε κεξίδην ηεο 

ηάμεο ηνπ 4,5% ζηε ζπλνιηθή αγνξά ην 2008 (ICAP, 2009). Ζ εηαηξεία 

Κεβγάι ΑΔ θαηείρε κεξίδην αγνξάο κεηαμχ 2%-2,5% θαη ε Ήπεηξνο ΑΔΒΔ 

απέζπαζε αληίζηνηρν πνζνζηφ 1,7%-2%. Ζ εηαηξεία Ρπξάο ΑΔ θάιπςε 

ζπλνιηθά κεξίδην ην νπνίν πιεζίαζε ην 5% ην 2008 (αθνξά ηπξνθνκηθά 

πξντφληα «Ρπξάο» θαζψο θαη άιια εκπνξηθά ζήκαηα).  

 Αμηφινγε παξνπζία ζηνλ θιάδν ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ 

θαηέρνπλ θαη ηα πξντφληα ησλ εηαηξεηψλ Θνιηφο ΑΔ, ιπκπνο 

Γαιαθηνβηνκεραλία Ιάξηζαο ΑΔ θαη Φάγε Βηνκεραλία Δπεμεξγαζίαο 

Γάιαθηνο ΑΔ. 

 Κεηαμχ ησλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ αμηφινγε είλαη 

ε παξνπζία ηεο Φξήζιαλη Διιάο Α.Δ.Β.Δ, ε νπνία θαηείρε κεξίδην επί ηεο 

ζπλνιηθήο εγρψξηαο αγνξάο ηπξηψλ πεξίπνπ 3%, ην 2008. Πεκαληηθή ζέζε 

έρνπλ θαη νη εηαηξείεο Arla Foods Διιάο ΑΔ,  Campina Διιάο ΑΔ, Leader 

ΑΔ θαη πηηκα ΑΔ. 

1.11. Ζ Εήηεζε Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ 

Ρα ηπξνθνκηθά πξντφληα απνηεινχλ βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο γηα ηνπο 

Έιιελεο θαηαλαισηέο θαη γηα απηφ ην ιφγν παξνπζηάδνπλ απμεκέλε 

θαηαλάισζε. Νη ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη 

θπζηθά ε ηηκή θαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα. Άιινη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
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πξντφλησλ απηψλ φπσο ε γεχζε, ε πνηφηεηα, ε δηάξθεηα ζπληήξεζήο ηνπο, 

ε ζξεπηηθή αμία, ε ζπζθεπαζία θιπ. ελίνηε δε θαη ε επθνιία πξφζβαζεο 

ζηα ζεκεία πψιεζεο απφ ηα νπνία ζα πξνκεζεπηνχλ ην πξντφλ (ICAP, 

2009). 

 Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ηπξηψλ ζηε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε 

ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Πηνλ Ξίλαθα 10, παξαηεξνχκε ηελ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ππγθεθξηκέλα, φζν αθνξά ηα ηπξηά εγρψξηαο 

παξαγσγήο (θηιά/άηνκν) παξαηεξνχκε κηα κηθξή ζηαδηαθή αχμεζε, ελψ 

αληηζέησο ζηα εηζαγφκελα ηπξηά ε αχμεζε ηνπο είλαη κεγαιχηεξε.  

Ξίλαθαο 10. Θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ηπξνθνκηθψλ, αλά θαηεγνξία 

πξντφλησλ (2000-2008) 

Θαηεγνξίεο 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ρπξηά Δγρώξηαο Ξαξαγσγήο (θηιά/άηνκν) 

Φέηα, Ρειεκέο, 
Καιαθά Ρπξηά1   13,05 13,18 13,56 12,28 13,38 13,53 13,39 13,72 13,26 
Θεθαινηύξη, Θαζέξη, 
Ζκίζθιεξν, 
Γξαβηέξεο2 3,6 3,82 3,73 3,09 3,26 3,43 3,28 3,36 3,25 

Ρπξηά Ρπξνγάιαθηνο 1,44 1,7 1,75 1,76 1,63 1,66 1,53 1,57 1,51 

Ρπξηά Ιησκέλα 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Πύλνιν Α’ 18,13 18,75 19,08 17,16 18,29 18,64 18,22 18,67 18,04 

Ρπξηά Δηζαγόκελα (θηιά/άηνκν) 
Ζκίζθιεξξα (Gouda, 
Edam, Emmental θ.ά.) 

3,84 3,6 3,6 3,64 3,42 3,41 4,07 5,95 5,27 

Πθιεξά (Grana, 
Regato) 

1,59 1,65 1,69 1,5 1,72 2,13 2,18 2,54 2,71 

Ινηπά (Blue Cheese, 
Roqueford, Ρξηκκέλν, 
Ιησκέλα, Ρπξί Ρνζη) 

0,56 0,63 0,64 0,68 0,87 0,92 0,88 0,91 0,84 

Καιαθά θαη Ρπξί 
Θξέκα 

0,4 0,45 0,49 1,12 1,55 1,42 1,57 1,18 1,22 

Πύλνιν Β’ 6,39 6,33 6,42 6,94 7,56 7,88 8,7 10,58 10,04 

Πύλνιν Δγρώξηαο 
Θαηαλάισζεο 

24,52 25,08 25,5 24,1 25,85 26,52 26,92 29,25 28,08 

1 Φέηα θαη ηειεκέο αηγνπξφβεηνο θαη ηπξά καιαθά αηγνπξφβεηα θαη αγειαδηλά  
2 Ζκίζθιεξα θαη ζθιεξά αηγνπξφβεηα θαη αγειαδηλά  
Ξεγή: Ξίλαθαο 4.7, ΔΠΔ (2008) 

Νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ θαη ε επηθξάηεζε, ηα 

ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα, έληνλσλ ξπζκψλ δσήο γεληθά επλνεί ηελ 

θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ φπσο π.ρ. ζπζθεπαζκέλσλ-

ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή πξντφλησλ ρακειά ζε ιηπαξά, φπνπ θαη 
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παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Πηα 

αζηηθά θέληξα παξαηεξείηαη επίζεο ζηαδηαθή ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ 

ζε «επψλπκα» θαη delicatessen πξντφληα. 

 Ζ ηηκή ζπληζηά βαζηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο δήηεζεο θαη 

επεξεάδεη ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

πξντφλησλ. Ρν κεγάιν εχξνο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ηηκέο πψιεζεο 

δηαθφξσλ ηχπσλ ηπξηψλ, δίλεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο κεηαμχ πιεζψξαο πξντφλησλ θαιχπηνληαο, ηηο νπνηεζδήπνηε 

πξνηηκήζεηο ηνπ. Ξαξάιιεια, δηεπθνιχλεη ηπρφλ ππνθαηάζηαζε 

νξηζκέλσλ εηδψλ ηπξηνχ απφ άιια θζελφηεξα. Ν παξάγνληαο ηηκή, 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο ζε πεξηφδνπο ζπξξίθλσζεο ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ 

ηνπ. 

 Νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγή ηπξηψλ 

δηακνξθψλνπλ ηε δήηεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηπξνθνκηθψλ 

(π.ρ. αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηπξηά κε ρακειά ζε ιηπαξά, ζε ηπξηά εηδηθψλ 

ηχπσλ θιπ.). 

 Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε γηα ηα 

εμεηαδφκελα πξντφληα είλαη ε ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, 

δεδνκέλνπ φηη άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο γηα ιφγνπο πγείαο πξέπεη λα 

ειέγρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί 

θαη πξντφληα απνθιεηζηηθά γηα παηδηά (π.ρ. γηανχξηηα, γάιαηα θηι). 

 Νη θαηαλαισηέο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εηδψλ δηαηξνθήο (Εαξγθιή, 2009). Ζ πξνηίκεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηα παξαδνζηαθά ειιεληθά ηπξηά γίλεηαη εληνλφηεξε φηαλ 

παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα πξψησλ πιψλ θαη ησλ 

(ηειηθψλ) ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Ζ δήηεζε ησλ ηπξηψλ ζπλδέεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε θαηεγνξίεο-

είδε ηπξηψλ ή πεξηνρέο πξνέιεπζεο θαη ιηγφηεξν κε ζπγθεθξηκέλα 

εκπνξηθά ζήκαηα εηαηξεηψλ (Krystallis & Chryssohoidis, 2005). Κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ απμάλεηαη ν βαζκφο ηππνπνίεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ 
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πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία «επψλπκεο» δήηεζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ δαπαλνχλ 

ζεκαληηθά πνζά γηα δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ-εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ ηνπο. Ζ δηαθήκηζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δήηεζε ησλ 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη „πξνζειθχεη‟ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε ζπγθεθξηκέλα εκπνξηθά ζήκαηα ή λένπο ηχπνπο 

πξντφλησλ. 

1.12. Γαπάλε ησλ Λνηθνθπξηώλ γηα Ρπξνθνκηθά Ξξντόληα 

 Πηνηρεία γηα ηελ δαπάλε ησλ Διιεληθψλ λνηθνθπξηψλ γηα 

ηπξνθνκηθά πξντφληα κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηελ Έξεπλα 

Νηθνγελεηαθψλ Ξξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δζληθή 

Πηαηηζηηθή πεξεζία Διιάδνο θάζε 4-5 ρξφληα. Πχκθσλα κε ηα ηειεπηαία 

δηαζέζηκα ζηνηρεία (2004-2005), ε κέζε κεληαία δαπάλε αλά λνηθνθπξηφ 

γηα ηπξνθνκηθά πξντφληα (ηπξί καιαθφ, ηπξί ζθιεξφ, ηπξί κε κεησκέλα 

ιηπαξά) αλέξρεηαη ζε €24,24 έλαληη €288,96 γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ 

δηαηξνθήο (8,38% επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα είδε δηαηξνθήο). Ζ 

πςειφηεξε κέζε κεληαία δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα λνηθνθπξηά 

ησλ εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ (€25,58) θαιχπηνληαο ην 8,32% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αληίζηνηρσλ κεληαίσλ δαπαλψλ γηα είδε δηαηξνθήο.  

Ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο 

κέζεο κεληαίεο πνζφηεηεο ηπξηψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα λνηθνθπξηά, 

θαίλεηαη φηη απηέο θαηά κέζν φξν θπκαίλνληαη ζε 3,55 Kg αλά λνηθνθπξηφ, 

ελψ πνζνζηφ 62,8% ηεο κέζεο κεληαίαο πνζφηεηαο αθνξά καιαθά ηπξηά.  



Θεθάιαην 1: Ζ Αγνξά ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα 

 27 

1.13. Ζ Ρππνπνηεκέλε-Ππζθεπαζκέλε Φέηα 

Ρα ηππνπνηεκέλα-ζπζθεπαζκέλα ηπξνθνκηθά πξντφληα 

πξνζειθχνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη ιφγσ 

ηεο αιιαγήο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ηελ 

θαηαλάισζε απηψλ ησλ πξντφλησλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, νη κεγάιεο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ αθελφο 

ηηο αλάγθεο ησλ ελ δπλάκεη θαηαλαισηψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επσλπκία ηνπο, έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ 

παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ-ζπζθεπαζκέλσλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Γηα 

απηφ ην ιφγν ε παξαζθεπή θαη εκπνξία ηππνπνηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο 

θέηαο, βξίζθεηαη ζε ζπλερή αχμεζε. 

Πχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ), 

«ηππνπνίεζε [5]» νξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία θαζηεξψλνληαη, 

γηα πθηζηάκελα ή δπλεηηθά πξνβιήκαηα θνηλήο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

ρξήζεο, δηαηάμεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ 

βαζκνχ ηάμεο ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εθαξκνγήο. Δηδηθφηεξα, ε 

ηππνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε, έθδνζε θαη εθαξκνγή 

πξνηχπσλ, αιιά θαη άιισλ θεηκέλσλ ηερληθήο θαζνδήγεζεο, φπσο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, νδεγψλ εθαξκνγήο, θσδίθσλ πξαθηηθήο, 

θαλνληζκψλ θιπ.  

Πεκαληηθά νθέιε απφ ηελ ηππνπνίεζε είλαη ε βειηίσζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα 

ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε, ε πξφιεςε ησλ ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην 

θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΔΓΠΑ) θαη ην λφκν 2939/01 «ζπζθεπαζία [6]» 

νξίδεηαη θάζε πξντφλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νπνηνδήπνηε είδνο πιηθνχ απφ 

πξψηεο χιεο κέρξη επεμεξγαζκέλα πιηθά θαη πξννξηδφκελν λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηέρεη αγαζά κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, ηε 

δηαθίλεζε, ηε δηάζεζε θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο απφ ηνλ παξαγσγφ κέρξη 

ηνλ ρξήζηε ή ηνλ θαηαλαισηή. Ωο ζπζθεπαζίεο ζεσξνχληαη φια ηα είδε 
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κηαο πνιιαπιήο ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Γηα ηελ 

ζπζθεπαζία ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κεηαιιηθά θαη 

πιαζηηθά πξντφληα ζπζθεπαζίαο, θαζψο κεξηθέο θνξέο θαη ηα μχιηλα 

(βαξέιηα) θαη εηδηθά γηα ηε ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπζθεπαζίεο, φπσο ζπζθεπαζία ζε θελφ αέξνο 

(vacuum), ηάπεξ κε ή ρσξίο άικε.  

 Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζθεπαζία ησλ 

ηξνθίκσλ θαη εηδηθά ησλ ηπξηψλ πνπ κειεηνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

είλαη ε πξνζηαζία ηνπο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο απφ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ 

ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θαη ηέινο απφ ηα ηξσθηηθά θαη ηα έληνκα. 

Δπηπιένλ, ε ζπζθεπαζία επηηξέπεη ηελ δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε κε 

ηδηαίηεξε επθνιία απφ ηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο 

ειθχνληαη απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζπζθεπαζηψλ (Βνπδνχξε, 1973). Ρέινο, 

ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο πνπ ζπληειείηαη ζην πεξηβάιινλ, νη 

ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

αλαθπθιψζηκεο (Καξθάθε, 1996, ζει. 135). 

  Πηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηε θέηα (Feta), 

αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζεο βαζηθφηεξεο ελδείμεηο: 

1. «Φέηα» (FETA) 

2. Ξξνζηαηεπφκελε Νλνκαζία Ξξνέιεπζεο (ΞΝΞ)  

3. Ρπξί 

4. Ζ επσλπκία θαζψο επίζεο θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ-

ζπζθεπαζηή 

5. Ρν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θηιά (Kg) ή ζε gr (γξακκάξηα) 

6. Ζ δηαηξνθηθή αμία ηεο θέηαο 

7. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο 

8. Πηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

► Ρα δπν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο: ΦΔ, 

► Ν αχμνληα αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο, 

► Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο, π.ρ. (ΦΔ – 1650 – 20/12/12) 

9. Ζ εκεξνκελία ιήμεο. 
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Ρα πξψηα ηπξηά ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία θπθινθφξεζαλ ζηελ 

αγνξά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 απφ ηελ εηαηξία Κεβγάι Α.Δ., ε 

νπνία δηέζεζε ζηελ αγνξά θέηα θαη εκίζθιεξα ηπξηά ζε κηθξέο 

ζπζθεπαζίεο. 

Ρα ηππνπνηεκέλα ηπξνθνκηθά πξντφληα ζπζθεπάδνληαη ζε 

ζπζθεπαζίεο θελνχ αέξνο θαη ζε ηάπεξ κε ή ρσξίο άικε, νχησο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο, ε θαιχηεξε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζή 

ηνπο, απνηξέπνληαο ηπρφλ αιινίσζε ή λνζεία ησλ πξντφλησλ, ελψ 

παξάιιεια παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ε επθνιία ζηε κεηαθνξά θαη 

ζηε ρξήζε.  

Ζ αλεξρφκελε ζηαδηαθά πξνηίκεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα 

ηπξνθνκηθά πξντφληα ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία, νδήγεζε αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα θαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Πεκαληηθφ κέξνο ησλ 

παξαγφκελσλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαηεπζχλεηαη ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ.  

Ζ ηππνπνίεζε-ζπζθεπαζία ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πξαγκαην-

πνηείηαη είηε απ‟ επζείαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηπξνθνκηθψλ 

πξντφλησλ, είηε απφ εηαηξίεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηε ζπζθεπαζία-

ηππνπνίεζε. Δηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηε-

ξηφηεηα είλαη νη: S.H.M Hellaw AEBE, Ξαξαγσγηθή Θξάθεο Α.Δ., Πθνπφο 

Α.Δ., Ρππνπνηεηηθή ΔΞΔ, Trofimo Food Food ΑΒΔΔ, Αγξνηηθή Ρξνθίκσλ 

ΑΒΔΔ. θ.ά., νη νπνίεο ηππνπνηνχλ πξντφληα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο αιιά θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (παξαγσγηθψλ θαη εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ). 

Ζ θέηα είλαη ε θπξηφηεξε θαηεγνξία ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία. Ζ δήηεζε θέηαο 

ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή παξνπζίαζε ζεκαληηθή άλνδν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, εμαηηίαο πιενλεθηεκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (αζθάιεηα–

δηαηήξεζε ηνπ πξντφληνο), αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί ην ηπξνθνκηθφ 
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πξντφλ κε ηελ πςειφηεξε θαηαλάισζε θαη ηελ πην επξεία απνδνρή απφ ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ππάξρεη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο 

έσο 2 θηιψλ θαη θπξίσο εθείλεο πνπ δηαηίζεληαη ζε άικε (ICAP, 2009).  

1.14. Κέγεζνο Αγνξάο Ρππνπνηεκέλσλ Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ   

Ζ αγνξά ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ην 2008 

ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 35 ρηι. ηφλσλ, θαιχπηνληαο ην 11% πεξίπνπ ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ (ICAP, 2009). Πχκθσλα 

κε πξνεγνχκελε θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP (2004), ε αγνξά ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ είρε εθηηκεζεί ζην επίπεδν ησλ 30-31 ρηι. ηφλσλ ην 2006. 

Πεκαληηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηπξηψλ θαηά ην 

2008 θαηέρνπλ νη εηαηξείεο: Κεβγάι ΑΔ (κεξίδην κεηαμχ 8,5%-9%), 

Γσδψλε ΑΒΓΖ ΑΔ (κεξίδην πεξίπνπ 7,5%), Ήπεηξνο ΑΔΒΔ (6,5%-7%), 

Φάγε Βηνκεραλία Δπεμεξγαζίαο Γάιαθηνο, ιπκπνο Γαιαθηνβηνκεραλία 

Ιάξηζαο ΑΔ, Ρπξάο ΑΔ, Θνιηφο ΑΔ θ.ά. Δπίζεο, απφ ηνπο εηζαγσγείο ε 

εηαηξεία Θξαθη Φνπληο Διιάο ΑΔ εθηηκάηαη φηη θαηείρε κεξίδην 4%-4,5% 

επί ηεο εγρψξηαο αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ ηπξηνχ. 

Ξίλαθαο 11. Κεξίδηα αγνξάο επηρεηξήζεσλ ηππνπνηεκέλσλ ηπξηψλ θαηά ην έηνο 

2008 

Δπηρεηξήζεηο Ππζθεπαζκέλσλ-Ρππνπνηεκέλσλ 
Ρπξνθνκηθώλ Ξξντόλησλ 

Κεξίδηα Αγνξάο 
(2008) 

ΚΔΒΓΑΙ ΑΔ 8,5-9% 

ΓΩΓΩΛΖ ΑΒΓΖ ΑΔ 7,50% 

ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΔΒΔ 6,5-7% 

Ρν θπξηφηεξν είδνο ηπξηνχ πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά ζε 

ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία είλαη ε θέηα, ελψ αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ 

εκίζθιεξσλ θαη καιαθψλ ηπξηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ ηπξηψλ ηπξνγάιαθηνο). 



Θεθάιαην 1: Ζ Αγνξά ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα 

 31 

Δπίζεο, ζεκαληηθφο αξηζκφο εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνζθέξεη 

ζηελ αγνξά πξντφληα ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία, πνπ απνηεινχλ ηπξηά 

εηδηθνχ ηχπνπ κε δηάθνξεο πξνζκίμεηο, αλαθαηεξγαζκέλα-ηεγκέλα ηπξηά 

θιπ. 

1.15. Ππκπεξάζκαηα 

Ζ ηπξνθνκία απνηειεί ζεκαληηθφ θιάδν ηεο εζληθήο καο 

νηθνλνκίαο. Ζ αγνξά φκσο ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε θαη πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ παξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο. Νη 

κεγάιεο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ δηαζέηνπλ δηθά ηνπο δίθηπα δηαλνκήο, 

θαιχπηνληαο γεσγξαθηθά κεγάιν κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο. Δθηφο ησλ ακηγψο παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηνλ θιάδν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κφλν κε 

ηελ ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, είηε γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ άιισλ εηαηξεηψλ. 

Ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν είλαη έληνλνο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ «γλσζηά» πξντφληα θπξίσο 

κέζσ ησλ ζνχπεξ-κάξθεη. Ρν γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ ηειεπηαίσλ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ επηδηψθνπλ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηα ζεκεία ιηαληθήο 

πψιεζεο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηπξηψλ, ε θαηεγνξία «καιαθά 

ηπξηά» (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θέηα) θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζηε ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο (68,1% ην 2008-ICAP, 2009). Ρα ειιεληθά 

ηπξηά απέζπαζαλ ην 64,3% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ην 2008, ελψ ηα 

εηζαγφκελα ηπξηά εθηηκάηαη φηη θάιπςαλ ην ππφινηπν 35,7% (ICAP, 2009). 

Νη Έιιελεο θαηαλαισηέο επηκέλνπλ ζηελ αγνξά ησλ ρχκα 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα πνιινχο ιφγνπο. Ζ δπλαηφηεηα αγνξάο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο πνπ ζέιεη ν θαηαλαισηήο, νη ρακειφηεξεο ηηκέο 
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ζε ζρέζε κε ηα ηππνπνηεκέλα πξντφληα πνπ επίζεο πνπινχλ ηα ζνχπεξ-

κάξθεη, αιιά θαη ε κεγάιε πνηθηιία ζε γεχζεηο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο επηκέλνπλ ζηα ρχκα ηπξνθνκηθά 

πξντφληα (Πθνχθνπ, εθεκεξίδα «ΡΑ ΛΔΑ [7]», 1/10/2009). Πηα 

παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε δπλαηφηεηα γηα δφθηκε πξηλ ηελ 

αγνξά πνπ πξνζθέξνπλ ηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ρν 2008 πνπιήζεθαλ απφ ηηο αιπζίδεο ζνχπεξ-

κάξθεη ζπλνιηθά ρχκα ηπξηά αμίαο €529 εθ. ηελ ίδηα ψξα πνπ γηα 

ηππνπνηεκέλα ζπζθεπαζκέλα ηπξηά νη αγνξέο ήηαλ ζρεδφλ νη κηζέο θαη 

έθηαζαλ ηα €210 εθ, φπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ηνλ δηάγξακκα 3. 

Αλάινγε ήηαλ θαη ε εηθφλα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009, φηαλ νη πσιήζεηο 

ηπξηψλ απφ ηνπο πάγθνπο ησλ ζνχπεξ κάξθεη έθηαζαλ ηα €10,7 εθ. θηιά, 

ελψ νη πσιήζεηο ζπζθεπαζκέλσλ-ηππνπνηεκέλσλ έθηαζε κφιηο ηα €3,2 εθ.  

Γηάγξακκα 3. Ξσιήζεηο ηπξηψλ ηελ πεξίνδν 2006-2008 απφ ηα ζνχπεξ-κάξθεη 
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Ξεγή: IRIS, 2008 

Νη θαηαλαισηέο είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο αγνξέο ηνπο ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηελ ψξα εηδηθά πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη 

δηαθνξέο ηηκψλ αλάκεζα ζε ζπζθεπαζκέλα πξντφληα θαη ρχκα, αθφκα θαη 

φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα ηεο ίδηαο εηαηξείαο, θηάλνπλ ην 20%. 

Ξαιαηνηέξα νη δηαθνξέο ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξεο, φκσο ζήκεξα ζηγά-

ζηγά κεηψλνληαη. Ζ ηηκή ηνπ ηπξηνχ, ζε ζρέζε κε ην θαηαλαισηηθφ 
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εηζφδεκα, απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν επηινγήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, αιιά φρη ηελ θαζνξηζηηθή. Ρα ηειεπηαία ρξφληα 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζηξνθή ζε παξαδνζηαθά ειιεληθά πξντφληα θαη ε 

αλαδήηεζε πην εθιεπηπζκέλσλ γεχζεσλ ηπξηνχ, ηα νπνία θπξίσο 

πσινχληαη ρχκα.  

Ζ πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο θαηλνχξησλ πξντφλησλ ησλ εηαηξεηψλ ζηελ 

κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία γίλεηαη ρσξίο πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ηεο 

αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ 

ηηκή ηνπ πξντφληνο (Lusk & Shogren, 2007). Κηα ζσζηή πνιηηηθή 

ηηκνιφγεζεο ελφο πξντφληνο πξνυπνζέηεη δηεξεχλεζε ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ. Δθεί αθξηβψο επηθεληξψλεηαη θαη ε 

παξνχζα εξγαζία, κε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηεο ηππνπνηεκέλεο-

ζπζθεπαζκέλεο θέηαο ζε ζρέζε κε ηε ρχκα θέηα. 

Ξάλησο, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηκνλή ζηα ρχκα πξντφληα, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κεγάιν κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ επηιέγεη θαη 

ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ηπξνθνκηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ αγνξά, θαζψο ηα πξντφληα απηά βξίζθνληαη πιένλ ζηα ςπγεία αθφκα 

θαη πνιχ κηθξψλ ζεκείσλ πψιεζεο. Ρν κεξίδην ησλ ζπζθεπαζκέλσλ 

ηπξηψλ θηάλεη ήδε ην 30%, πνζνζηφ αξθεηά κεγάιν.  



 

 34 

Θεθάιαην 2ν 

Δπηζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 

Πην θεθάιαην απηφ ζπλνςίδεηαη ε ειιεληθή θαη ε δηεζλήο 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά έξεπλεο πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα 

γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα. Ζ θέηα ζαλ πξντφλ απνπζηάδεη 

παληειψο απφ ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, νπφηε θξίζεθε ζθφπηκν ην 

θεθάιαην απηφ λα επηθεληξσζεί ζε έξεπλεο πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα 

ηνπηθά πξντφληα ή πξντφληα ΞΝΞ, γηα ηπξηά θαη γεληθφηεξα γηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ Διιεληθφ ρψξν φπνπ ε 

εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη πην πεξηνξηζκέλε, θξίζεθε ζθφπηκν ε 

επηζθφπεζε λα πεξηιάβεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη γηα άιια είδε 

ηξνθίκσλ. 

Διάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο πξνζπκίαο πιεξσκήο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Πε κηα πξφζθαηε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε 

Θεζζαινλίθε (Εαξγθιή, 2009), δηεξεπλήζεθε ε πξνηίκεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα παξαδνζηαθά πξντφληα θαη πνηά. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε δείγκα 414 αηφκσλ. 

Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, ην 48,8% ησλ 

εξσηεζέλησλ θαηαλαιψλνπλ ζπρλά παξαδνζηαθά ηξφθηκα θαη πνηά, ελψ 

αλαθνξηθά κε ηα είδε ησλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα 

δεκνθηιέζηεξα ζηελ θαηαλάισζε είλαη ην γηανχξηη, ην κέιη, ηα ηνπηθά 

ηπξηά, νη καξκειάδεο, ηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ν ηξαραλάο, νη ρπινπίηεο 

θαη ην θξαζί. ζν αθνξά ηηο ηηκέο ησλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ ην 49% ηηο βξίζθεη πςειέο, αιιά παξφιν απηά νη πεξηζζφηεξνη 

δήισζαλ φηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ επηπιένλ γηα ηελ αγνξά 

ησλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κε ηηκή πξνζαπμεκέλε έσο (+) 

10% παξαπάλσ ζπγθξηηηθά κε απηή ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ. Κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ (82%) ησλ εξσηψκελσλ πνπ 

πξνηηκνχλ λα αγνξάδνπλ ζπζθεπαζκέλα παξαδνζηαθά ηξφθηκα θαη πνηά, 

ελψ νη κηζνί ζρεδφλ (58%) δειψλνπλ πσο δηαβάδνπλ ηελ εηηθέηα ησλ 
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ζπζθεπαζκέλσλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ελδηαθέξεηαη λα 

κάζεη θπξίσο γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ηα ζπζηαηηθά θαη ηνλ ηφπν 

πξνέιεπζήο ηνπο. Ζ Διιάδα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηε ζηξνθή ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο ηα παξαδνζηαθά ηξφθηκα θαη λα κπνξέζεη λα ηα εμάγεη 

ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ θεξδνθνξία αιιά θαη ηελ 

πεξαηηέξσ δηαθήκηζή ηνπο ζε άιιεο ρψξεο. 

Πε κηα άιιε έξεπλα (Φσηφπνπινο, 2008) πνπ δηεμήρζε ζε νρηψ 

λνκνχο ηεο Διιάδαο (Μάλζε, Αηησιναθαξλαλία, Πέξξεο, Ονδφπε, Ξέιια, 

Ξηεξία, Φζηψηηδα θαη Θαξδίηζα), δηεξεπλήζεθε ε πξνζπκία πιεξσκήο 

θαηαλαισηψλ γηα βηνινγηθά πξντφληα θαη πξντφληα κε Ξξνζηαηεπφκελε 

Νλνκαζία Ξξνέιεπζεο (ΞΝΞ) ζε έλα δείγκα 997 λνηθνθπξηψλ. Ρα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 

40,8% επί ηνπ ζπλφινπ ζα πιήξσλε γηα ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ6, 

φρη πεξηζζφηεξν απφ (+) 10% επί ηεο ηηκήο ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ 

ηξνθίκνπ. Δληνχηνηο, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δειψλνπλ κεδεληθή 

πξνζπκία πιεξσκήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θαη θηάλεη ην πνζνζηφ ηνπ 

40,3%. Κφιηο ην 11,8% ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 10% ηεο ηηκήο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

πξντφληνο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο πξντφλησλ ΞΝΞ7, ην 

πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ δελ δήισζαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 

παξαπάλσ γηα λα αγνξάζνπλ πξντφληα ΞΝΞ είλαη κεγαιχηεξν απ‟ φηη γηα 

ηα βηνινγηθά ηξφθηκα (47,8% ηνπ δείγκαηνο). Ρν 29,6% ηνπ δείγκαηνο 

δήισζε φηη ζα πιήξσλε κέρξη (+) 10% επί ηεο ηηκήο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζπκβαηηθνχ ηξνθίκνπ θαη κφιηο ην 8,8% ζα πιήξσλε ηηκέο κεγαιχηεξεο 

απφ (+) 10%. 

Ρέινο, ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα αγνξάο ηξνθίκσλ γηα ηνπο 

Έιιελεο θαηαλαισηέο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, είλαη φζα 

                                                 
6 Ρα βηνινγηθά ηξφθηκα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα ήηαλ νη ηνκάηεο, ηα κήια, ηα 
πνξηνθάιηα, ν ηνκαηνπνιηφο, ην καξνχιη, ην θνηφπνπιν, ην ρνηξηλφ ειεπζέξαο βνζθήο, ηα 
απγά, ηα δπκαξηθά θαη ην γάια. 
7 Ρα ηξφθηκα Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο (ΞΝΞ) πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ 
ζηελ έξεπλα ήηαλ νη ειηέο Θαιακάηαο, ηα κήια Εαγνξάο Ξειίνπ, νη θφθθηλεο πηπεξηέο 
Φισξίλεο, νη παηάηεο Θάησ Λεπξνθνπίνπ Γξάκαο, ηα Θξεηηθά παμηκάδηα, ην καλνχξη 
ΞΝΞ, νη θξάνπιεο θαη νη ειηέο Αγξηλίνπ θαη ηέινο ε γξαβηέξα ΞΝΞ. 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ, ηε ζξεπηηθή ηνπ αμία θαη ηελ 

σθέιεηα ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Αληίζεηα, ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά 

θξηηήξηα αγνξάο ηξνθίκσλ βξέζεθε λα είλαη: ην λα είλαη βηνινγηθά, ε 

εμνηθείσζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ην ηξφθηκν, θαζψο θαη κεκνλσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηελ θαιή δηάζεζε θαη ηε 

ζπζθεπαζία ηνπ ηξνθίκνπ.  

Νη Krystallis θαη Chryssohoidis (2005), δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα 

πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα βηνινγηθά πξντφληα ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο ηεο Αζήλαο ην 2003. Πηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 164 

θαηαλαισηέο, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ γπλαίθεο (73,8%) θαη 

άηνκα ειηθίαο απφ 18-34 εηψλ (31,7%) κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

(47%). Πχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηα θξηηήξηα ηα νπνία  σζνχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ είλαη (θαηά θζίλνπζα ζεηξά), ε ηηκή 

(ζε πνζνζηφ 90,2%), ε γεχζε θαη ε πηζηνπνίεζε (ζε πνζνζηφ 86% θαη ηα 

δχν), ε ζξεπηηθή αμία (ζε πνζνζηφ 84,8%), νη δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο (ζε πνζνζηφ 76,8%) θαη ηέινο ε 

πεξηνρή πξνέιεπζεο (ζε πνζνζηφ 72%). 

Πηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ 

αλάκεζα ηνπο θαη ε θέηα θαζψο θαη άιια ηπξηά. Ρν 74,2% ησλ 

θαηαλαισηψλ απάληεζε φηη ήηαλ πξφζπκν λα πιεξψζεη 32% παξαπάλσ 

απφ ηελ ηηκή ηεο ζπκβαηηθήο θέηαο γηα ηελ απφθηεζε ηεο βηνινγηθήο 

θέηαο. Νκνίσο, ζηα θίηξηλα ηπξηά ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ αξθεηά κεγάιν 

θαη έθηαλε ην πνζνζηφ ηνπ 38%.  

Oη Krystallis et al. (2006) δηεξεχλεζαλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα 

πέληε βηνινγηθά πξντφληα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ειαηφιαδν, ζηαθίδεο, 

ςσκί, πνξηνθάιηα θαη θξαζί. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε ζε δείγκα 1.612 εξσηεζέλησλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 73,8% ήηαλ 

γπλαίθεο. Ρν 8% ηνπ δείγκαηνο (130 άηνκα), δήισζαλ φηη ήηαλ ηαθηηθνί ή 

πεξηζηαζηαθνί θαηαλαισηέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ήηαλ 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα λα απνθηήζνπλ ηα 

παξαπάλσ βηνινγηθά πξντφληα, ζε ζρέζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα ηηκή ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. 
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Ππγθεθξηκέλα, φζν αθνξά ην ειαηφιαδν νη θαηαλαισηέο ήηαλ 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ θαηά 22,8% επηπιένλ απφ ην αληίζηνηρν 

ζπκβαηηθφ, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ αγνξά ην βηνινγηθφ ειαηφιαδν πσιείηαη 

θαηά 58,6% πάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ. Νκνίσο, γηα ηηο ζηαθίδεο ήηαλ 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ θαηά 19,1% παξαπάλσ (ζηελ αγνξά νη βηνινγηθέο 

ζηαθίδεο πσινχληαη θαηά 78,5% παξαπάλσ απφ ηηο ζπκβαηηθέο), γηα ην 

ςσκί θαηά 29,3% παξαπάλσ (ζηελ αγνξά ην βηνινγηθφ ςσκί πσιείηαη 

θαηά 75,5% παξαπάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ), γηα ηα πνξηνθάιηα θαηά 22,6% 

παξαπάλσ (ζηελ αγνξά ηα βηνινγηθά πνξηνθάιηα πσινχληαη θαηά 100% 

παξαπάλσ απφ ηα ζπκβαηηθά) θαη ην θξαζί θαηά 63,7% παξαπάλσ (ζηελ 

αγνξά ην βηνινγηθφ θξαζί πσιείηαη θαηά 55,2% παξαπάλσ απφ ην 

ζπκβαηηθφ). Ππκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη νη θαηαλαισηέο ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα 

βηνινγηθά πξντφληα, αιιά αξθεηά ιηγφηεξν απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα ηηκή 

ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη ήδε ζηελ αγνξά. 

Νη Bernabeu et al. (2008), εξεχλεζαλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα 

βηνινγηθφ ηπξί ζηελ Ηζπαλία (Καδξίηε). Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2006, ζε ηπραίν δείγκα 420 αηφκσλ ζε ρψξνπο ζνχπεξ-κάξθεη, 

θαηαζηεκάησλ θαη πνιπθαηαζηεκάησλ. Ρα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπλελσκέλεο αλάιπζεο (conjoint analysis). 

Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε κέγηζηε ηηκή ζηελ νπνία νη 

θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα λα αγνξάζνπλ βηνινγηθφ 

ηπξί είλαη 10,17€ ή 15,42% ηεο ηηκήο παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηπξηνχ. Κηα αθφκε πιεξνθνξία πνπ πεγάδεη απφ ηελ έξεπλα 

απηή είλαη φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ λα αγνξάδνπλ ηπξί κε βάζε ηελ 

πξνέιεπζή ηνπ (36,36%), ην είδνο ηνπ ηπξηνχ (31,22%), ηε ηηκή ηνπ 

(20,53%) θαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηνπ (11,89%). Απηφ πξνθαιεί 

ελδηαθέξνλ, αθνχ ζηελ Διιάδα έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δήηεζεο 

ησλ ηπξηψλ είλαη πξσηίζησο ε ηηκή ηνπ (ICAP, 2009). 

Πε κηα άιιε έξεπλα, νη Krystallis et al. (2004), δηεξεχλεζαλ ηε ζέζε 

πνπ θαηέρεη ε θέηα, θαζψο επίζεο θαη ηνπο παξάγνληεο φπσο, πεξηνρή 

πξνέιεπζεο, επσλπκία, ηχπν γάιαθηνο θαη ηηκή ηεο θέηαο ζηε Βξεηαληθή 

αγνξά. Γηαθφζηα νγδφληα άηνκα (280) έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα εθ ησλ 
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νπνίσλ ηα 200 (71,5%) δήισζαλ φηη έρνπλ δνθηκάζεη ηε θέηα. Ζ επηινγή 

ησλ αηφκσλ έγηλε ηπραία, έμσ απφ ζνχπεξ-κάξθεη ηεο Βξεηαληθήο αγνξάο 

θαη ηα ζηνηρεία απηήο αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ζπλελσκέλεο αλάιπζεο 

(conjoint analysis). Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε κέζε κεληαία 

θαηαλάισζε θέηαο αγγίδεη ηα 200gr, ελψ ην 54% απηήο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ζαιάηεο, ην 41% ζε δηάθνξεο ζπληαγέο θαη ην 5% σο ζπλνδεπηηθφ κε 

ςσκί, κπηζθφηα ή θξνχηα. Ρν 41% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηηκά λα αγνξάδεη 

ην ηπξί απφ ην ζνχπεξ-κάξθεη, ην 36% απφ καγαδηά delicatessen, ην 16% 

απφ ηνπηθά καγαδηά θαη ην 7% απφ ηπξνθνκεία. Δπηπξφζζεηα, ην 96,5% 

ππνζηήξημε φηη δελ ήηαλ ελεκεξσκέλν γηα ηελ έλδεημε ΞΝΞ πνπ ππάξρεη 

πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ηεο θέηαο, ελψ ην 91% δελ είρε δεη πνηέ ηνπ ηελ 

εηηθέηα απηή. Κέζα απφ ηελ ίδηα έξεπλα, ην 86% ηζρπξίζηεθε πσο ζα ήηαλ 

πξφζπκν λα αγνξάζεη πξντφληα κε ηηο παξαπάλσ εηηθέηεο εθφζνλ γλψξηδε 

πεξηζζφηεξα γηα απηέο. Απηφ είλαη κηα πξφθιεζε γηα ηελ Διιάδα, νχησο 

ψζηε λα πξνσζήζεη ηα ηπξηά ΞΝΞ, ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, θαη 

λα γίλνπλ επξέσο γλσζηά. 

Ρν 93,5% ησλ εξσηεζέλησλ γλψξηδε φηη ε θέηα, έρεη σο πεξηνρή 

πξνέιεπζεο ηελ Διιάδα, φπνπ ην 60,9% εμ απηψλ δνθηκάζαλε ηε θέηα ζε 

θάπνηα εθδξνκή πνπ θάλαλε ζηε ρψξα καο, ην 21,3% έκαζε γηα ηε θέηα 

κεηά απφ ηελ παξφηξπλζε ησλ θίισλ ηνπο, ην 13,3% ηε βξήθαλ κέζα ζε 

κηα ζπληαγή θαγεηνχ, ελψ ην 4,2% ηελ αγφξαζε παξνξκεηηθά απφ θάπνην 

ζεκείν πψιεζήο ηεο. Ν παξάγνληαο ν νπνίνο θάλεθε λα επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ε 

«ηηκή» ηεο θέηαο, ζε πνζνζηφ 43%.  

Νη Vlontzos θαη Duquenne (2007), κειέηεζαλ ηελ πνξεία ηεο θέηαο 

ηφζν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο. 

Ρα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο έδεημαλ φηη ε εμαγσγή ηεο θέηαο 

απφ ηε ρψξα καο έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

ην δεκνγξαθηθφ κέγεζνο ηεο ρψξαο πνπ πξφθεηηαη λα εμαρζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ρψξεο κε κεγάιε νηθνλνκηθή 

επξσζηία, έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλαιψλνπλ έλα «αθξηβφ» 

εηζαγφκελν ηπξί, φπσο είλαη ε θέηα. Αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμαγσγή ηεο 

θέηαο, είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπνπ απηφ ζπλεπάγεηαη εθηφο 
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απφ ηα πςειά κεηαθνξηθά θφζηε θαη ηελ απφζηαζε επηθνηλσληαθήο 

θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. Ρν ηειεπηαίν ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηνπο «Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο», ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξαιία 

θαη νη Ζ.Ξ.Α., φπνπ ε θαηαλάισζε θέηαο ιφγσ παξάδνζεο, είλαη 

κεγαιχηεξε απφ άιιεο ρψξεο.  

Πηελ Ηξιαλδία νη McCathy, O‟Reilly θαη Cronin (2001), εμέηαζαλ ην 

πξνθίι ηνπ αγνξαζηή πνπ θαηαλαιψλεη ηπξί. Πηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 

250 θαηαλαισηέο, νη νπνίνη δήισζαλ φηη ήηαλ αγνξαζηέο ηπξηνχ, εθ ησλ 

νπνίσλ ην 21% δήισζε φηη αγνξάδεη έλα εηδηθφ ηχπν ηπξηνχ (speciality 

cheese) αλψηεξεο πνηφηεηαο. Νη αγνξαζηέο ησλ εηδηθψλ απηψλ ηχπσλ 

ηπξηψλ, δήισζε φηη ζπρλά «δνθηκάδεη» θαη άιιεο κάξθεο ηπξηψλ ζε 

πνζνζηφ 40%, ελψ ην 50% μνδεχεη πάλσ απφ ₤3,50 εβδνκαδηαίσο γηα 

ηπξί. Πε γεληθέο γξακκέο, ην πξνθίι ησλ αγνξαζηψλ πνπ θαηαλάισλαλ 

«εηδηθφ» ηπξί, ήηαλ άηνκα ηα νπνία θαηαλάισλαλ απφ κηα επξεία γθάκα 

ηπξηψλ, ςψληδαλ ζε δηάθνξα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο θαη μφδεπαλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ εθείλνπο πνπ αγνξάδνπλ ην απιφ ηπξί. 

Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ηηο κάξθεο ηπξηψλ πνπ 

ππήξραλ, έθαλαλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ απηψλ θαη ηέινο πξνηηκνχζαλ λα 

αγνξάδνπλ απφ δηάθνξεο επσλπκίεο ηπξηψλ θαη φρη κία κφλν ζπγθεθξηκέλε 

επσλπκία. 

Νη Tendero θαη Bernabeu (2002), δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζηελ πφιε  

Albacete ηεο Ηζπαλίαο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηπξί. Ζ έξεπλα απηή 

δηεμήρζε ην 2002, κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαηαλαισηψλ έμσ απφ 

δηάθνξα ζεκεία πψιεζεο ηπξηνχ θαη ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ηε 

κέζνδν ζπλελσκέλεο αλάιπζεο (conjoint analysis). Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 412 άηνκα. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

γπλαίθεο (57,8%), άηνκα ειηθίαο 35-49 εηψλ (34%), ηεηξακειήο 

νηθνγέλεηεο (35%) θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα θπκαηλφηαλ κεηαμχ 

ησλ 900€ θαη 1500€ ζε πνζνζηφ 42% ηνπ δείγκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ην 

92,2% δήισζε φηη θαηαλαιψλεη ηπξί ζπρλά ή πεξηζηαζηαθά, ελψ ην 0,8% 

πνπ δελ θαηαλαιψλεη δήισζε πσο δελ ηνπο αξέζεη ε γεχζε ηνπ ηπξηνχ ή 

γεληθφηεξα δελ θαηαλαιψλνπλ γαιαθηνθνκηθά πξντφληα.  
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Νη εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη θαηαλαιψλνπλ ηπξί πεξηζζφηεξν απφ 

κηα θνξά ηελ εβδνκάδα (42,4%), θπξίσο ζην ζπίηη ηνπο (57,2%), ελψ ην 

πξνκεζεχνληαη απφ ηα ζνχπεξ-κάξθεη (70%), απφ ηα ηπξνθνκεία (22,8%) 

θαη απφ παξαγσγνχο (7,2%). Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο, φηαλ έλα 

πξντφλ έρεη ηελ εηηθέηα ΞΝΞ, είλαη ε εηηθέηα πηζηνπνίεζεο (82,7%), ν 

έιεγρνο πνπ κπνξεί λα έρεη ππνζηεί ην ηπξί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(61,7%), ε πξνέιεπζε ηνπ γάιαθηνο θαη ε αλψηεξε πνηφηεηα ηνπ ηπξηνχ 

(48,5%). Ξαξφιν απηά, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη Ηζπαλνί θαηαλαισηέο 

ηπξηνχ, πηζηεχνπλ πσο ε πηζηνπνηεκέλε νλνκαζία πξνέιεπζεο ζπλδέεηαη 

άκεζα θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ ηπξηνχ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γεγνλφο 

φκσο πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Πηελ έξεπλα απηή ζθηαγξαθήζεθε ην πξνθίι δπν εηδψλ 

θαηαλαισηψλ: ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αγνξάδνπλ/θαηαλαιψλνπλ ζπρλά 

ηπξί (regular consumers) θαη ησλ πεξηζηαζηαθψλ θαηαλαισηψλ 

(occasional consumers). Νη ζπρλνί θαηαλαισηέο, αγνξάδνπλ ηπξί, αξρηθά 

κε βάζε ηε ηηκή ηνπ θαη αθνινχζσο κε ηε θεξφκελε πηζηνπνίεζε πνπ 

ππάξρεη πάλσ. Ξξνηηκνχλ επίζεο ηπξηά, ε ηηκή ησλ νπνίσλ λα αλέξρεηαη 

έσο 7,80€/Kg θαη πνπ θέξνπλ πηζηνπνηεκέλε νλνκαζία πξνέιεπζεο. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά φκσο, νη πεξηζηαζηαθνί θαηαλαισηέο, αγνξάδνπλ ηπξί 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηπξηνχ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ (πηζηνπνηεκέλε 

νλνκαζία πξνέιεπζεο), ρσξίο λα ζεσξνχλ ηε ηηκή ζεκαληηθή. 

Πηε Γεξκαλία νη Goldberg et al. (2008), δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα, 

ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 84 γνλείο (άληξεο θαη γπλαίθεο) θαη αθνξνχζε 

ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα κηα πην αζθαιήο βξεθηθή ηξνθή κε βάζε ην 

γάια (infant formula). Ζ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

εθκαηεχηεθε κέζσ πεηξακαηηθψλ δεκνπξαζηψλ (δεκνπξαζία ηεο 2εο 

κεγαιχηεξεο ηηκήο-Vickrey auctions). Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

γνλείο ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ θαηά κέζν φξν ην πνζφ ησλ 0,61-

1,33€, γηα λα απνθηήζνπλ έλα αζθαιέζηεξν θαηλνηφκν πξντφλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη γνλείο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θαηά 53-116% 

πεξηζζφηεξν ηα 100gr βξεθηθήο ηξνθήο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ζπκβαηηθή βξεθηθή ηξνθή (infant formula). 
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Δπηπξφζζεηα, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε δηθνξνχκελσλ πιεξνθνξηψλ 

(ambiguous information) ζηνπο εξσηεζέληεο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν γηα 

ηελ πγεία, θαζψο θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο. Ππγθεθξηκέλα, ε 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ εξσηεζέλησλ κεηψζεθε θαηά 0,36-0,69€ κεηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηερληθέο αζθαινχο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο βξεθηθήο ηξνθήο. Ρα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο ηεο ίδηαο έξεπλαο δείρλνπλ φηη φζν πην πςειφ είλαη ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ γνλέα, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε πξνζπκία 

πιεξσκήο γηα ηελ βξεθηθή ηξνθή (infant formula). Ρέινο, φζν πην πςειφο 

είλαη ν θίλδπλνο γηα λα κνιπλζεί ην βξέθνο απφ θάπνην επηθίλδπλν 

βαθηήξην ηνπ γάιαθηνο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ 

γνλέσλ γηα έλα πην αζθαιέο γάια. 

Κηα αθφκε έξεπλα πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα αθφκε πην αζθαιέο 

γάια (milk safety), ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ δηεμήρζε ζηελ Νιιαλδία απφ 

ηνπο Novoselova et al. (2002). Πηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 211 άηνκα 

πνπ απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο απεζηάιε ειεθηξνληθά κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ην ζπλνιηθφ δείγκα ήηαλ 800 άηνκα, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 26%) θαη ηα ζηνηρεία ηα 

επεμεξγάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ζπλελσκέλεο αλάιπζεο (conjoint analysis). 

Ρν 97,6% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη θαηαλαιψλεη γάια, εθ ησλ νπνίσλ ην 

28,6% πξνηηκά ην παζηεξησκέλν γάια θαη ην 80,1% ην γάια κε ρακειά 

ιηπαξά. Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία (60,4%) ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη 

θαηαλαιψλνπλ γάια 6-7 κέξεο ηελ εβδνκάδα, ην 20,8% φηη θαηαλαιψλεη 

γάια 3-5 κέξεο ηελ εβδνκάδα θαη κφλν ην 8,5% θαηαλαιψλεη κφλν κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα.  

Ζ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ην αζθαιέο 

γάια, ήηαλ εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ. Ρν 58% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πξφζπκν 

λα πιεξψζεη κηα αλψηαηε ηηκή, ε νπνία νξίζηεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο 

ζηα Dfl2,50. Νη γπλαίθεο ήηαλ απηέο νη νπνίεο ήηαλ πεξηζζφηεξν πξφζπκεο 

λα πιεξψζνπλ κεγαιχηεξν πνζφ απφ ηνπο άληξεο, επεηδή φπσο πξνθχπηεη 

ζπλήζσο απφ πνιιέο έξεπλεο νη γπλαίθεο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
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πγεία [π.ρ. Lin & Milon (1995) ; Henson (1996)]. Γεληθφηεξα, απηφ πνπ 

έδεημε ε έξεπλα απηή είλαη φηη νη κηζνί ζρεδφλ εξσηεζέληεο (42%) 

πηζηεχνπλ πσο ην γάια είλαη ήδε έλα αζθαιέο ηξφθηκν, ην νπνίν δελ 

ρξεηάδεηαη παξαπάλσ αζθάιεηα. 

Κηα αθφκε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε Γαλία (Smed & Jensen, 2003), 

αθνξνχζε ηε δήηεζε γηα γάια κε ρακειά ιηπαξά θαη ηε δήηεζε γηα πην 

πγηεηλά ή γεπζηηθά γαιαθηνθνκηθά είδε. Ζ έξεπλα απηή εθκαίεπζε θαη ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα δηάθνξα ήδε γάιαθηνο πνπ 

ππάξρνπλ. Ρα ζηνηρεία γηα ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε ζπιιέρζεζαλ απφ κηα 

δαληθή εηαηξία εξεπλψλ (GfK Denmark), φπνπ έιαβαλ κέξνο πεξίπνπ 

2.000 λνηθνθπξηά , ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1997 κέρξη ην 

Πεπηέκβξην ηνπ 2002. Πηελ αγνξά γάιαθηνο θπξηαξρνχζε κέρξη ην 2000, 

ην γάια light (δειαδή γάια ρακειφ ζε ιηπαξά) θαη ην πιήξεο γάια. Πηηο 

αξρέο ηνπ 2001 φκσο, εηζήρζε ζηελ αγνξά ην απνβνπηπξσκέλν γάια, ην 

νπνίν πξνθάιεζε κείσζε ζηε δήηεζε ηνπ γάιαθηνο κε κεησκέλα ιηπαξά 

(light).  

ζν αθνξά ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ην θαηλνχξγην 

απνβνπηπξσκέλν γάια κε πην ζηαζεξή γεχζε ζε ζρέζε κε ην γάια light , 

έδεημε φηη ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 

παξαπάλσ γηα λα ην απνθηήζνπλ ζε ζρέζε κε ην γάια light. Απνηέιεζκα 

ησλ παξαπάλσ είλαη φηη νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ ηξφθηκα κε ζηαζεξή 

γεχζε θαη πνηφηεηα θαη κάιηζηα είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ 

γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. 

Ρέινο, νη Loureiro θαη Hine (2002), εθκαίεπζαλ ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ παηάηα, σο πξντφλ παξαγφκελν απφ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ Colorado, σο βηνινγηθή θαη ηέινο σο έλα πξντφλ 

απαιιαγκέλν απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο. Πηελ έξεπλα 

πνπ δηεμήρζε ην 2002 ζε ζνχπεξ κάξθεη, πήξαλ κέξνο 437 θαηαλαισηέο 

απφ ην Θνινξάλην. Πηελ έξεπλα απηή γηα ηελ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο θάξηαο πιεξσκψλ (payment 

card). Ρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο νη θαηαλαισηέο δελ 

εκπηζηεχνληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ηα απαιιαγκέλα απφ γελεηηθά 
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ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο (GMO-free) πξντφληα, αθνχ ην 41,73% θαη 

ην 53,02% ησλ θαηαλαισηψλ δελ ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 

παξαπάλσ γηα λα αγνξάζνπλ ηε βηνινγηθή παηάηα ή ηελ απαιιαγκέλε 

απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο παηάηα αληίζηνηρα. 

Αληηζέησο, γηα ηελ παηάηα κε επηζήκαλζε πνπ δείρλεη φηη απηή 

θαιιηεξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζηα ρσξάθηα ηνπ Θνινξάλην, νη 

θαηαλαισηέο ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 6-10 cents ηνπ δνιαξίνπ αλά 

ιίκπξα ζε πνζνζηφ 29,72%.  

Θαηά κέζν φξν, ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο 

παηάηεο «θαη‟ επζείαλ απφ ην ρσξάθη», ήηαλ 9,37 cents ηνπ δνιαξίνπ αλά 

ιίκπξα, γηα ηηο βηνινγηθέο 6,64 cents ηνπ δνιαξίνπ αλά ιίκπξα θαη γηα ηηο 

απαιιαγκέλεο απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο παηάηεο 5,55 

cents ηνπ δνιαξίνπ αλά ιίκπξα. 
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Θεθάιαην 3ν 

Ππιινγή Γεδνκέλσλ 

Δπεηδή δελ ππήξραλ δηαζέζηκα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δηεμήγακε κηα εηδηθή 

έξεπλα κε ηε κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 03/10/2009 έσο 

14/11/2009. 

Ζ έξεπλα θάιπςε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ. 

Ππγθεθξηκέλα δηεμήρζε κέζα ζε ρψξνπο ζνχπεξ-κάξθεη ζηηο εμήο 

πεξηνρέο: Λέα Κάθξε, Άγηνο Γεκήηξηνο, Ζιηνχπνιε, Καξνχζη, Λέν 

Ζξάθιεην, Ίιηνλ, Αηγάιεσ, Ξεηξνχπνιε, Ακπειφθεπνη θαη Ξαγθξάηη. 

Ππλνιηθά ζηελ έξεπλα απάληεζαλ 420 άηνκα. Κηα εξψηεζε θίιηξν ζηελ 

αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηφξηδε ην δείγκα κφλν ζε άηνκα πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ γηα ην λνηθνθπξηφ ηνπο. Απηφ θξίζεθε 

απαξαίηεην γηα λα είλαη ηθαλά ηα άηνκα απηά λα απαληήζνπλε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα είλαη 

νηθείνη κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ηξνθίκσλ.  

Άηνκα πνπ δελ απάληεζαλ ζε θάπνηα εξψηεζε (π.ρ. δελ απάληεζαλ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά), 

απαιείθζεθαλ απφ ην δείγκα. Απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ ζηνλ αξηζκφ 

13. Έηζη, ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

αλάιπζε ήηαλ 407.  

3.1.  Πρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 Πθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ εθηφο απφ ην λα εθκαηεχζεη ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ, λα ειέγμεη δχν κεζνδνινγηθά 

δεηήκαηα. Απηά είλαη ε επίδξαζε ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο θάξηαο 
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πιεξσκψλ ζηελ εθκαηεπφκελε πξνζπκία πιεξσκήο, θαζψο επίζεο θαη ε 

επίδξαζε ηεο χπαξμεο νπηηθψλ εξεζηζκάησλ (εηθφλα ηνπ πξντφληνο) ζηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο.  

Σξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απηφ ην ιφγν δπν θάξηεο πιεξσκψλ, ε κηα 

κε θειηά εθζεηηθήο κνξθήο θαη ε άιιε κε θειηά ζηαζεξψλ δηαζηεκάησλ, νη 

νπνίεο αλαιχνληαη εθηελέζηεξα παξαθάησ. Δπηπξφζζεηα, θάλακε ρξήζε 

εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (θσηνγξαθίαο) ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ε νπνία 

απεηθνλίδεη ηε θέηα 400γξ ζε ηάπεξ κε άικε (Δηθφλα 1). Πηφρνο καο είλαη 

λα θαηαγξάςνπκε ην πψο ζα επεξεάζνπλ νη δπν παξαπάλσ παξάγνληεο, 

δειαδή ε θάξηα πιεξσκψλ θαη ε θσηνγξαθία, ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 

ησλ θαηαλαισηψλ. Ξαξφκνηα έξεπλα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

παξειζφλ θαη απνηειεί ελδηαθέξνλ ε κειέηε απηψλ ησλ δεηεκάησλ. 

Πην Ξαξάξηεκα I, παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. Πηελ 

παξάγξαθν 3.2, αλαιχνληαη μερσξηζηά ν θάζε ηχπνο εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Ρν εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζε ηξία ηκήκαηα. Πην πξψην ηκήκα 

κεηξήζακε ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαζψο επίζεο θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθκαίεπζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε θέηα, ζην δεχηεξν ηκήκα κεηξήζακε ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο θαη ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν ηκήκα θαηαγξάςακε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ. 

Πηε ζπλέρεηα, νξίζηεθε ν ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην, φπνπ απηέο ήηαλ εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Ρν επφκελν βήκα ήηαλ λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε ζεηξά ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηήζεσλ 

(ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 23 εξσηήζεηο, βιέπε Ξαξάξηεκα Η). 

Κε ηε ρξήζε ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ, δψζακε ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ δίρσο λα δεζκεχνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 
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κε ηε ρξήζε θιεηζηψλ ηχπνπ εξσηήζεσλ, ν εξσηψκελνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο αλάκεζα ζηηο 

ελαιιαθηηθέο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη θαη ν εξεπλεηήο λα εθκαηεχζεη κέζσ 

απηψλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έξεπλά ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηέο εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ κε δχν επηινγέο-

δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο (Two-Option Responses). Νη δχν ελαιιαθηηθέο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ ηεο κνξθήο 

«Λαη/ρη». Ππλήζσο, ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη νη δπν 

ελαιιαθηηθέο (γηα παξάδεηγκα, πξψηα ην ζεηηθφ θαη κεηά ην αξλεηηθφ) δελ 

έρεη αληίθηππν ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηψκελνπ (Πηψκθνο & Καχξνο, 

2008). 

Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ηξεηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 4, 10 & 23), ε θιίκαθα Likert. Νη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζεκεηψλνληαο κηα απάληεζε ε 

νπνία αληηζηνηρνχζε ζην θειί κηαο 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert. 

Πε νθηψ εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 3, 8, 9, 11, 12, 

13, 14 & 17), ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιεηζηέο εξσηήζεηο κε δπλαηφηεηα κηαο 

ή πνιιαπιψλ επηινγψλ. Νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο απφ θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο. 

Ωο κέζνδνο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, επηιέρζεθε ε κέζνδνο 

ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ηνπ εξεπλεηή κε ηνλ εξσηψκελν ή αιιηψο ηεο 

πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Πηελ πεξίπησζή καο, πιεζηάδακε ηνλ 

εξσηψκελν έμσ απφ θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (ζνχπεξ-κάξθεη), φπνπ εκείο 

θαηαγξάθακε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηα άδεηα εξσηεκαηνιφγηα. Ν ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ μεπεξλνχζε ηα 8 ιεπηά ηεο ψξαο. 

Ρν βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ή λα επεμεγεί ην 

πεξηερφκελν θάπνηαο εξψηεζεο ε νπνία δελ έγηλε θαηαλνεηή απφ ην 

ζπκκεηέρνληα. Δπίζεο, ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή εμαζθαιίδεη κεγάιν 

αξηζκφ αληαπφθξηζεο ηεο έξεπλαο.  
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3.2. Θάξηα Ξιεξσκώλ 

Πηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Δλδερφκελεο 

Δθηίκεζεο (Contingent Valuation), ε νπνία αλήθεη ζηηο κεζφδνπο 

δεινχκελεο πξνηίκεζεο (Stated Preferences). Πχκθσλα κε ηε κέζνδν 

απηή, ν εξεπλεηήο θαηαζθεπάδεη κηα ππνζεηηθή αγνξά ζηελ νπνία ν 

εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ηελ πξνζπκία ηνπ λα πιεξψζεη (WTP-

Willingness To Pay) ή λα απνδεκησζεί (WTA- Willingness To Accept), γηα 

θάπνην ππνζεηηθφ πξντφλ. Θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο 

κεζφδνπ απηήο, είλαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη εηδηθφηεξα ε εξψηεζε πνπ 

αθνξά ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο. 

Ζ θαηαλνκή ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο πξνζεγγίζηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πεξηθνκκέλσλ δηαζηεκάησλ (Interval 

Censoring Techniques), (Cameron & Huppert, 1989) κε ηε κέζνδν ηεο 

θάξηαο πιεξσκψλ γηα ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα. Ν 

θαηαλαισηήο εξσηάηαη αλ είλαη πξφζπκνο ή φρη, λα πιεξψζεη θάπνην 

επηπιένλ πνζφ γηα ηελ αγνξά 400gr ηππνπνηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο θέηαο 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ρχκα θέηα πνπ αγνξάδεη θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαιείηαη λα επηιέμεη ην επηπιένλ απηφ πνζφ, ην νπνίν είλαη πξφζπκνο λα 

πιεξψζεη. Ζ επηινγή ηνπ επηπιένλ πνζνχ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

θάξηαο πιεξσκψλ (Payment Card), ε νπνία ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

πεξηέρεη έληεθα θειηά. 

Ρα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

θέξνπλ κηα ηδηαηηεξφηεηα. Λαη κελ, φιεο νη εξσηήζεηο είλαη αθξηβψο νη 

ίδηεο πιελ φκσο ηεο εξψηεζεο 16, φπνπ ε θάξηα πιεξσκψλ παίξλεη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο (ζηαζεξή θαη εθζεηηθή θάξηα πιεξσκψλ). Δπίζεο, ε 

χπαξμε ή κε ηεο θσηνγξαθίαο πνπ απεηθνλίδεη ην πξντφλ θέηα, είλαη κηα 

αθφκε ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Νη Rowe θαη Schulze (1996), ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θάξηα πιεξσκψλ 

κε εθζεηηθή θιίκαθα. Ρε δηθή ηνπο κεζνδνινγία-ηερληθή ρξεζηκνπνηήζακε 

θαη εκείο ζηα εξσηεκαηνιφγηα κε ηνπο θσδηθνχο 1 θαη 3, δείρλνληαο ηελ 

θάξηα πιεξσκψλ ηνπ Ξίλαθα 12.  
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Ξίλαθαο 12. Θάξηα Ξιεξσκήο (Δθζεηηθήο Κνξθήο) 

ΘΑΟΡΑ ΞΙΖΟΥΚΥΛ (PAYMENT CARD) 

1 0 ιεπηά  7 32 – 50 ιεπηά  

2 1 – 4 ιεπηά  8 51 – 80 ιεπηά  

3 5 – 7 ιεπηά  9 81 ιεπηά – 1,27 €  

4 8 – 12 ιεπηά  10 1,28 – 2,00 €  

5 13 – 19 ιεπηά  11 Άλσ ησλ 2,00 €  

6 20 – 31 ιεπηά   

Νη Rowe θαη Schulze δίλνπλ δπν επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο εθζεηηθήο 

θάξηαο πιεξσκψλ. Ρν πξψην επηρείξεκα είλαη φηη ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία 

νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηηκέο είλαη αλαινγηθή ηεο αμίαο 

ηνπ αγαζνχ θαη επνκέλσο, ε εθζεηηθή θιίκαθα είλαη ζπλεπήο κε ηελ 

ππφζεζε φηη ην ζθάικα κέηξεζεο απμάλεηαη κε ηελ αμία. Ρν δεχηεξν 

επηρείξεκα είλαη ε έλλνηα ησλ «κφιηο-παξαηεξήζηκσλ» δηαθνξψλ («just -

noticeable» differences). Ζ έλλνηα απηή πξνέξρεηαη απφ ηε ςπρνινγία. 

Δηδηθφηεξα, νη ςπρνιφγνη πνπ πεηξακαηίδνληαλ κε ηε θσηεηλφηεηα πεγψλ 

θσηφο νξίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ δπν πεγψλ θσηφο σο «κφιηο-

παξαηεξήζηκε» εάλ είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζεί ην 75% ησλ θνξψλ απφ 

έλα άηνκν. Αλ είλαη κηα ζεηξά πεγψλ αχμνπζαο θσηεηλφηεηαο, θαη θάζε 

πεγή είλαη κφιηο παξαηεξήζηκα θσηεηλφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε ηεο, 

ηφηε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πεγψλ δίλεηαη απφ ην λφκν ηνπ Weber: 

Bn  - Bn-1 = k * Bn-1 

Θαη ε αθνινπζία ησλ πεγψλ πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε (i)-: 

Bn = B1 * (1 + k) n-1   (i) 

Πην θειί 1 ηέζεθε ε ηηκή 0 ιεπηά. Νη ηηκέο ζηα θειηά 2 έσο 11 

ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε, φπνπ ην B1 

ηζνχηαη κε 1 θαη ην k πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θιίκαθα πνπ επηιέγεηαη γηα 

ηελ θάξηα πιεξσκψλ. Ζ ηηκή ηνπ k επηιέρζεθε έηζη ψζηε ην (1 + k)10 λα 

ηζνχηαη κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ζηελ θάξηα πιεξσκψλ (Ξίλαθαο 12). Ζ 

κεγαιχηεξε ηηκή ζηελ θάξηα πιεξσκψλ επηιέρζεθε λα είλαη 60% (2,04€) 
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ηεο ηηκήο ηεο ρχκα θέηαο πνπ πσιείηαη ζηα ζνχπεξ-κάξθεη8. Δπεηδή ε 

ζπλάξηεζε (i) ππνινγίδεη ην αξηζηεξφ κφλν φξην ηνπ δηαζηήκαηνο ζε θάζε 

θαηεγνξία, ην δεμί φξην ηνπ δηαζηήκαηνο ηέζεθε σο έλα ιεπηφ ιηγφηεξν 

απφ ην αξηζηεξφ άθξν ηεο επφκελεο θαηεγνξίαο. Ρν θειί 11 πεξηιακβάλεη 

ηελ αλψηαηε ηηκή πνπ κπνξεί λα δψζεη ν θαηαλαισηήο γηα λα απνθηήζεη 

ηελ ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα πνπ επηζπκεί. Ζ θάξηα πιεξσκψλ, 

ήηαλ ηππσκέλε ζε Α4 ιεπθφ ραξηί, ζε δηαζηάζεηο 10(cm)x15(cm). 

Ζ επφκελε θάξηα πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο θσδηθνχο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 2 θαη 4 αληίζηνηρα, ρξεζηκνπνηεί θειηά ζηαζεξψλ 

δηαζηεκάησλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θειηψλ δηαηξέζακε ην 

επηζπκεηφ πνζφ ησλ 2,00€ κε ην δέθα (δέθα θειηά, εθηφο ηνπ πξψηνπ πνπ 

είλαη κεδέλ), θαη επνκέλσο ην εχξνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο αγγίδεη ηα 

0,20€. 

Ξίλαθαο 13. Θάξηα Ξιεξσκήο (κε θειηά ηζνδηαζηήκαησλ) 

ΘΑΟΡΑ ΞΙΖΟΥΚΥΛ (PAYMENT CARD) 

1 0 ιεπηά  7 1,01 - 1,20 €  

2 1 - 20 ιεπηά  8 1,21 -1,40 €  

3 21 - 40 ιεπηά  9 1,41 - 1,60 €  

4 41 - 60 ιεπηά  10 1,61 – 1,80 €  

5 61 - 80 ιεπηά  11 Άλσ ησλ 2,00 €  

6 81 ιεπηά - 1,00 €   

 Δθηφο ηεο κνξθήο ηεο θάξηαο πιεξσκψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

κεηαβάιακε θαη ηελ χπαξμε ή φρη ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο ζέινληαο λα 

δνχκε αλ απηφ επεξεάδεη ηελ απνηίκεζε ηνπ πξντφληνο. Σξεζηκνπνηήζεθε 

ε θσηνγξαθία ηεο Δηθφλαο 1, φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα ζπζθεπαζία 

ηππνπνηεκέλνπ-ζπζθεπαζκέλνπ ηπξηνχ ησλ 400gr. Ζ ζπζθεπαζία πεξηέρεη 

δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε θέηα θαη κε ηηο νπνίεο ν 

θαηαλαισηήο ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηεο φπσο ιίπνο, 

πξσηεΐλε, ελέξγεηα, αζβέζηην θαη βηηακίλεο A, D θαη B2, πνπ πεξηέρνληαη 

ζε 100gr θέηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο 

                                                 
8 Πην Ξαξάξηεκα ΗΗ, παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο ρχκα θαη ηεο ηππνπνηεκέλεο-
ζπζθεπαζκέλεο θέηαο ηελ εκέξα 11-09-09 ζε θαηάζηεκα Carrefour ζηε Γπηηθή Αηηηθή.  
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θσδηθνχο 1 θαη 2 ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ρνπνζεηψληαο ηελ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ζέιακε λα εμεηάζνπκε ηε δχλακε πνπ έρεη ε εηθφλα θαη 

θαηά πφζν απηή παίδεη ξφιν ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Γελ αθήλνπκε ηνλ θαηαλαισηή λα θαληαζηεί ην πψο ζα ήηαλ κηα 

ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα, αιιά ηνπ δίλνπκε ηελ εηθφλα απηήο 

έηνηκε. Ζ θσηνγξαθία ήηαλ έγρξσκα ηππσκέλε, ζε ιεπθφ ραξηί Α4, κε 

δηαζηάζεηο 10(cm)x15(cm). 

 

Δηθόλα 1. Ρππνπνηεκέλε-Ππζθεπαζκέλε θέηα ησλ 400gr 

Ππκπεξαζκαηηθά, δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο θσδηθνί εξσηεκα-

ηνινγίσλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, φπνπ ν Θσδ.1 πεξηέρεη 

ηελ θσηνγξαθία ηεο ηππνπνηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο θέηα καδί κε ηελ 

εθζεηηθή κνξθή ηεο θάξηαο πιεξσκψλ, ελψ ν Θσδ.2 λαη κελ πεξηέρεη ηελ 

θσηνγξαθία αιιά ε θάξηα πιεξσκψλ πεξηιακβάλεη θειηά ζηαζεξψλ 

δηαζηεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Θσδ.3 & 4, δελ πεξηέρνπλ ηελ 

παξαπάλσ θσηνγξαθία, πεξηιακβάλνληαο φκσο ζηνλ Θσδ.3 ηελ εθζεηηθή 

θάξηα πιεξσκψλ, θαη ζηνλ Θσδ.4 ηελ θάξηα πιεξσκψλ κε θειηά 

ζηαζεξψλ δηαζηεκάησλ.  
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3.3. Κέηξεζε ησλ κεηαβιεηώλ  

Αξρηθά, ζηελ εξψηεζε 2, γίλεηαη πξνζπάζεηα εθκαίεπζεο ηνπ 

πξνθίι ηνπ ηχπνπ δσήο (lifestyle) ηνπ θαηαλαισηή. Ξην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνζπαζνχκε λα εθκαηεχζνπκε κε Λαη ή ρη (Two-Option Responses), 

εάλ ν εξσηψκελνο είλαη θαπληζηήο (κεηαβιεηή-Smoker), εάλ αζρνιείηαη 

κε κηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ κηζή ψξα (30 ιεπηά ηεο 

ψξαο) ηελ εκέξα (κεηαβιεηή-Sports) θαη ηέινο εάλ ελδηαθέξεηαη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ αγνξάδεη (κεηαβιεηή-

ReadIngr). Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ν θάζε εξσηψκελνο ζηηο 

παξαπάλσ εξσηήζεηο, απνθαιχπηεηαη εάλ αθνινπζεί έλαλ πγηεηλφ ηξφπν 

δσήο θαη αλ δηαβάδεη ηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

ηξφθηκα πνπ επηιέγεη λα αγνξάζεη.  

Κε ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 4 αληίζηνηρα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

εθκαηεχζνπκε ην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο αθνινπζνχλ ηελ κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή. Ππγθεθξηκέλα, ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή αληηπξνζσπεχεη ηηο 

ηππηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κεζνγείνπ θαη κεηαμχ 

απηψλ θαη ηεο Διιάδαο θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ ηξφθηκα θπηηθήο 

πξνέιεπζεο, φπσο ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά, ηηο παηάηεο, ηα δεκεηξηαθά, ην 

ςσκί θαη ηνπο μεξνχο θαξπνχο. Ζ κεζνγεηαθή δίαηηα απνηειείηαη απφ 

δηάθνξεο νκάδεο ηξνθίκσλ πνπ εληάζζνληαη ζε κηα ππξακίδα (Δηθφλα 2). 

Αλάινγα ζε πνην επίπεδν ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαη νη ηξνθέο ζα πξέπεη 

λα θαηαλαιψλνληαη πην ζπρλά. Νη ηξνθέο ινηπφλ πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο, ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη θαζεκεξηλά, ελψ 

απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη πην 

ζπάληα (Ρξηρνπνχινπ & Ιάγηνπ, 1999). Ππλίζηαηαη ινηπφλ θαηαλάισζε 

ςαξηνχ θαη πνπιεξηθψλ ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαηαλάισζε γιπθψλ ζε 

εβδνκαδηαία βάζε θαη θαηαλάισζε «θφθθηλνπ» θξέαηνο (κνζράξη, ρνηξηλφ 

θηι.) ιίγεο κφλν θνξέο ην κήλα. Ξαξφιν πνπ ε θαηαλάισζε γάιαθηνο 

είλαη κέηξηα, ε θαηαλάισζε ηπξηνχ θαη γηανπξηηνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

πςειή (Ρrichopoulou & Lagiou, 1997). Ρέινο, ε θαηαλάισζε θξαζηνχ 

πξέπεη λα είλαη κέηξηα θαη ζπλίζηαηαη ζε 1-2 πνηήξηα εκεξεζίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ (Γηακαληνπνχινπ, 2008).  
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Πχκθσλα πάιη κε ηε κεζνγεηαθή ππξακίδα επηβάιιεηαη θαζεκεξηλά 

ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε (πεξπάηεκα, θίλεζε γεληθφηεξα), ε νπνία 

ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηδαληθνχ βάξνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ 

θαιχηεξε δηαηήξεζε ηεο πγείαο [8].  

 

Δηθόλα 2. Ξπξακίδα Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο [9] 

Ζ εξψηεζε 4 πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη θαηά πφζν νη εξσηψκελνη 

αθνινπζνχλ ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή. Νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ κε ηε βνήζεηα κηα πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert, κε 

δηαβαζκίζεηο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ ην 1 

(Θαζφινπ) έσο ην 5 (5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα), πφζν ζπρλά θαηαλαιψλνπλ 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ. Νη θαηεγνξίεο απηέο ηξνθίκσλ 

επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ Ξπξακίδα Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο θαη είλαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ρακειά ζε ιηπαξά (κεηαβιεηή-DairyLF) θαη 
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πιήξε ζε ιηπαξά (κεηαβιεηή-DairyFF), θξνχηα (κεηαβιεηή-Fruits), 

ιαραληθά (κεηαβιεηή-Veget), πνπιεξηθά (κεηαβιεηή-Poultry), θξέαο 

(κεηαβιεηή-Meat), ςάξηα (κεηαβιεηή-Fish), ζηηεξά (κεηαβιεηή-Cereals), 

μεξνί θαξπνί (κεηαβιεηή-Nuts) θαη γιπθά-παγσηά-θξνπαζάλ-ζνθνιάηεο 

(κεηαβιεηή-Sweets).  

Κε βάζε ηηο απαληήζεηο απφ ηελ εξψηεζε 4, ππνινγίζακε ην 

Γείθηε ηεο Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο (ΓΚΓ) αθνινπζψληαο ηελ 

κεζνδνινγία ηεο Trichopoulou et al., (2003). Ππλνπηηθά, ρσξίζακε ηα 

ηξφθηκα ζε δχν θαηεγνξίεο. Πε εθείλα πνπ έρνπλ επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο 

ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ φπσο ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ρακειά ζε 

ιηπαξά, ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά, ηα πνπιεξηθά, ηα ςάξηα, ηα ζηηεξά θαη νη 

μεξνί θαξπνί θαη ζε κε επεξγεηηθά πξνο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

(αλαιφγσο βέβαηα ηεο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζή ηνπο) φπσο ηα 

γαιαθηνθνκηθά πιήξε ζε ιηπαξά, ην θφθθηλν θξέαο θαη ηα γιπθά (παγσηά-

θξνπαζάλ-ζνθνιάηεο). Πηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ επεξγεηηθψλ ηξνθίκσλ, 

ηα άηνκα κε θαηαλάισζε θάησ απφ ηε δηάκεζν δφζεθε ε ηηκή 0, θαη ζε 

θαηαλαισηέο κε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ίζε ή πάλσ απφ ηε δηάκεζν 

δφζεθε ε ηηκή 1. Αληηζέησο, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ κε επεξγεηηθψλ 

ηξνθίκσλ, ηα άηνκα κε θαηαλάισζε θάησ απφ ηε δηάκεζν δφζεθε ε ηηκή 1, 

θαη ζε θαηαλαισηέο κε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ίζε ή πάλσ απφ ηε 

δηάκεζν δφζεθε ε ηηκή 0.  

Πχκθσλα κε ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, ε πξνηεηλφκελε θαηαλάισζε 

θξαζηνχ εβδνκαδηαίσο αγγίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ελφο ή ελάκηζε πνηεξηνχ 

θαζεκεξηλά. Έηζη ινηπφλ ηα άηνκα κε θαηαλάισζε 5 έσο 10 πνηήξηα 

εβδνκαδηαίσο (εξψηεζε 3) ζεσξήζεθε φηη αθνινπζνχλ ηελ Κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή. Νκνίσο, γηα ηελ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ ε 

πξνηεηλφκελε θαηαλάισζε είλαη ιηγφηεξν απφ 5 πνηήξηα εβδνκαδηαίσο, 

νπφηε ηα άηνκα κε απηή ηελ θαηαλάισζε ζεσξήζεθε φηη είλαη πην θνληά 

ζην πξφηππν ηεο Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο. Πηε ζπλέρεηα αζξνίζηεθαλ 

φιεο νη επηκέξνπο θιίκαθεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζθνξ 

πξνζήισζεο ζηε Κεζνγεηαθή Γηαηξνθή. Ππλεπψο, ν ζπλνιηθφο βαζκφο 

πξνζήισζεο ζηε Κεζνγεηαθή Γηαηξνθή θπκαίλεηαη απφ 0 (ειάρηζηε 

πξνζήισζε ζηελ παξαδνζηαθή Κεζνγεηαθή Γηαηξνθή) έσο 12 (κέγηζηε 
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πξνζήισζε). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ δείθηε είλαη 5,5. Ζ 

κεζνδνινγία ηνπ παξαπάλσ δείθηε εθαξκφζηεθε μερσξηζηά γηα ηνπο 

άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. 

Νη εξσηήζεηο 5 θαη 6, κεηξνχλ ην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο 

θαηαλαιψλνπλ ηα θίηξηλα ηπξηά (κεηαβιεηή-ConsYCheese) ή ην ηπξί θέηα 

(κεηαβιεηή-ConsFeta), αληίζηνηρα. ζνη απφ ηνπο παξαπάλσ 

θαηαλαισηέο, δελ θαηαλαιψλνπλ ην ηπξί θέηα θαινχληαη λα απαληήζνπλ 

ζηελ εξψηεζε 7, δχν ιφγνπο (κεηαβιεηή-Reason1,2) γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

ηελ πξνηηκνχλ. ζνη έρνπλ απαληήζεη ζηελ εξψηεζε 7, ηφηε ε ακέζσο 

επφκελε εξψηεζε είλαη ε 18, κε ηελ νπνία αξρίδνπλ ην ηκήκα ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ κέηξεζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέηνηα έηζη ψζηε ηα άηνκα πνπ δελ θαηαλαιψλνπλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αγνξάδνπλ ηπξί θέηα, λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο εθκαίεπζεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ηεο ηππνπνηεκέλεο-

ζπζθεπαζκέλεο θέηαο.  

Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο 8 έσο 14, νη νπνίεο είλαη γεληθέο θαη 

αθνξνχλ ην ηπξί θέηα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο 8 έσο 10, αθνξνχλ 

ην ζεκείν πψιεζεο (κεηαβιεηή-SupplyFeta) απφ ην νπνίν πξνκεζεχνληαη 

ζπλήζσο νη θαηαλαισηέο ηε θέηα, ηελ πνζφηεηα (κεηαβιεηή-Quantity) 

ηεο θέηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ εβδνκαδηαίσο ζην λνηθνθπξηφ ηνπο θαη θαηά 

πφζν νη παξάγνληεο ηηκή (κεηαβιεηή-Price), πνηφηεηα (κεηαβιεηή-

Quality), γεχζε (κεηαβιεηή-Taste), επσλπκία (κεηαβιεηή-Name) θαη 

γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο (κεηαβιεηή-GO) είλαη ζεκαληηθνί ή κε, 

γηα ηελ αγνξά ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηπξηνχ.  

Νη εξσηήζεηο 11 έσο 14, πεξηέρνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηελ αγνξά (κεηαβιεηή-BuyFeta) ρχκα θέηαο ή ηππνπνηεκέλεο-

ζπζθεπαζκέλεο ή ησλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν, θαζψο επίζεο θαη πνηεο 

εηαηξίεο (κεηαβιεηή-Company) ηππνπνηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο θέηαο 

ζπλήζσο αγνξάδνπλ (έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην πνιχ δπν 

εηαηξείεο), πνηα ζπζθεπαζία ηππνπνηεκέλεο θέηαο (κεηαβιεηή-Packaging) 

ζπλήζσο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν θαη ηέινο ηνπο παξάγνληεο (κεηαβιεηή-

FactStand1,2,3) εθείλνπο πνπ ηνπο σζνχλ ζην λα αγνξάζνπλ ηελ 
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ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα ζε ζρέζε κε ηε ρχκα (έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην πνιχ 3 παξάγνληεο).  

Πηελ εξψηεζε 15, δηαπηζηψλνπκε θαηά πφζν νη θαηαλαισηέο είλαη 

ελήκεξνη γηα ην φηη ην πξντφλ θέηα έρεη ραξαθηεξηζζεί πξντφλ ΞΝΞ 

(κεηαβιεηή-PDO), δειαδή πξντφλ Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίαο 

Ξξνέιεπζεο. Κε απηή ηελ «εηηθέηα» ε θέηα γίλεηαη αλαγλσξίζηκε 

παγθνζκίσο θαη αληαγσληζηηθή πξνο άιια νκνεηδή (παξακθεξεί) 

πξντφληα. Δπηπιένλ, ζηνπο κε ελήκεξνπο θαηαλαισηέο δψζακε σο 

πιεξνθνξία ηνλ νξηζκφ ηεο θέηα ΞΝΞ. Ξην ζπγθεθξηκέλα: 

««ΗΗ  θθέέηηαα  ΠΠΟΟΠΠ,,  εείίλλααηη  ηηοο  ππρροοϊϊόόλλ  πποοσσ  ππααρράάγγεεηηααηη  ααπποοθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ααππόό  

εειιιιεελληηθθόό  ααηηγγοο--ππρρόόββεεηηοο  γγάάιιαα,,  όόπποοσσ  εε  πποοηηόόηηεεηηαα  ηηοοσσ  γγάάιιααθθηηοοςς  εείίλλααηη  αασσζζηηεερράά  

θθααζζοορρηηζζκκέέλλεε  ζζύύκκθθωωλλαα  κκεε  ηηοολλ  ΚΚααλλοολληηζζκκόό  11882299//22000022  ηηεεςς  ΕΕσσρρωωππααϊϊθθήήςς  

ΈΈλλωωζζεεςς..  ΣΣεε  ζζσσλλδδσσααζζκκόό  κκεε  ηηεελλ  ηησσπποοπποοίίεεζζεε--ζζσσζζθθεεσσααζζίίαα  ηηεεςς  θθέέηηααςς,,  

δδηηααζζθθααιιίίδδεεηηααηη  εε  πποοηηόόηηεεηηάά  ηηεεςς,,  δδηηααηηεερρεείίηηααηη  θθααηη  ζζσσλληηεερρεείίηηααηη  θθααιιύύηηεερραα,,  

ααπποοηηρρέέπποολληηααςς  κκεε  αασσηηόό  ηηοολλ  ηηρρόόπποο  ηησσττόόλλ  ααιιιιοοίίωωζζήή  ήή  λλοοζζεείίαα  ηηεεςς»»  

Αθνινπζεί ε εξψηεζε 16, ζηελ νπνία δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν 

λα ζεκεηψζεη κε ηε βνήζεηα ηεο θάξηαο πιεξσκψλ, ην πφζν ζα ήηαλ 

πξφζπκνο λα πιεξψζεη (κεηαβιεηή-WTP) γηα λα αγνξάζεη ηε ρχκα θέηα 

ησλ 400gr πνπ ζπλήζσο επηιέγεη ζε κνξθή ηππνπνηεκέλεο-

ζπζθεπαζκέλεο θέηαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε θάξηα πιεξσκψλ θαη ην πψο 

πξνέθπςε παξνπζηάδεηε ζηελ παξάγξαθν 3.2. Ζ εξψηεζε 17 απεπζχλεηαη 

κφλν ζε θαηαλαισηέο πνπ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε δήισζαλ φηη δελ 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε θέηα θαη δεηάεη απφ ηνπο θαηαλαισηέο απηνχο λα 

δειψζνπλ πηζαλνχο ιφγνπο (κεηαβιεηή-NoWTP) γηα ηε κε πξνζπκία 

πιεξσκήο ηνπο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπκε ην 

πξφβιεκα ηεο ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο πνπ ππάξρεη ζε έξεπλεο 

ελδερφκελεο απνηίκεζεο (contingent valuation) ρξεζηκνπνηήζακε κηα 

κηθξή εηζαγσγηθή παξάγξαθν πξηλ ηελ εξψηεζε 16, γλσζηή σο Cheap 

Talk (Lusk, 2003). Ζ παξάγξαθνο απηή αλέθεξε ηα εμήο:  
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««ΣΣεε  ππααρρόόκκοοηηεεςς  έέρρεεσσλλεεςς  πποοσσ  έέττοοσσλλ  γγίίλλεεηη  ζζηηοο  ππααρρεειιζζόόλλ  έέττεεηη  ββρρεεζζεείί  

όόηηηη  οοηη  θθααηηααλλααιιωωηηέέςς  ζζσσλλήήζζωωςς,,  δδηηααθθοορρεεηηηηθθάά  ααππααλληηάάλλεε  ζζηηοο  εερρωωηηεεκκααηηοοιιόόγγηηοο  

θθααηη  δδηηααθθοορρεεηηηηθθάά  ππρράάηηηηοοσσλλ  ζζηηεελλ  ππρρααγγκκααηηηηθθόόηηεεηηαα..  ΕΕίίλλααηη  πποοιιύύ  ζζύύλλεεζζεεςς  λλαα  

δδεειιώώλλοοσσλλ  κκηηαα  πποοιιύύ  κκεεγγααιιύύηηεερρεε  ππρροοζζσσκκίίαα  ππιιεερρωωκκήήςς  ααππόό  αασσηηήή  πποοσσ  ζζηηεελλ  

ππρρααγγκκααηηηηθθόόηηεεηηαα  εείίλλααηη  δδηηααηηεεζζεεηηκκέέλλοοηη  λλαα  ππιιεερρώώζζοοσσλλ  ζζεε  έέλλαα  θθααηηάάζζηηεεκκαα  

ηηρροοθθίίκκωωλλ..  ΠΠηηζζηηεεύύοοσσκκεε  όόηηηη  αασσηηόό  οοθθεείίιιεεηηααηη  ζζηηοο  γγεεγγοολλόόςς  όόηηηη  εείίλλααηη  πποοιιύύ  

εεύύθθοοιιοο  θθάάπποοηηοοςς  λλαα  σσππεερρββάάιιεεηη  ααθθοούύ  δδεελλ  ττρρεεηηάάδδεεηηααηη  λλαα  ααγγοορράάζζεεηη  ηηοο  ππρροοϊϊόόλλ..  

ΘΘαα  ζζααςς  ππααρρααθθααιιοούύζζαα  λλαα  ααππααλληηήήζζεεηηεε  ζζθθεεππηηόόκκεελλοοςς//  εε  όόηηηη  ββρρίίζζθθεεζζηηεε  

ζζεε  θθάάπποοηηοο  ζζεεκκεείίοο  ππώώιιεεζζεεςς  ηηεεςς  θθέέηηααςς..  ΝΝαα  ζζααςς  σσππεελλζζσσκκίίζζοοσσκκεε  όόηηηη  

ππιιεερρώώλλοολληηααςς  ππααρρααππάάλλωω  γγηηαα  ηηεελλ  ααγγοορράά  ηησσπποοπποοηηεεκκέέλλεεςς--ζζσσζζθθεεσσααζζκκέέλλεεςς  

θθέέηηααςς,,  ζζαα  κκεεηηωωζζεείί  ηηοο  δδηηααζζέέζζηηκκοο  εεηηζζόόδδεεκκαα  πποοσσ  έέττεεηηεε  γγηηαα  ηηεελλ  ααγγοορράά  ηηωωλλ  

άάιιιιωωλλ  ααγγααζζώώλλ»»  

Έρεη απνδεηρζεί ζε έξεπλεο ζην παξειζφλ φηη ηέηνηνπ είδνπο 

ππελζπκίζεηο είλαη επαξθείο ζην λα κεηξηάδνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο (Lusk, 2003), θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζειήζεη λα πιεξψζεη επηπιένλ ρξήκαηα, ηφηε απηφκαηα ζα έρεη 

ιηγφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα φρη κφλν γηα ηελ αγνξά άιισλ αγαζψλ αιιά 

θαη γηα απνηακίεπζε (Loureiro & Lotade, 2005). 

Ρέινο, νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ, ηνπνζεηήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ην θχιν (εξψηεζε 18) δεκηνπξγήζεθε κία 

ςεπδνκεηαβιεηή (Gender). Ζ εξψηεζε 19, θαηαγξάθεη ηελ ειηθία ησλ 

εξσηεζέλησλ. Νη θαηαλαισηέο θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ ηελ ειηθία ηνπο 

απφ κηα ιίζηα πέληε πηζαλψλ δηαζηεκάησλ ειηθηψλ. Απφ ηελ εξψηεζε 

απηή δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο ςεπδνκεηαβιεηέο ειηθηαθψλ νκάδσλ 

(θάπνηεο θαηεγνξίεο νκαδνπνηήζεθαλ ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ απαληήζεσλ).  

Ζ εξψηεζε 20, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαηαγξάςεη ηνλ ηφπν 

δηακνλήο ησλ εξσηψκελσλ. Νη πεξηνρέο δηακνλήο πνπ έπξεπε λα 

επηιέμνπλ νη εξσηψκελνη ήηαλ πέληε (Αλαηνιηθή, Βφξεηα, Γπηηθή, Λφηηα 

Αηηηθή θαη Θέληξν Αζελψλ). Δπνκέλσο, δεκηνπξγήζεθαλ πέληε 

ςεπδνκεηαβιεηέο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο. 
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Κε ηελ εξψηεζε 21, νη εξσηψκελνη θαηέγξαθαλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο (κεηαβιεηή-HSize), θαζψο επίζεο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, εθφζνλ απηά ππήξραλ. Ζ κεηαβιεηή-Hsize 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλερήο κεηαβιεηή, ελψ ν αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ 

κεηαζρεκαηίζηεθε ζε κηα ςεπδνκεηαβιεηή χπαξμεο ή φρη αλήιηθσλ 

ηέθλσλ ζην λνηθνθπξηφ (κεηαβιεηή-NewKids). 

Κε ηελ εξψηεζε 22, κεηξήζακε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

εξσηψκελσλ. Νη θαηαλαισηέο θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ ην κνξθσηηθφ 

ηνπο επίπεδν επηιέγνληαο αλάκεζα απφ έμη θαηεγνξίεο. Νη θαηεγνξίεο ηνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ρξεηάζηεθε λα νκαδνπνηεζνχλ θαηά ηελ αλάιπζε 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνέθπςαλ ηξεηο ςεπδνκεηαβιεηέο επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο. 

Ρέινο, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο ζε κηα Likert θιίκαθα απφ 1 

έσο 7 φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζε πνιχ θαθή θαη ην 7 ζε πνιχ θαιή. Αθνχ 

νκαδνπνηήζεθαλ θάπνηεο θαηεγνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο 

ςεπδνκεηαβιεηέο εηζνδήκαηνο. 

3.4. Κέζνδνο Γεηγκαηνιεςίαο 

Ζ έξεπλα αθνξά ην ειιεληθφ πξντφλ θέηα, επνκέλσο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ ζε ρψξνπο φπνπ νη 

θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Ρέηνηα ζεκεία πψιεζεο 

δελ είλαη άιια παξά ηα ζνχπεξ-κάξθεη ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Έηζη 

θαηαξηίζηεθε κηα ιίζηα κε αιπζίδεο ζνχπεξ-κάξθεη, φπνπ ε επαθή καδί 

ηνπο παξφιν πνπ ήηαλ εθηθηή, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα καο ρνξεγεζεί ε 

απαηηνχκελε άδεηα γηα ηελ είζνδν καο κέζα ζην ρψξν ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο 

έιαβαλ ρψξα έμσ απφ ην εθάζηνηε ζνχπεξ-κάξθεη δηαθνξεηηθψλ 

πεξηνρψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. 
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Πηε ζπλέρεηα, έγηλε ε επηινγή ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηείην ε έξεπλα. Γηα λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά, ε Αηηηθή ρσξίζηεθε ζε πέληε πεξηνρέο: ζηελ 

Αλαηνιηθή, Γπηηθή, Λφηηα, Βφξεηα Αηηηθή, θαζψο επίζεο θαη ζην Kέληξν 

ησλ Αζελψλ. Ππλνιηθά ε έξεπλα δηεμήρζε ζε έληεθα θαηαζηήκαηα, έληεθα 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο θαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

αιπζίδεο ζνχπεξ-κάξθεη.  

Ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο δηήξθεζε απφ ηηο 3/10/09 έσο ηηο 

14/11/09. Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

έξεπλα, επηιέρηεθε ε κέζνδνο ηεο πξνζσπηθήο επαθήο κε ηνπο 

εξσηεζέληεο έμσ απφ ηα ζεκεία πψιεζεο ηεο θέηαο (ζνχπεξ-κάξθεη). Νη 

επηζθέςεηο ζηα θαηαζηήκαηα έγηλαλ δηαθνξεηηθέο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. 

Νη εκεξνκελίεο επίζθεςεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη νη πεξηνρέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 14. 

Ξίλαθαο 14. Σξνλνδηάγξακκα ζπκπιήξσζεο θαη αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλά 
πεξηνρή έξεπλαο 
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Πε θάζε θαηάζηεκα ζπκπιεξψζεθαλ 30 έσο 45 εξσηεκαηνιφγηα, κε 

απνηέιεζκα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο λα θηάζεη ηα 420 άηνκα. Ζ επαθή 

κε ηνπο θαηαλαισηέο γηλφηαλ έμσ απφ ηελ θχξηα είζνδν ηνπ ζνχπεξ-

κάξθεη. Ζ επηινγή ηνπ πξψηνπ εξσηψκελνπ γηλφηαλ εληειψο ηπραία. 

Δμεγνχζακε ζηνπο εξσηψκελνπο πνπ ζέιακε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλά καο, πνηνη είκαζηε, απφ πνχ πξνεξρφκαζηε θαη ηέινο ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο απηήο. Αλ απηφο ν θαηαλαισηήο δελ ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

έξεπλα, ηφηε ε επαθή γηλφηαλ κε ηνλ επφκελν θαηαλαισηή πνπ έκπαηλε 

ζην θαηάζηεκα θαη αλ απηφο πάιη δελ δερφηαλ λα ιάβεη κέξνο, ηφηε ε 

παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπλερηδφηαλ κέρξη λα ζπκθσλήζεη θάπνηνο ζηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έξεπλα.  

 Νη θαηαλαισηέο νη νπνίνη γηα δηάθνξνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ιφγνπο 

δελ ζέιεζαλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή 

απνθάζηζαλ λα δηαθφςνπλ ηε ζπλέληεπμε, δηαγξάθεθαλ απφ ην δείγκα. 

Ππλεπψο, ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ήηαλ 407 άηνκα. 

3.5. Κέζνδνο Νηθνλνκεηξηθήο Αλάιπζεο 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο, 

ρξεζηκνπνηήζακε αξρηθά ηα δηάθνξα κέηξα ζέζεσο, φπσο ηε κέζε ηηκή 

θαη ηε δηάκεζν. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζακε ην ππφδεηγκα ηεο νκαδνπνηεκέλεο παιηλδξφκεζεο ή 

παιηλδξφκεζεο δηαζηεκάησλ (Grouped Data Regression Model or Interval 

Regression) πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ πεξηθνκκέλε θχζε ησλ αθξαίσλ 

θαηεγνξηψλ θαη ην γεγνλφο φηη ηα θαηαγξακκέλα δεδνκέλα είλαη ζε κνξθή 

δηαζηεκάησλ. 

 Πην ππφδεηγκα ηεο νκαδνπνηεκέλεο παιηλδξφκεζεο αθνινπζνχκε 

κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε κε απηή ηνπ ordered probit/logit. πνζέηνπκε 

φηη ππάξρεη κηα ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή yi
*, ε νπνία φηαλ μεπεξάζεη θάπνην 

φξην κεηαηξέπεηαη ζε πξάμε. Ζ ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή yi
* εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο: 
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y* = β΄ x + ε,  εi ~ N(0, ζ2) 

y = j εάλ Aj-1 ≤ y* ≤ Aj,  A0 = -∞, Aj = +∞ 

 

 

φπνπ x είλαη έλα δηάλπζκα πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, ην β΄ είλαη έλα 

δηάλπζκα ζπληειεζηψλ θαη ηα Aj είλαη ζπγθεθξηκέλα φξηα. Δπηπξφζζεηα, 

ππάξρεη πιεξνθνξία γηα φιε ηελ θιίκαθα ηνπ y* θαη κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε ην ζ. 
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Θεθάιαην 4ν 

Ξεξηγξαθηθή Αλάιπζε 

 Νξηζκέλα βαζηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα 15. 

Δηδηθφηεξα, ην 64% ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 

γπλαίθεο. Ζ ειηθηαθή νκάδα πνπ εθπξνζσπείηαη κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζην δείγκα είλαη απηή ησλ 41 έσο 55 εηψλ (35%). Νη 165 θαηαλαισηέο 

(40,5%), δήισζαλ πψο ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη θαιή. 

Δπηπιένλ, νη κηζνί ζρεδφλ θαηαλαισηέο (211 εξσηψκελνη) είλαη απφθνηηνη 

ΑΔΗ ή ΡΔΗ ή θαηείραλ κεηαπηπρηαθφ-δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Ν κέζνο φξνο 

ησλ κειψλ θάζε νηθνγέλεηαο είλαη ηα 3 άηνκα, ελψ ε επηθξαηνχζα ηηκή 

είλαη ηα 4 άηνκα (36,6%) εθ ησλ νπνίσλ ην 21,9% εμ απηψλ έρνπλ απφ 1 

έσο 2 αλήιηθα ηέθλα. Ζ πιεηνςεθία φκσο ησλ εξσηψκελσλ (64,1%) πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δελ είρε αλήιηθα ηέθλα ζην λνηθνθπξηφ ηνπ. Ρν 

23,6% ησλ εξσηψκελσλ δήισζαλ σο ηφπν δηακνλήο ηε Γπηηθή Αηηηθή.  

Ξίλαθαο 15. Βαζηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Κεηαβιεηή Θαηεγνξία Ξνζνζηό (%) 

Φύιν 
Άξξελ 36,1% 

Θήιπ 63,9% 

Ζιηθία 

18 - 28 23,8% 

29 - 40 32,7% 

41 - 55 34,9% 

Άλσ ησλ 56 8,6% 

Ξεξηνρή Γηακνλήο 

Αλαηνιηθή Αηηηθή 19,7% 

Βφξεηα Αηηηθή 19,7% 

Γπηηθή Αηηηθή 23,6% 

Λφηηα Αηηηθή 18,4% 

Θέληξν Αζελψλ 18,6% 
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Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Κέρξη Ιχθεην 33,5% 

ΗΔΘ - Φνηηεηήο/ 
ξηα 

14,7% 

ΑΔΗ/ ΡΔΗ - 
Κεηαπηπρηαθφο ή 
Γηδαθηνξηθφο 
Ρίηινο 

51,8% 

Νηθνλνκηθή Θαηάζηαζε 
Λνηθνθπξηνύ 

Ξνιχ Θαιή 8,9% 

Θαιή 40,5% 

Ξάλσ απφ ην 
Κέηξην 

18,9% 

Κέηξηα-Θαθή 31,7% 

Ππλνιηθόο Αξηζκόο Κειώλ 
Λνηθνθπξηνύ 

1 Κέινο 12,8% 

2 Κέιε 22,9% 

3 Κέιε 20,6% 

4 Κέιε 36,6% 

5 Κέιε 5,6% 

6 Κέιε 1,5% 

Αξηζκόο Αλήιηθσλ Ρέθλσλ 
Λνηθνθπξηνύ 

0 Αλήιηθα Ρέθλα 64,1% 

1 Αλήιηθν Ρέθλν 16,2% 

2 Αλήιηθα Ρέθλα 17,4% 

3 Αλήιηθα Ρέθλα 1,5% 

4 Αλήιηθα Ρέθλα 0,5% 

5 Αλήιηθα Ρέθλα 0,3% 

Πε ζχλνιν 407 εξσηψκελσλ, νη 220 (46%) δειψλνπλ φηη δελ 

θαπλίδνπλ, ελψ νη ππφινηπνη 187 (54%) δειψλνπλ πσο είλαη θαπληζηέο. 

Πηελ εξψηεζε ε νπνία ζέιεη ηνπο εξσηψκελνπο λα αζρνινχληαη κε κηα 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ γηα 30 ιεπηά ηεο ψξαο ηελ εκέξα, 

ζρεδφλ ην 60% απηψλ απάληεζε ζεηηθά, ελψ ην 40% απάληεζε πσο δελ 

αζρνιείηαη κε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ην 60% ησλ 

εξσηψκελσλ δειψλεη πσο δηαβάδεη ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

αγνξάδεη, γεγνλφο αξθεηά ελζαξξπληηθφ, αθνχ ε γλψζε γηα ηηο 

δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηα ηξφθηκα πνπ αγνξάδνπκε καο 

θαζηζηά γλψζηεο/ ή θαρχπνπηνπο γηα ην είδνο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνπκε.  
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Γηάγξακκα 4. Κέζνη φξνη ησλ κεηαβιεηψλ Smoker, Sports θαη ReadIngr 

ζν αθνξά ηελ θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξαζηνχ θαη αιθννινχρσλ 

πνηψλ, νη εξσηψκελνη δήισζαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζε πνζνζηφ 87,2% φηη δελ 

θαηαλαιψλνπλ ή θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξα απφ 5 πνηήξηα θφθθηλνπ 

θξαζηνχ εβδνκαδηαίσο, ελψ κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ (90,1%) ησλ 

εξσηψκελσλ πνπ επίζεο δελ θαηαλαιψλνπλ ή θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξα 

απφ 5 πνηήξηα αιθννινχρσλ πνηψλ ηελ εβδνκάδα.  

Δλδηαθέξνλ έρνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Ξίλαθα 16 πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε Κεζνγεηαθή Ξπξακίδα Γηαηξνθήο. Ρν 28,8% 

δήισζε φηη θαηαλαιψλεη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε ρακειά ή πιήξε 

ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ 5 έσο 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Φξνχηα θαη ζηηεξά 

θαηαλαιψλνληαη επίζεο ηνπιάρηζηνλ 5 έσο 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ ην 

31,3% θαη ην 47,7%, αληίζηνηρα. Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (31,5%) 

θαηαλαιψλεη ιαραληθά 3 έσο 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελψ 1 έσο 2 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλνληαη πνπιεξηθά (60,9%), θξέαο (56,5%) θαη 

δηάθνξα είδε γιπθψλ (33,3%). Ρα ςάξηα (43,5%) θαη νη μεξνί θαξπνί 

(53,6%) θαηαλαιψλνληαη πην ζπάληα, δειαδή 1 έσο 2 θνξέο ην κήλα. 
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Ξίλαθαο 16. Ξνζνζηά θαη ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ 

Νκάδεο Ρξνθίκσλ Θαζόινπ 
1-2 

θνξέο ην 
κήλα 

1-2 θνξέο 
ηελ 

εβδνκάδα 

3-5 θνξέο 
ηελ 

εβδνκάδα 

5-6 θνξέο 
ηελ 

εβδνκάδα 

Γαιαθηνθνκηθά 
Ξξντόληα 

Σακειά 
ζε 

ιηπαξά 
26,8% 10,3% 16,4% 17,7% 28,8% 

Ξιήξε 
ζε 

ιηπαξά 
17,9% 16% 16,4% 20,9% 28,8% 

Φξνύηα 3,9% 13,3% 25,1% 26,4% 31,3% 

Ιαραληθά 3,2% 9% 30% 31,5% 26,3% 

Ξνπιεξηθά 5,6% 22,9% 60,9% 9,1% 1,5% 

Θξέαο 2,7% 20,6% 56,5% 17% 3,2% 

Τάξηα 12,5% 43,5% 39,6% 3,2% 1,2% 

Πηηεξά 3,4% 8,1% 18,2% 22,6% 47,7% 

Μεξνί Θαξπνί 18,4% 53,6% 19,7% 5,4% 2,9% 

Γιπθά-Ξαγσηά-
Θξνπαζάλ-Πνθνιάηεο 

11,6% 26,1% 33,3% 17,7% 11,3% 

 Σξεζηκνπνηψληαο ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ησλ παξαπάλσ 

θαηεγνξηψλ θαηαζθεπάζακε έλα Γείθηε Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 

ζχκθσλα κε ηνπο Trichopoulou et al., (2003). Ν Γείθηεο απηφο κπνξεί λα 

παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 12 θαη έρεη κέζν φξν ίζν κε 5,5. Ρν 8,8% ησλ 

θαηαλαισηψλ έρεη έλα ΓΚΓ κεγαιχηεξν ίζν ηνπ 10, ελψ ην 66,8% έρεη 

ΓΚΓ κηθξφηεξν ή  ίζν ηνπ 5.  

Ρν απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη βεβαίσο ελζαξξπληηθφ αθνχ δείρλεη 

ρακειή ζρεηηθά πξνζθφιιεζε ησλ εξσηψκελσλ ζηε Κεζνγεηαθή 

Γηαηξνθή. Απηφ ην γεγνλφο επηβεβαηψλεηαη άιισζηε απφ πνιιέο έξεπλεο 

πνπ δείρλνπλ φηη ν Έιιελαο απνκαθξχλεηαη απφ ην παξαδνζηαθφ πξφηππν 

δηαηξνθήο θαη ην ππνθαζηζηά φιν θαη πεξηζζφηεξν κε έηνηκν θαη γξήγνξν 

θαγεηφ θαη θαγεηφ εθηφο ζπηηηνχ.  

 ζν αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηπξηνχ, 345 εξσηψκελνη δήισζαλ πσο 

θαηαλαιψλνπλ ην θίηξηλν ηπξί, φπσο Gouda, Edam, γξαβηέξα, θηι, ελψ νη 

ππφινηπνη 62 δήισζαλ πσο δελ θαηαλαιψλνπλ θαζφινπ θίηξηλα ηπξηά, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 5. 
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Γηάγξακκα 5. Ξνζνζηά θαηαλάισζεο θίηξηλνπ ηπξηνχ θαη θέηαο 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ (93,4%) δήισζε φηη 

θαηαλαιψλεη ην ειιεληθφ παξαδνζηαθφ ηπξί Φέηα, ελψ κφλν 27 άηνκα 

(6,6%) δήισζαλ πσο δελ θαηαλαιψλνπλ ηε θέηα, γηα ιφγνπο νη νπνίνη 

θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 6. Ωο πξψηνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

κε θαηαλάισζε θέηαο θαίλεηαη λα είλαη ε γεχζε ηεο ζε πνζνζηφ 70%, ελψ 

αθνινπζνχλ νη παξάγνληεο φπσο ε κπξσδηά ηεο ζε πνζνζηφ 59%, 

δηάθνξνη ιφγνη πγείαο φπσο π.ρ. ε θνιίηηδα, ε δπζαλεμία ζην γάια, 

αιιεξγία, ζε πνζνζηφ 37%, φηη πεξηέρεη πνιιά ιηπαξά ζε πνζνζηφ 19% θαη 

ηέινο ε ηηκή ηνπ ηπξηνχ ζε πνζνζηφ 11%. Πε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ πνζνζηά δελ αζξνίδνπλ ζην 100%, δηφηη ν 

θάζε εξσηψκελνο αλέθεξε δπν ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαλαιψλεη 

ηε θέηα. 
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Γηάγξακκα 6. Ξαξάγνληεο κε θαηαλάισζεο θέηαο αλά πνζνζηφ 

 ζν αλαθνξά ην ηφπν αγνξάο/πξνκήζεηαο ηεο θέηαο, ε 

πιεηνςεθία πξνηηκά λα ηελ πξνκεζεχεηαη απφ ην super-market (82,6%), 

απφ ην ηπξνθνκείν (10,3%), απφ ην παληνπσιείν (3,9%), ελψ ππάξρεη έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3,2% πνπ πξνκεζεχεηαη ηε θέηα απφ ηνλ 

θηελνηξφθν ηνπ ρσξηνχ, απφ ηε Βαξβάθεην Αγνξά, απφ βηνινγηθά 

θαηαζηήκαηα, θαζψο επίζεο ππάξρνπλ κεξηθνί πνπ πξνηηκνχλ λα ηελ 

παξαζθεπάδνπλ κφλνη ηνπο ζην ζπίηη ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηψκελσλ (45,6%) θαηαλαιψλεη θέηα απφ 0,5 έσο 1 Kg αλά εβδνκάδα 

ζην λνηθνθπξηφ ηνπο. Ξαξάγνληεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη «πνιχ 

ζεκαληηθνί» απφ ηνπο εξσηψκελνπο γηα ηελ αγνξά θέηαο, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηνλ Ξίλαθα 17, είλαη ε γεχζε ηεο (85,8%) θαη ε πνηφηεηά ηεο 

(82,4%), ελψ νη παξάγνληεο ηηκή (42,4%), επσλπκία (39%) θαη πεξηνρή 

γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο (32,1%) ζεσξνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο 

κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο.  
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Ξίλαθαο 17. Πεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά 

θέηαο 

Ξαξάγνληεο 
Θαζόινπ 

Πεκαληηθό 
 

Νύηε 
Πεκαληηθό 

νύηε 
Αζήκαλην 

 
Ξνιύ 

Πεκαληηθό 

Ρηκή 19,5% 10,5% 42,4% 13,4% 14,2% 

Ξνηόηεηα 0,5% 0,5% 3,7% 12,9% 82,4% 

Γεύζε 0,3% 0,3% 2,3% 11,3% 85,8% 

Δπσλπκία 14,5% 8,2% 39% 14,7% 23,6% 

Γεσγξαθηθή 
Ξεξηνρή 
Ξξνέιεπζεο 

17,1% 7,6% 32,1% 16,6% 26,6% 

 Πην δείγκα καο, ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία αγνξάδνπλ είηε ρχκα 

θέηα είηε ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε είηε ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 18, 280 άηνκα πξνηηκνχλ λα θαηαλαιψλνπλ 

κφλν ρχκα θέηα (73,9%), 191 άηνκα κφλν ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε 

θέηα (50,4%) θαη ηέινο 92 άηνκα αγνξάδνπλ θαη ηνπο δπν ηχπνπο θέηαο 

(24,3%). Ρα παξαπάλσ πνζνζηά δελ αζξνίδνπλ ζην 100%, δηφηη αξθεηνί 

θαηαλαισηέο έρνπλ επηιέμεη θαη ηνπο δπν ηχπνπο θέηαο. Δπηπιένλ, ην 

81,8% γλσξίδεη φηη ε θέηα έρεη ραξαθηεξηζζεί πξντφλ «Ξξνζηαηεπφκελεο 

Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο». 

Ξίλαθαο 18. Αξηζκφο αηφκσλ θαη ηχπνο θέηαο 

ΦΔΡΑ 

Σύκα 

Ρππνπνηεκέλε-
Ππζθεπαζκέλε 

 

ΝΣΗ ΛΑΗ ΠΛΝΙΝ 

ΝΣΗ 0 99 99 

ΛΑΗ 188 92 280 

ΠΛΝΙΝ 188 191 379 
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 Νη εξσηψκελνη πνπ αγνξάδνπλ ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα 

θηάλνπλ ηνπο 105 γηα ηελ εηαηξία Γσδψλε, ηνπο 77 γηα ηελ Ήπεηξν, ηνπο 

35 γηα ηελ Γέιηα, ηνπο 33 γηα ηελ Κεβγάι, ηνπο 23 γηα ηελ Φάγε, ηνπο 15 

γηα ηελ Κηλέξβα (Σσξηφ), ηνπο 11 γηα ηελ Ρπξάο, ηνπο 3 γηα ηελ Θνιηφο θαη 

ηέινο ηνπο 19 γηα άιιεο εηαηξίεο, φπνπ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην 

Γηάγξακκα 7. Ρν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ αηφκσλ δελ αζξνίδνπλ ζην 191, 

δηφηη νη εξσηψκελνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα έσο δπν 

εηαηξίεο παξαζθεπήο ηππνπηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο θέηαο. Ζ ζπζθεπαζία 

πνπ πξνηηκάηαη είλαη εθείλε ηεο «ηάπεξ κε άικε» ζε πνζνζηφ 76,6%. 
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Dia

Milner

Γηάγξακκα 7. Ξνζνζηφ άιισλ εηαηξηψλ ηππνπνηεκέλεο θέηαο πνπ 

πξνηηκνχλ νη θαηαλαισηέο 

 Νη αθνζησκέλνη αγνξαζηέο ζε κηα κφλν εηαηξία, θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα-. Ρελ πξψηε ζέζε ηελ θαηέρεη ε εηαηξία Γσδψλε 

(50%) θαη αθνινπζνχλ ε Ήπεηξνο (22,6%), ε Γέιηα (8,1%), ε Κεβγάι 

(4,8%), ε Φάγε (4,8%), κε ηειεπηαία ηελ εηαηξία Κηλέξβα-Σσξηφ (1,6%). 

Έλα πνζνζηφ 8,1% πξνηηκά άιιεο εηαηξίεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο. Ρα 

παξαπάλσ πνζνζηά έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηα πνζνζηά επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ «απνθιεηζηηθψλ αγνξαζηψλ». 
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Γηάγξακκα 8. Ξνζνζηφ αθνζησκέλσλ αγνξαζηψλ αλά εηαηξία 

 Πην Γηάγξακκα 9, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά φισλ ησλ δπλαηψλ 

ζπλδπαζκψλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηαηξηψλ ηππνπνηεκέλεο θέηαο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο φκσο ζπρλφηεηεο. Ρελ πξψηε ζέζε θαη κάιηζηα κε αξθεηή 

δηαθνξά θαηέρεη ν ζπλδπαζκφο ησλ εηαηξηψλ Γσδψλε-Ήπεηξνο θαη 

αθνινπζνχλ νη εηαηξίεο Γέιηα-Γσδψλε θαη Κεβγάι-Γσδψλε. Νη ππφινηπνη 

ζπλδπαζκνί παξαηεξνχκε φηη θαηέρνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. Ζ εηαηξία 

Γσδψλε, θπξηαξρεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο. 

19.4%

3.1%

6.3%

4.7%

3.7%

3.7%

Γωδών η-Ήπ ε ιπορ Γωδών η-Γέ ληα Γωδών η-Με βγά λ

Γωδών η-Φά γε Με βγά λ-Ήπ ε ιπορ Με βγά λ-Γέ ληα

Γηάγξακκα 9. Ππλδπαζκφο πξνηεηλφκελσλ εηαηξηψλ ηππνπνηεκέλεο 

θέηαο αλά πνζνζηφ 



Θεθάιαην 4: Ξεξηγξαθηθή Αλάιπζε 

 70 

Ν πξψηνο θχξηνο παξάγνληαο, ζε πνζνζηφ 27%, πνπ νδεγεί ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο θέηαο είλαη ε 

θαιχηεξε δηαηήξεζε ηνπ πξντφληνο θέηα ζε ζρέζε πάληα κε ηε ρχκα 

(Γηάγξακκα-). Αθνινπζνχλ, νη παξάγνληεο ζηαζεξή γεχζε (24,5%) θαη 

πνηφηεηα (24,3%) κε ειάρηζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, ελψ ε χπαξμε 

δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ θηάλεη κφλν ην 4,8%. Πην 3% πνπ απάληεζε 

άιινπο παξάγνληεο θπξηαξρνχλ νη απαληήζεηο πνπ ζέινπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ ηελ ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα επεηδή 

βηάδνληαη λα ηειεηψζνπλ ηα ςψληα ηνπο θαη δελ ζέινπλ λα πεξηκέλνπλ 

ζηελ νπξά ή επεηδή δελ βξίζθνπλ ηε ρχκα θέηα πνπ ζπλήζσο αγνξάδνπλ. 

Ρα παξαπάλσ πνζνζηά δελ αζξνίδνπλ ζην 100%, δηφηη νη εξσηψκελνη 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ 1 έσο 3 παξάγνληεο γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνηηκνχλ ηελ ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα. 

27%
24.5% 24.3%

4.8%
3%
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?ηαηήρεζε
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ηαζερή

Ποηόηεηα

?ηαηροθηθές

Πιεροθορίες

Άιιος

Παράγοληας

Γηάγξακκα 10. Ξαξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο νη εξσηψκελνη επηιέγνπλ 

ηελ ηππνπνηεκέλε θέηα 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ (116 θαηαλαισηέο) δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ απφ ηε ρχκα θέηα γηα ηελ αγνξά 

ηππνπνηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο θέηαο. Αληηζέησο, φζν αθνξά ηνπο 

εξσηψκελνπο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ, ε 

πιεηνςεθία απηψλ (33 θαηαλαισηέο) είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 

απφ 1 έσο 20 ιεπηά ηνπ επξψ ζηελ θάξηα πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 
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θειηά ζηαζεξψλ δηαζηεκάησλ, ελψ αληηζέησο ζηελ θάξηα πιεξσκψλ κε 

εθζεηηθή κνξθή, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (22 θαηαλαισηέο) 

δήισζαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ απφ 51 έσο 80 ιεπηά ηνπ 

επξψ.  

Βέβαηα, ππήξραλ θαη νη εξσηψκελνη (45,8%) νη νπνίνη δελ ήηαλ 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα λα απνθηήζνπλ ηελ 

ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα. Νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη 

θαηαλαισηέο απηνί δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ 

(Ξίλαθαο 19) είλαη φηη πηζηεχνπλ πσο ε ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε 

θέηα δελ έρεη δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρχκα (44%), δελ έρεη 

δηαθνξά ζηε γεχζε (19%), δηαηίζεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο (10,3%), ελψ ην 

ππφινηπν 26,7% απάληεζε άιινπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη δελ 

ππάξρεη ιφγνο γηα απμεκέλν θφζηνο, ή είλαη ππέξ ηεο ρχκα παξαδνζηαθήο 

θέηα ή δελ εκπηζηεχνληαη ηα ηππνπνηεκέλα-ζπζθεπαζκέλα πξντφληα.  

Ξίλαθαο 19. Θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα ηελ αγνξά ηεο ηππνπνηεκέλεο 

θέηαο 

Γελ έρεη δηαθνξά ζηε γεύζε ζε ζρέζε κε 
ηε ρύκα θέηα 

44% 

Γελ έρεη δηαθνξά ζηελ πνηόηεηα ζε 
ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

19% 

Γηαηίζεηαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο 10,3% 

Όια ηα παξαπάλσ 2,6% 

Δίκαη ππέξ ηεο παξαδνζηαθήο ρύκα 
θέηαο 

12,1% 

Γελ εκπηζηεύνκαη ηα ηππνπνηεκέλα-
ζπζθεπαζκέλα πξντόληα 

5,2% 

Γελ ππάξρεη ιόγνο γηα απμεκέλν θόζηνο 6,9% 
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Θεθάιαην 5ν 

Απνηειέζκαηα 

5.1. Δθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο γηα ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα 

Ζ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο έρεη γεληθή κνξθή, ε νπνία δίλεηαη απφ 

ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

            ..                  0 1 1 2 2 3 3 k k    (ii) 

πνπ, Y (Δμαξηεκέλε Κεηαβιεηή) = WTP (Ξξνζπκία Ξιεξσκήο) 

             b0 = Πηαζεξφο ξνο 

             b1…k = Ππληειεζηέο Αλεμάξηεησλ Κεηαβιεηψλ 

             X1…k = Αλεμάξηεηεο Κεηαβιεηέο 

Γηα λα εθηηκήζνπκε ηε ζπλάξηεζε ρ, εθαξκφδνπκε ηελ παξαθάησ 

εμεηδηθεπκέλε κνξθή: 

0

0

1 2 3 4 5 6 7

8 9 1 11 12 13 14

15

     Sports   ReadIngr     PDO   BuyFeta1   size  Diamdiatr   KidsNew 

  PriceA   QualityA   TasteA   NameA   GOA   Exponential   Photo 

  Educ2  

       

      



        

      

 

WTP

016 17 18 19 2  21

22 23  24  25  26 27

 Educ3   Inc1   Inc2   Inc3  Residence1   Residence2 

  Residence3  Residence4   Age1   Age2   Age4   Gender2 

     

     

    

     

 

Νη κεηαβιεηέο ηεο εμίζσζεο (ii) πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Ξίλαθα 20. Πηνλ ίδην πίλαθα εκθαλίδεηαη ν κέζνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ.  
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Ξίλαθαο 20. Ξεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηώλ ηεο εμίζσζεο- 

ΚΔΡΑΒΙΖΡΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΔΡΑΒΙΖΡΥΛ ΚΔΠΝΠ 
ΡΞΗΘΖ 

ΑΞΝΘΙΗΠΖ 

Sports 

Ν εξσηψκελνο αζρνιείην κε κηα θπζηθή 
δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά 
ηελ εκέξα: 1 = ζεηηθή απάληεζε, 0 = 
αξλεηηθή απάληεζε 

0,60 0,49 

ReadIngr 
Ν εξσηψκελνο δηαβάδεη ηα ζπζηαηηθά ησλ 
ηξνθίκσλ πνπ αγνξάδεη: 1 = ζεηηθή 
απάληεζε, 0 = αξλεηηθή απάληεζε 

0,60 0,49 

RedWine 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη θφθθηλν 
θξαζί: 1 = Γελ θαηαλαιψλσ, 2 = Ιηγφηεξν 
απφ 5 πνηήξηα, 3 = 5-10 πνηήξηα, 4 = 11-
22 πνηήξηα, 5 = 23-30 πνηήξηα 

1,74 0,80 

GoodRedWine** 
Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη θφθθηλν 
θξαζί: 1 = 5 έσο 10 πνηήξηα, αιιηψο=0  

0,08 0,28 

Drinks  

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη αιθννινχρα 
πνηά: 1 = Γελ θαηαλαιψλσ, 2 = Ιηγφηεξν 
απφ 5 πνηήξηα, 3 = 5-10 πνηήξηα, 4 = 11-
15 πνηήξηα, 5 = Άλσ ησλ 15 πνηεξηψλ  

1,71 0,73 

GoodDrinks** 
Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη αιθννινχρα 
πνηά: 1 = Θαζφινπ έσο 5 πνηήξηα, 
αιιηψο=0 

0,90 0,30 

DairyLF** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη γαιαθην-
θνκηθά πξντφληα ρακειά ζε ιηπαξά: 
1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 3=1-2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

3,11 1,58 

DairyFF** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη γαιαθην-
θνκηθά πξντφληα πιήξε ζε ιηπαξά: 
1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 3=1-2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

3,26 1,47 

Fruits** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη θξνχηα: 
1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 3=1-2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

3,67 1,16 

Veget** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη ιαραληθά: 
1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 3=1-2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

3,68 1,05 
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Poultry** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη πνπιεξηθά: 
1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 3=1-2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

2,77 0,74 

Meat** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη θφθθηλν 
θξέαο: 1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 
3=1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο 
ηελ εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

2,97 0,78 

Fish** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη ςάξηα: 
1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 3=1-2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

2,37 0,79 

Cereals** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη ζηηεξά: 
1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 3=1-2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

4,02 1,13 

Nuts** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη μεξνχο 
θαξπνχο: 1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην 
κήλα, 3=1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

2,20 0,90 

Sweets** 

Ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη γιπθά-
παγσηά-θξνπαζάλ-ζνθνιάηεο: 
1=Θαζφινπ, 2=1-2 θνξέο ην κήλα, 3=1-2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, 4=3-5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα, 5=5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

2,91 1,16 

PriceΑ 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε ηηκή γηα ηελ 
αγνξά ηεο θέηαο είλαη έλαο παξάγνληαο: 
1=Πεκαληηθφο έσο Ξνιχ ζεκαληηθφο, 
αιιηψο=0 

0,26 0,43 

Price 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε ηηκή γηα ηελ 
αγνξά ηεο θέηαο είλαη έλαο παξάγνληαο: 
1=Θαζφινπ ζεκαληηθφο, 2=-, 3=Νχηε 
ζεκαληηθφο νχηε αζήκαληνο, 4=-, 5=Ξνιχ 
ζεκαληηθφο 

2,92 1,25 

QualityΑ 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε πνηφηεηα γηα 
ηελ αγνξά ηεο θέηαο είλαη έλαο 
παξάγνληαο: 1=Πεκαληηθφο έσο Ξνιχ 
ζεκαληηθφο, αιιηψο=0 

0,89 0,31 

Quality 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε πνηφηεηα γηα 
ηελ αγνξά ηεο θέηαο είλαη έλαο 
παξάγνληαο: 1=Θαζφινπ ζεκαληηθφο, 2=-
, 3=Νχηε ζεκαληηθφο νχηε αζήκαληνο, 
4=-, 5=Ξνιχ ζεκαληηθφο 

4,76 0,59 
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TasteΑ 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε γεχζε γηα ηελ 
αγνξά ηεο θέηαο είλαη έλαο παξάγνληαο: 
1=Πεκαληηθφο έσο Ξνιχ ζεκαληηθφο, 
αιιηψο=0 

0,90 0,29 

Taste 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε γεχζε γηα ηελ 
αγνξά ηεο θέηαο είλαη έλαο παξάγνληαο: 
1=Θαζφινπ ζεκαληηθφο, 2=-, 3=Νχηε 
ζεκαληηθφο νχηε αζήκαληνο, 4=-, 5=Ξνιχ 
ζεκαληηθφο 

4,82 0,49 

NameΑ 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε επσλπκία γηα 
ηελ αγνξά ηεο θέηαο είλαη έλαο 
παξάγνληαο: 1=Πεκαληηθφο έσο Ξνιχ 
ζεκαληηθφο, αιιηψο=0 

0,36 0,48 

Name 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε επσλπκία γηα 
ηελ αγνξά ηεο θέηαο είλαη έλαο 
παξάγνληαο: 1=Θαζφινπ ζεκαληηθφο, 2=-
, 3=Νχηε ζεκαληηθφο νχηε αζήκαληνο, 
4=-, 5=Ξνιχ ζεκαληηθφο 

3,25 1,30 

GOΑ 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε γεσγξαθηθή 
πεξηνρή πξνέιεπζεο γηα ηελ αγνξά ηεο 
θέηαο είλαη έλαο παξάγνληαο: 
1=Πεκαληηθφο έσο Ξνιχ ζεκαληηθφο, 
αιιηψο=0 

0,40 0,49 

GO 

Ν εξσηψκελνο ζεσξεί φηη ε γεσγξαθηθή 
πεξηνρή πξνέιεπζεο γηα ηελ αγνξά ηεο 
θέηαο είλαη έλαο παξάγνληαο: 1=Θαζφινπ 
ζεκαληηθφο, 2=-, 3=Νχηε ζεκαληηθφο 
νχηε αζήκαληνο, 4=-, 5=Ξνιχ ζεκαληηθφο 

3,27 1,38 

BuyFeta1 Ν εξσηψκελνο αγνξάδεη ρχκα θέηα 0,79 0,43 

PDO 
Ν εξσηψκελνο γλσξίδεη φηη ε θέηα έρεη 
ραξαθηεξηζζεί ΞΝΞ: 1 = ζεηηθή 
απάληεζε, 0 = αξλεηηθή απάληεζε 

0,81 0,38 

WTP 
Ξξνζπκία πιεξσκήο γηα ηππνπνηεκέλε-
ζπζθεπαζκέλε: 1 = ζεηηθή απάληεζε, 0 = 
αξλεηηθή απάληεζε. 

0,26 0,28 

Hsize 
Ππλνιηθφο αξηζκφο κειψλ λνηθνθπξηνχ: 
1=1 κέινο, 2=2 κέιε, 3=3 κέιε, 4 = 4 
κέιε, 5= 5 κέιε, 6 = 6 κέιε 

0,30 1,21 

Diamdiatr 
Γείθηεο Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο κε 
θιίκαθα απφ 0 έσο 12 

5,5 2,3 

KidsNew 
Ν εξσηψκελνο έρεη αλήιηθα ηέθλα ζην 
λνηθνθπξηφ ηνπ: 1 = ζεηηθή απάληεζε, 0 = 
αξλεηηθή απάληεζε 

0,36 0,48 

GENDER Ν εξσηψκελνο είλαη άλδξαο=1, αιιηψο=0 0,36 0,48 
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Age1 
Ν εξσηψκελνο αλήθεη ζε απηφ ην εχξνο 
ειηθηψλ (18-28)=1, αιιηψο=0 

0,23 0,42 

Age2 
Ν εξσηψκελνο αλήθεη ζε απηφ ην εχξνο 
ειηθηψλ (29-40)=1, αιιηψο=0 

0,32 0,47 

Age3* 
Ν εξσηψκελνο αλήθεη ζε απηφ ην εχξνο 
ειηθηψλ (41-55)=1, αιιηψο=0 

0,34 0,47 

Age4 
Ν εξσηψκελνο αλήθεη ζε απηφ ην εχξνο 
ειηθηψλ (≥56)=1, αιιηψο=0 

0,08 0,28 

Residence1 

Ν εξσηψκελνο ζεκεηψλεη ηελ πεξηνρή 
δηακνλήο ηνπ: 1=Αλαηνιηθή Αηηηθή, 
2=Βφξεηα Αηηηθή, 3=Γπηηθή Αηηηθή, 
4=Λφηηα Αηηηθή, 5=Θέληξν Αζελψλ 

0,19 0,39 

Residence2 

Ν εξσηψκελνο ζεκεηψλεη ηελ πεξηνρή 
δηακνλήο ηνπ: 1=Αλαηνιηθή Αηηηθή, 
2=Βφξεηα Αηηηθή, 3=Γπηηθή Αηηηθή, 
4=Λφηηα Αηηηθή, 5=Θέληξν Αζελψλ 

0,19 0,39 

Residence3 

Ν εξσηψκελνο ζεκεηψλεη ηελ πεξηνρή 
δηακνλήο ηνπ: 1=Αλαηνιηθή Αηηηθή, 
2=Βφξεηα Αηηηθή, 3=Γπηηθή Αηηηθή, 
4=Λφηηα Αηηηθή, 5=Θέληξν Αζελψλ 

0,23 0,42 

Residence4 

Ν εξσηψκελνο ζεκεηψλεη ηελ πεξηνρή 
δηακνλήο ηνπ: 1=Αλαηνιηθή Αηηηθή, 
2=Βφξεηα Αηηηθή, 3=Γπηηθή Αηηηθή, 
4=Λφηηα Αηηηθή, 5=Θέληξν Αζελψλ 

0,18 0,38 

Residence5* 

Ν εξσηψκελνο ζεκεηψλεη ηελ πεξηνρή 
δηακνλήο ηνπ: 1=Αλαηνιηθή Αηηηθή, 
2=Βφξεηα Αηηηθή, 3=Γπηηθή Αηηηθή, 
4=Λφηηα Αηηηθή, 5=Θέληξν Αζελψλ 

0,18 0,39 

HSize 
Ν εξσηψκελνο ζεκεηψλεη ηνλ ζπλνιηθφ 
αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ 

3,04 1,21 

Kids 
Ν εξσηψκελνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ 

0,58 0,88 

Educ1* 
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο κέρξη ην ιχθεην=1, 
αιιηψο=0 

0,33 0,47 

Educ2 
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΗΔΘ & Φνηηεηή=1, 
αιιηψο=0 
 

0,14 0,35 

Educ3 
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο πηπρίνπ ΑΔΗ/ΡΔΗ ή 
δηδαθηνξηθφ=1, αιιηψο=0 
 

0,51 0,50 

Inc1 
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ 
είλαη πνιχ θαιή=1, αιιηψο=0 
 

0,08 0,28 
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Inc2 
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ 
είλαη θαιή=1, αιιηψο=0 

0,40 0,49 

Inc3 
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ 
είλαη πάλσ απφ ην κέηξην=1, αιιηψο=0 
 

0,18 0,39 

Inc4* 
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ 
είλαη κέηξηα έσο θαθή=1, αιιηψο=0 
 

0,31 0,45 

*Νη κεηαβιεηέο απηέο δελ πεξηειήθζεζαλ ζηελ εθηίκεζε γηα λα απνθεπρζεί ην 

πξόβιεκα ηεο ηέιεηαο πνιπζπγξακηθόηεηαο 

**Νη κεηαβιεηέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Γείθηε 

Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο (Diamdiatr) 

Ζ εμίζσζε (ii) πεξηιακβάλεη θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο 

φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε πεξηνρή δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ, θαζψο επίζεο θαη ε 

χπαξμε αλήιηθσλ ηέθλσλ ζην λνηθνθπξηφ. 

Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε θαη ηελ 

άπνςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ην ηπξί θέηα, φπσο ε ζεκαζία πνπ δίλεη ν ίδηνο 

ζηελ ηηκή, ζηελ πνηφηεηα, ζηε γεχζε, ζηελ επσλπκία θαη ηέινο ζηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο ηεο θέηαο. Αθφκε, πεξηιακβάλεη δχν 

ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ηε κνξθή ηεο θάξηαο πιεξσκψλ θαη ηελ χπαξμε ηεο 

εηθφλαο ηνπ πξντφληνο πνπ ηαπηνπνηνχλ ηηο παξεκβάζεηο.  

Ρέινο, πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην δείθηε ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ηελ αζρνιία ηνπ εξσηψκελνπ κε θάπνηα θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζεκεξηλά, ηελ ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα ζπζηαηηθά ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ αγνξάδεη θαη ηε γλψζε ηνπ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ΞΝΞ ηεο 

θέηαο, θαζψο επίζεο ηελ πξνηίκεζή ηνπ λα αγνξάδεη κφλν ρχκα θέηα.  

Ζ πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ θαη ε πεξηγξαθηθή ηνπο ζηαηηζηηθή 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Ξίλαθα 21. 
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Ξίλαθαο 21. Απνηειέζκαηα εθηίκεζεο γηα πξνζπκία πιεξσκήο γηα 

ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα 

Variables Coefficient Std. Error P > │z│ 

ReadIngr 1.022 7.526 0.892 

Sports -6.551 7.423 0.377 

BuyFeta1 -39.669 8.092 0.000* 

PDO 28.073 9.770 0.004* 

Gender2 6.143 14.990 0.682 

Hsize -2.804 3.459 0.418 

Educ2 3.656 12.273 0.766 

Educ3 -4.697 8.600 0.585 

Inc1 5.464 13.526 0.686 

Inc2 9.091 8.458 0.282 

Inc3 -0.239 10.419 0.982 

diamdiatr -4.324 3.139 0.168 

KidsNew -7.379 8.975 0.411 

Residence1 0.801 11.414 0.944 

Residence2 -9.594 11.650 0.410 

Residence3 1.994 10.743 0.853 

Residence4 -1.026 11.951 0.932 

PriceA -9.284 8.165 0.256 

QualityA -5.140 19.712 0.794 

TasteA 10.905 25.453 0.668 

NameA 12.006 8.047 0.136 

GOA -7.435 7.827 0.342 

exponential -17.473 7.230 0.016* 

photo -7.572 7.221 0.294 

Age1 4.207 10.868 0.699 

Age2 14.417 9.079 0.112 

Age4 -7.811 14.434 0.588 

cons 70.874 30.197 0.019 

       *Πηαηηζηηθά ζεκαληηθόο ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% 

Νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηεο εμίζσζεο (ii) παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Ξίλαθα9 21. Απφ ηνλ Ξίλαθα 21 βιέπνπκε πψο νη παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ γλψζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο θέηαο σο πξντφλ 

Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο (ΞΝΞ-PDO), ην αλ νη 

θαηαλαισηέο ζπλεζίδνπλ λα αγνξάδνπλ ρχκα θέηα (BuyFeta1), θαζψο 

                                                 
9 ιεο νη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε ην πξφγξακκα STATA v10. 
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επίζεο θαη ε κνξθή θάξηαο πιεξσκψλ γηα ηελ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαη επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε 

θέηα. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πψο νη θαηαλαισηέο νη νπνίνη έρνπλ 

γλψζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θέηαο σο πξντφλ Ξξνζηαηεπφκελεο 

Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα πιεξψζνπλ (+) 0,28€ παξαπάλσ γηα ηππνπνηεκέλε θέηα, ζε ζρέζε κε 

ηνπο θαηαλαισηέο πνπ δειψζαλ άγλνηα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θέηαο 

σο πξντφλ ΞΝΞ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γχξσ απφ 

ζέκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηνπο επεξεάδεη ζεηηθά 

ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο. 

Δπηπξφζζεηα, θαίλεηαη φηη νη θαηαλαισηέο πνπ αγνξάδνπλ σο επί 

ην πιείζηνλ ρχκα θέηα, είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ (-) 0,40€ 

ιηγφηεξν γηα ηελ αγνξά ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε λα παίδεη ξφιν θαη ε ζπλήζεηα ε νπνία δελ επηηξέπεη 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα αιιάμνπλ εχθνια ην θαηαλαισηηθφ ηνπο πξφηππν 

κε απνηέιεζκα λα αμηνινγνχλ ιηγφηεξν ηελ ζπζθεπαζκέλε θέηα.  

Θαηαλαισηέο γηα ηνπο νπνίνπο ε πξνζπκία πιεξσκήο εθκαηεχηεθε 

κέζσ ηεο θάξηαο πιεξσκψλ κε εθζεηηθά θειηά είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ (-) 0,17€ ιηγφηεξν γηα ηππνπνηεκέλε θέηα ζε ζρέζε κε 

θαηαλαισηέο γηα ηνπο νπνίνπο ε πξνζπκία πιεξσκήο εθκαηεχηεθε κέζσ 

ηεο θάξηαο πιεξσκψλ κε θειηά ηζνδηαζηεκάησλ. Ππγθεθξηκέλα ε 

πξνβιεπφκελε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηελ εθζεηηθή θάξηα 

πιεξσκψλ είλαη 0,19€ θαη γηα ηελ θάξηα πιεξσκψλ κε ηζνδηαζηήκαηα 

είλαη 0,34€. H δηαθνξά απηή είλαη αξθεηά κεγάιε θαη δείρλεη φηη νη 

θαηαλαισηέο πνπ εθηέζεθαλ ζηελ εθζεηηθή θάξηα πιεξσκψλ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θαηά (-) 15% ιηγφηεξν. Γεδνκέλνπ φηη ζε 

έξεπλεο ελδερφκελεο εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνζεηηθφ ζελάξην 

απνηίκεζεο αγαζψλ ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο, ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε εθζεηηθή θάξηα πιεξσκψλ είλαη 

ηθαλή λα κεηξηάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ελ ιφγσ κεξνιεςία.  
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Νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ εμίζσζε (ii), δελ 

έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηελ 

ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα. Αμίδεη φκσο λα αλαθεξζνχκε ζηα 

πξφζεκα ηνπο γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ απηά είλαη αλακελφκελα ή φρη.  

Απφ ηνλ πίλαθα 21 παξαηεξνχκε φηη νη θαηαλαισηέο νη νπνίνη 

δηαβάδνπλ ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ φηαλ ςσλίδνπλ ηξφθηκα, έρνπλ 

κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηππνπνηεκέλε θέηαο ζε ζρέζε κε 

εθείλνπο νη νπνίνη δελ πξνζέρνπλ ηα ζπζηαηηθά.  

Δξσηψκελνη γηα ηνπο νπνίνπο ηφζν ε γεχζε φζν θαη ε πνηφηεηα ηεο 

θέηαο παίδνπλ ζεκαληηθφ έσο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αγνξά ηεο, 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα ηελ αγνξά ηεο 

ηππνπνηεκέλεο θέηαο ζε ζρέζε κε εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θέηαο ζεσξνχληαη απφ κέηξηα έσο θαζφινπ 

ζεκαληηθά. Ρν απνηέιεζκα απηφ έγθεηηαη πηζαλψο ζην γεγνλφο φηη ε γεχζε 

θαη ε πνηφηεηα ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο είλαη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ηε 

ρχκα θέηα. 

Αληηζέησο, νη εξσηψκελνη πνπ ζεσξνχλ ηνπο παξάγνληεο ηηκή, 

επσλπκία θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο ηεο θέηαο ζεκαληηθνχο 

έσο πνιχ ζεκαληηθνχο γηα ηελ αγνξά θέηαο, έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα, ζε 

ζρέζε κε ηνπο εξσηψκελνπο νη νπνίνη ζεσξνχλ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο απφ κέηξηνπο έσο θαζφινπ ζεκαληηθνχο. ζν αθνξά ηε ηηκή 

ηεο θέηαο, νη θαηαλαισηέο είλαη αξλεηηθνί ζην λα δψζνπλ παξαπάλσ 

ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο. Ρν ίδην ζπκβαίλεη ηφζν 

κε ηελ επσλπκία φζν θαη κε ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηεο θέηαο, 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζηελά απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε ηελ 

παξαδνζηαθή θέηα. 

Ππλερίδνληαο, κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, νη θάηνηθνη ησλ 

Γπηηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πξναζηίσλ, θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

πξνζπκία πιεξσκήο ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

θάηνηθνπο ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

θαηαλαισηέο ηεο Βφξεηαο θαη Λφηηαο Αηηηθήο, έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε 
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ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Θέληξνπ ησλ 

Αζελψλ.  

ινη νη ππφινηπνη παξάγνληεο ηνπ Ξίλαθα 21, θαίλεηαη λα έρνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηεο ηππνπνηεκέλεο-

ζπζθεπαζκέλεο θέηαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη εξσηψκελνη νη νπνίνη αζθνχλ 

θάπνηα ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζεκεξηλά γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά 

ηεο ψξαο (Sports), είλαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ 

γηα λα αγνξάζνπλ ηελ ηππνπνηεκέλε θέηα, ζε ζρέζε κε εθείλνπο νη νπνίνη 

δελ αθνινπζνχλ ηνλ παξαπάλσ ηξφπν θαζεκεξηλήο άζθεζεο.  

Ρν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο γηα ηππνπνηεκέλε θέηα. Γεδνκέλνπ φηη ην εηζφδεκα δηαηεξείηαη 

ζηαζεξφ, πεξηζζφηεξα κέιε ζε έλα λνηθνθπξηφ αληηζηνηρνχλ ζε κηθξφηεξν 

αλά θεθαιή εηζφδεκα θάηη πνπ έκκεζα δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ επίζεο νη 

πνιπκειήο νηθνγέλεηεο λα πξνηηκνχλ λα αμηνπνηήζνπλ απηφ ην πνζφ πνπ 

ζα έδηλαλ παξαπάλσ γηα ηελ αγνξά ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο, ζηελ αγνξά 

θάπνησλ άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Ρν ίδην κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη 

κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλήιηθα κέιε ζην λνηθνθπξηφ ηνπο, 

ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ κφλν ελήιηθεο ζην λνηθνθπξηφ ηνπο.  

Ζ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνλ Γείθηε 

Κεζνγεηαθή Γηαηξνθήο θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηππνπνηεκέλε θέηα. Δίλαη πνιχ πηζαλφ νη 

θαηαλαισηέο νη νπνίνη είλαη πεξηζζφηεξν πξνζθνιιεκέλνη ζηελ 

Κεζνγεηαθή δηαηξνθή λα ζεσξνχλ ηελ ρχκα θέηα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ 

ηξφπν απηφ δηαηξνθήο.   

πσο πεξηκέλακε, νη εξσηψκελνη νη νπνίνη ζεσξνχλ πσο ε ηηκή ηεο 

θέηαο είλαη ζεκαληηθή ή πνιχ ζεκαληηθή γηα απηνχο, δελ είλαη πξφζπκνη 

λα δαπαλήζνπλ παξαπάλσ ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ ηππνπνηεκέλε 

θέηα, ζε ζρέζε πάληα κε εθείλνπο πνπ δελ ζεσξνχλ ηελ ηηκή ηεο θέηαο 

ζεκαληηθή.  
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Ζ επίδξαζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο σο 

κέζν νπηηθνχ εξεζίζκαηνο, παξφιν πνπ δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε, θαίλεηαη φηη επίδξαζε αξλεηηθά ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηππνπνηεκέλε θέηα. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε φηη ε 

θσηνγξαθία δελ αληηπξνζψπεπε έλα επηζπκεηφ πξντφλ είηε φηη πεξηφξηζε 

ην πψο κπνξεί λα θαληάζηεθαλ ην ηππνπνηεκέλν πξντφλ νη θαηαλαισηέο 

κε ηελ έλλνηα φηη νη θαηαλαισηέο κπνξεί ζην κπαιφ ηνπο λα δεκηνχξγεζαλ 

έλα πνιχ πην επηζπκεηφ πξντφλ. 

Απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εμίζσζεο (ii), κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε φηη ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ δείγκαηνο γηα 

ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα (Ξίλαθαο 22) είλαη (+) 0,26€ 

παξαπάλσ απφ ηελ ρχκα θέηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαηαλαισηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θαηά 

κέζν φξν (+) 0,26€ παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή ηεο ρχκα θέηα ησλ 400gr 

(3,40€) γηα λα απνθηήζνπλ ηα 400gr ηππνπνηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο 

θέηαο. 

Ξίλαθαο 22. Ξξφβιεςε ηεο κέζεο (ζεηηθήο) πξνζπκίαο πιεξσκήο 

  Ξαξαηεξήζεηο Κέζνο 
Ρππηθή 

Απόθιηζε 

Κέζε Ξξνζπκία 
Ξιεξσκήο ηνπ δ/ηνο 

380 26.296 27.253 

Γείγκα θαηαλαισηώλ 
πνπ απάληεζαλ ζηελ 
εθζεηηθή θάξηα 
πιεξσκώλ  

190 18.614 26.937 

Γείγκα θαηαλαισηώλ 
πνπ απάληεζαλ ζηελ 
θάξηα πιεξσκώλ κε 
ηζνδηαζηήκαηα 

190 33.978 27.503 

Γείγκα θαηαλαισηώλ 
πνπ εθηέζεθαλ ζηελ 
θσηνγξαθία 

190 21.421 26.958 

Γείγκα θαηαλαισηώλ 
πνπ δελ εθηέζεθαλ ζηελ 
θσηνγξαθία 

190 31.171 28.743 



Θεθάιαην 5: Απνηειέζκαηα 

 83 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Ξίλαθα 22, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

κειεηεζεί ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηνπο εξσηψκελνπο κε ζεηηθή 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα. 

Ξαξφιν ηελ ζεηηθή πξνζπκία πιεξσκήο ησλ εξσηψκελσλ, παξαηεξνχκε 

φηη απηή επεξεάδεηαη είηε ζε κεγαιχηεξν είηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

αλαιφγσο κε ηελ χπαξμε ή φρη ηεο εθζεηηθήο θάξηαο πιεξσκψλ αιιά θαη 

ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο. 

Ρν δείγκα ησλ θαηαλαισηψλ πνπ απάληεζε ζηελ εθζεηηθή θάξηα 

πιεξσκψλ θαίλεηαη λα έρεη πξνζπκία πιεξσκήο (+) 0,19€ παξαπάλσ απφ 

ηε ρχκα θέηα, ελψ ην δείγκα πνπ απάληεζε ζηελ θάξηα πιεξσκψλ κε 

ηζνδηαζηήκαηα είλαη πξφζπκν λα πιεξψζεη (+) 0,34€ παξαπάλσ απφ ηε 

ρχκα θέηα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην δείγκα ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εθηέζεθαλ 

ζηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο (θσηνγξαθία) έρεη πξνζπκία πιεξσκήο (+) 

0,21€ παξαπάλσ απφ ηε ρχκα θέηα, ελψ ην δείγκα πνπ δελ εθηέζεθε ζηε 

θσηνγξαθία θέξεη κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο ζηα (+) 0,31€ 

παξαπάλσ γηα ηε ρχκα θέηα.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν Ξίλαθαο 23, ν νπνίνο πεξηέρεη ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε πξνβιεπφκελε αξλεηηθή πξνζπκία πιεξσκήο γηα 

ηελ ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα.  



Θεθάιαην 5: Απνηειέζκαηα 

 84 

Ξίλαθαο 23. Ξνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο κε αξλεηηθή  πξνζπκίαο 

πιεξσκήο 

  Ξαξαηεξήζεηο Ξνζνζηό 

Όιν ην δείγκα 62 16,3% 

Γείγκα θαηαλαισηώλ πνπ 
απάληεζαλ ζηελ εθζεηηθή 
θάξηα πιεξσκώλ  

46 12,1% 

Γείγκα θαηαλαισηώλ πνπ 
απάληεζαλ ζηελ θάξηα 
πιεξσκώλ κε ηζνδηαζηήκαηα 

16 4,2% 

Γείγκα θαηαλαισηώλ πνπ 
εθηέζεθαλ ζηελ θσηνγξαθία 

38 10% 

Γείγκα θαηαλαισηώλ πνπ δελ 
εθηέζεθαλ ζηελ θσηνγξαθία 

24 6,3% 

Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο κε αξλεηηθή πξνζπκία 

πιεξσκήο θηάλεη ην 16,3% ησλ εξσηψκελσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 16,3% 

ησλ εξσηψκελσλ πξνηηκά ηε ρχκα θέηα πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

ηππνπνηεκέλε θέηα, πνζνζηφ κε ακειεηέν. Αλ θαηεγνξηνπνηήζνπκε ην 

δείγκα καο ζε ζρέζε κε ηελ παξέκβαζε ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ νη 

θαηαλαισηέο, βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε αξλεηηθή πξνζπκία 

πιεξσκήο είλαη απηνί νη νπνίνη εθηέζεθαλ ζηελ εθζεηηθή θάξηα 

πιεξσκψλ. Απηφ είλαη αξθεηά ινγηθφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απηνί νη θαηαλαισηέο θάλεθαλ ιηγφηεξν 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα ηππνπνηεκέλε θέηα. Θαη‟ αλαινγία ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ κε αξλεηηθή πξνζπκία πιεξσκήο πξνθχπηεη 

απφ ηελ νκάδα ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη εθηέζεθαλ ζηελ θσηνγξαθία 

ηνπ πξντφληνο. Ξαξφιν πνπ ε παξνπζία θσηνγξαθίαο δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν, θαίλεηαη φηη είρε 

αξλεηηθή επίδξαζε θαζψο ην ππφδεηγκα πξνβιέπεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θαηαλαισηψλ κε αξλεηηθή πξνζπκία πιεξσκήο απφ ηελ ππν-νκάδα ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ εθηέζεθαλ ζηελ θσηνγξαθία. 
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Θεθάιαην 6Ν 

Ππκπεξάζκαηα 

Πθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα, 

θαζψο επίζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ. Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ δηεμήρζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εηδηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε ηε κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε 

θαηαλαισηέο ζε ζνχπεξ-κάξθεη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Αζελψλ 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Νθησβξίνπ-Λνεκβξίνπ ηνπ 2009. 

Ζ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ έγηλε κε 

ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο θάξηαο πιεξσκψλ. Ππγθεθξηκέλα ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ δχν εηδψλ θαξηψλ: ε κία θαηαζθεπάζηεθε ψζηε λα πεξηέρεη 

θειηά ηζνδηαζηεκάησλ θαη ε άιιε θαηαζθεπάζηεθε ψζηε λα πεξηέρεη θειηά 

εθζεηηθήο κνξθήο. Δπίζεο, γηα λα ειέγμνπκε ηελ επίδξαζε ησλ νπηηθψλ 

εξεζηζκάησλ ζηελ εθκαηεπφκελε πξνζπκία πιεξσκήο θάλακε δχν 

ρεηξηζκνχο: ζηνλ έλα έγηλε ρξήζε ηππσκέλεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο, ελψ 

ζηνλ άιιν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε νπηηθφ εξέζηζκα. Ζ θσηνγξαθία απηή 

απεηθφληδε κηα θέηα 400gr ζπζθεπαζκέλε ζε ηεηξάγσλν πιαζηηθφ δνρείν 

κε άικε πνπ θέξεη εηηθέηα δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Κε απηφ ηνλ 

ηξφπν, δεκηνπξγήζεθαλ ηεζζάξσλ εηδψλ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία 

δηέθεξαλ σο πξνο ηελ κνξθή ηεο θάξηα πιεξσκψλ (θάξηα πιεξσκψλ κε 

θειηά εθζεηηθήο κνξθήο-θειηά ηζνδηαζηεκάησλ), θαη σο πξνο ηελ χπαξμε 

ή φρη ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (θσηνγξαθίαο). 

Ππλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 420 εξσηεκαηνιφγηα εθ ησλ νπνίσλ 13 

απφ απηά δελ πεξηειήθζεζαλ ζηελ αλάιπζε δηφηη ήηαλ εκηηειψο 

ζπκπιεξσκέλα. Πηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν νη θαηαλαισηέο 

θέηαο κεηψλνληαο πεξαηηέξσ ηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ζηα 380 άηνκα. 
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Γηα ηελ νηθνλνκεηξηθή εθηίκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

παιηλδξφκεζεο δηαζηεκάησλ (Interval Regression Model). 

Ρα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε θάξηα πιεξσκψλ κε θειηά 

εθζεηηθήο κνξθήο επηδξάεη αξλεηηθά ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο, αθνχ νη 

θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ θαηά (-) 15% ιηγφηεξν γηα ηελ 

αγνξά ηππνπνηεκέλεο θέηαο, ζε ζρέζε κε εθείλνπο νη νπνίνη εθηέζεθαλ 

ζηελ θάξηα ηζνδηαζηεκάησλ. Νκνίσο, θαη νη εξσηψκελνη πνπ εθηέζεθαλ 

ζηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ θαηά (-) 10% 

ιηγφηεξν, ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ είδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Ζ 

δηαθνξά φκσο απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Ρν 45,6% ησλ εξσηψκελσλ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 

παξαπάλσ απφ ηε ρχκα θέηα γηα ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο-

ζπζθεπαζκέλεο θέηαο, δηφηη πηζηεχνπλ πσο ε ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε θέηα δελ έρεη δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρχκα 

(44%), δελ έρεη δηαθνξά ζηε γεχζε (19%) θαη γεληθά είλαη ππέξ ηεο 

παξαδνζηαθήο ρχκα θέηαο (12,1%). Αληηζέησο, φζν αθνξά ηνπο 

εξσηψκελνπο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ, ε 

πιεηνλφηεηα απηψλ (33 θαηαλαισηέο) είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ απφ 1 

έσο 20 ιεπηά ηνπ επξψ ζηελ θάξηα πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θειηά 

ζηαζεξψλ δηαζηεκάησλ, ελψ αληηζέησο ζηελ θάξηα πιεξσκψλ κε 

εθζεηηθή κνξθή, ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ (22 θαηαλαισηέο) 

δήισζαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ απφ 51 έσο 80 ιεπηά ηνπ 

επξψ.  

Νη παξάγνληεο πνπ βξέζεθε φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη 

επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ε γλψζε ηεο 

θέηαο σο πξντφλ Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο, ε κνξθή ηεο 

θάξηα πιεξσκψλ σο ηξφπνο εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο θαη ην 

αλ νη θαηαλαισηέο ζπλεζίδνπλ λα αγνξάδνπλ ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε θέηα ή ρχκα. Ππγθεθξηκέλα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ φηη ε 

θέηα είλαη πξντφλ ΞΝΞ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ (+) 0,28€ 
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παξαπάλσ γηα ηππνπνηεκέλε θέηα, ζε ζρέζε κε θαηαλαισηέο πνπ 

δειψζαλ άγλνηα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θέηαο σο πξντφλ ΞΝΞ. 

Δπηπιένλ, νη θαηαλαισηέο πνπ αγνξάδνπλ σο επί ην πιείζηνλ ρχκα 

θέηα, είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ (-) 0,40€ ιηγφηεξν γηα ηελ αγνξά 

ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο, ελψ νη θαηαλαισηέο πνπ εθηέζεθαλ ζηελ 

εθζεηηθή θάξηα πιεξσκψλ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ (-) 0,17€ 

ιηγφηεξν γηα ηππνπνηεκέλε θέηα ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ 

εθηέζεθαλ ζηελ θάξηα πιεξσκψλ κε θειηά ηζνδηαζηεκάησλ. 

Ζ κέζε πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ δείγκαηνο γηα ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε θέηα ππνινγίζηεθε ζηα (+) 0,26€ παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή 

ηεο ρχκα θέηαο. Γεδνκέλνπ ηηο ηηκέο πνπ επηθξαηνχζαλ ηφζν ζηε ρχκα φζν 

θαη ζηελ ηππνπνηεκέλε θέηα, θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

(Ξαξάξηεκα ΗΗ), νη θαηαλαισηέο θαηά κέζν φξν είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ 

γηα ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο θέηαο θαηά (-) 22,9% ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηελ ηηκή ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο ζην «ξάθη», φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ 

Ξίλαθα 24. Κεγαιχηεξε δηαθνξά ζε πνζνζηφ (25,5%) θαίλεηαη λα έρνπλ 

νη εξσηψκελνη πνπ εθηέζεθαλ ζηελ εθζεηηθή θάξηα πιεξσκψλ, ελψ ηελ 

κηθξφηεξε (20,3%) εθείλνη πνπ εθηέζεθαλ ζηελ θάξηα ηζνδηαζηεκάησλ. 

Έηζη ζπκπεξαίλνπκε, φηη λαη κελ νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα λα αγνξάζνπλ ηελ ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε θέηα, αιιά ε πξαγκαηηθή ηεο ηηκή ζην ζνχπεξ-κάξθεη 

θαζίζηαηαη πνιιέο θνξέο «απαγνξεπηηθή» γηα ηνπο δπλεηηθνχο απηνχο 

αγνξαζηέο θαηά κέζν φξν.  
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Ξίλαθαο 24. Γηαθνξά ζε πνζνζηφ κεηαμχ ηεο ηειηθήο δπλεηηθήο ηηκήο 

ησλ εξσηψκελσλ θαη ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο ησλ 400gr 

 

Κέζε 
Ξξνζπκία 
Ξιεξσκήο 

Κέζε ηηκή 
ρχκα 
θέηαο 

(400gr) 

Κέζε ηηκή 
ηππνπνηεκέλεο 
θέηαο (400gr) 

Ρειηθή 
δπλεηηθή 

ηηκή 

Γηαθνξά ζε 
πνζνζηφ % 

Γείγκα 0.263 3.4 4.5 3.66 22.9% 

Γείγκα 
θαηαλαισηψλ πνπ 
απάληεζαλ ζηελ 
εθζεηηθή θάξηα 
πιεξσκψλ 

0.187 3.4 4.5 3.62 25.5% 

Γείγκα 
θαηαλαισηψλ πνπ 
απάληεζαλ ζηελ 
θάξηα πιεξσκψλ 
κε ηζνδηαζηήκαηα 

0.340 3.4 4.5 3.68 20.3% 

Γείγκα 
θαηαλαισηψλ πνπ 
εθηέζεθαλ ζηελ 
θσηνγξαθία 

0.215 3.4 4.5 3.66 24.5% 

Γείγκα 
θαηαλαισηψλ πνπ 
δελ εθηέζεθαλ 
ζηελ θσηνγξαθία 

0.312 3.4 4.5 3.70 21.2% 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εηθφλα 

ηνπ πξντφληνο σο κέζν νπηηθνχ εξεζίζκαηνο θαζψο επίζεο θαη ε εθζεηηθή 

θάξηα πιεξσκψλ επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα 

ηππνπνηεκέλε-ζπζθεπαζκέλε θέηα. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε ρξήζε ηεο 

εθζεηηθήο θάξηαο πιεξσκψλ είλαη ηθαλή λα κεηξηάζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ ππνζεηηθή κεξνιεςία.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, εμεηάδνληαο ηε δηεζλή αξζξνγξαθία ηνπ 

Θεθαιαίνπ 3, παξαηεξείηαη φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζπκία αγνξάο γεληθά γηα ηo βηνινγηθφ ηπξί αιιά θαη γηα ηε θέηα, είλαη 

ε ηηκή ηεο, ε πνηφηεηά ηεο, ε γεσγξαθηθή ηεο πξνέιεπζε θαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ηε θέηα είλαη ε 

ζθξαγίδα πνπ θέξεη ηελ εηηθέηα ΞΝΞ. Πηνλ παξαθάησ Ξίλαθα 25, έγηλε 

κηα πξνζπάζεηα πεξηιεπηηθήο παξνπζίαζεο επξεκάησλ παιαηνηέξσλ 

εξεπλψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξνχζα εξγαζία.  
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Ξίλαθαο 25. Πχγθξηζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηνπ ηπξηνχ θέηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο κε παιαηφηεξεο έξεπλεο 

 

Σώξα 
Βηνινγηθό 

Ρπξί 

Ξξνέιεπζε 

Ρπξηνύ 
Ρηκή ΞΝΞ Πεκεία Ξώιεζεο 

Θαηαλάισζε 

ηπξηνύ 
Ξνηόηεηα 

Tendero & 

Bernabeu 

(2002) ΗΠ
Ξ

Α
Λ

ΗΑ
 

x x x 
Γλσξίδσ 
= 82,7% 

Super-
market 

70% 

92,8% 
48,7% 

 
Ξαξαγσγφ 7,2% 

Ρπξνθνκείν 22,8% 

Krystallis et 

al. (2004) 

Β
Ο

Δ
Ρ

Α
Λ

ΗΑ
 

x x x 
Γελ 

γλσξίδσ 
= 96,5% 

Super-
market 

41% 

x x Ξαληνπσιείν 16% 

Ρπξνθνκείν 7% 

Krystallis & 

Chryssohoidis 

(2005) Α
Θ

Ζ
Λ

Α
 

(+) 32% 
απφ ηε ζθ* 

x x x x x x 

Bernabeu et 

al. (2008) 

ΗΠ
Ξ

Α
Λ

ΗΑ
 

(+) 15,42% 
απφ ηε ζη** 

33,36% 20,53% x x x x 

Ξαξνύζα 

έξεπλα (2010) 

Α
Θ

Ζ
Λ

Α
 (-) 22,9% 

απφ ηε ζθ 
(φρη 

βηνινγηθή) 

32,1% 42.4% 
Γλσξίδσ 
= 81,8% 

Super-
market 

82,6% 
Φέηα 93,4% 

82,4% Ξαληνπσιείν 3,9% 

Ρπξνθνκείν 10,3% 
Θίηξηλν 
Ρπξί 

82,4% 

*Πθ = Ππκβαηηθή θέηα    
**Πη = Ππκβαηηθή ηηκή βηνινγηθνχ ηπξηνχ 

Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ Θεθ. 3 δηαθαίλεηαη φηη 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη έξεπλα πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα θέηα 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πξφβιεκα ηεο ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο (κε ηε 

ρξήζε ζελαξίνπ cheap talk θαη ππελζχκηζεο εηζνδεκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ), 

ηελ θαηαζθεπή ηεο θάξηαο πιεξσκψλ θαη ηνπ Γείθηε Κεζνγεηαθήο 

Γηαηξνθήο, θαζψο επίζεο θαη ηελ χπαξμε νπηηθψλ εξεζηζκάησλ. Ίζσο 

είλαη ρξήζηκν λα πξνζπαζήζεη θαλείο ζην κέιινλ λα εθκαηεχζεη ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ηππνπνηεκέλεο-ζπζθεπαζκέλεο θέηαο ρξεζηκν-

πνηψληαο θαη άιιεο κεζφδνπο φπσο π.ρ. πεηξακαηηθέο δεκνπξαζίεο, 

πεηξάκαηα επηινγήο θηι θαη λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα κε ηελ 

παξνχζα εξγαζία . Θα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ βέβαηα θαη ζρεηηθέο 

επηθπιάμεηο φζν αθνξά ηε γελίθεπζε ηφζν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο φζν θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ.
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ΓΕΧΠΟΝΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ 

Μεηαπηστηαθή Μειέηε 

«Προζσκία Πιερωκής γηα Σσποποηεκέλε – σζθεσαζκέλε Φέηα» 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηώλ γηα 

ηππνπνηεκέλε – ζπζθεπαζκέλε θέηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή. 

Δγγπόκαζηε γηα ηελ αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ 

απαληήζεσλ. Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

αθξίβεηα. Ο εθηηκώκελνο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο είλαη 5-10 ιεπηά θαη νη απαληήζεηο ζαο 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. 

1. Είζηε απηόο/ ε πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη ηα ηξόθηκα γηα ην λνηθνθπξηό ζαο;

 Ναη 

 

 Όρη 

2. εκεηώζηε κε έλα Ναη ή κε έλα Όρη, ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Καπλίδεηε;

 Ναη 

 

 Όρη

 Αζρνιείζηε κε κηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηελ 

εκέξα; (Επεμήγεζε: αθόκε θαη ε ήπηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα π.ρ. 

πεξπάηεκα, ζεσξείηαη άζθεζε).

 Ναη  

 

 Όρη  

 Δηαβάδεηε ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ αγνξάδεηε;

 Ναη  

 

 Όρη  

3. εκεηώζηε πόζα πνηήξηα θόθθηλνπ θξαζηνύ ή αιθννινύρσλ πνηώλ 

θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαίσο. 

 Κόθθηλν θξαζί, (επεμήγεζε: ζεσξείζηε όηη ην έλα πνηήξη ηζνδπλακεί κε ηελ 

πνζόηεηα ελόο θξαζνπόηεξνπ).

   Γελ θαηαλαιώλσ 

 Ληγόηεξν από 5 πνηήξηα  

 5 – 10 πνηήξηα 

 11 – 22 πνηήξηα 

 23 – 30 πνηήξηα

   

 Αιθννινύρα πνηά, (επεμήγεζε: ζεσξείζηε όηη ην έλα πνηήξη ηζνδπλακεί κε 

ην ηππηθό πνηήξη πνπ ζεξβίξεηε ζηα θέληξα αλαςπρήο).

   Γελ θαηαλαιώλσ 

 Ληγόηεξν από 5 πνηήξηα  

 5 – 10 πνηήξηα 

 11 – 15 πνηήξηα 

 Άλσ ησλ 15 πνηεξηώλ

ΚΧΔ. 01 
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4. Κπθιώζηε ην πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε ηα παξαθάησ ηξόθηκα, είηε κόλα ηνπο 

είηε κέζα ζε θαγεηά. 

Οκάδεο Σξνθίκσλ Καζόινπ 

1-2 

θνξέο 

ην κήλα 

1-2 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

3-5 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

5-6 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

Γαιαθηνκηθά 

Πξντόληα (π.ρ. 

γάια, ηπξί, 

γηανύξηη, θηι) 

Υακειά ζε 

ιηπαξά 
1 2 3 4 5 

Πιήξε ζε 

ιηπαξά 
1 2 3 4 5 

Φξνύηα (π.ρ. θξέζθα, 

θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, ζε 

θαλζέξβα ή θξνπηνρπκνί) 

1 2 3 4 5 

Λαραληθά (π.ρ. σκά, 

καγεηξεκέλα, θξέζθα ή 

θαηεςπγκέλα) 

1 2 3 4 5 

Πνπιεξηθά (π.ρ. θνηόπνπιν ή 

γαινπνύια) 
1 2 3 4 5 

Κξέαο (π.ρ. ρνηξηλό ή 

κνζραξίζην) 
1 2 3 4 5 

Φάξηα (π.ρ. θξέζθα, 

θαηεςπγκέλα ή θνλζέξβα) 
1 2 3 4 5 

ηηεξά (π.ρ. ςσκί ή δεκεηξηαθά) 1 2 3 4 5 

Ξεξνί θαξπνί (π.ρ. θνπληνύθηα, 

θηζηίθηα, θηι) 
1 2 3 4 5 

Γιπθά - Παγσηά - Κξνπαζάλ - 

νθνιάηεο 
1 2 3 4 5 

5. Καηαλαιώλεηε ηα θίηξηλα ηπξηά (π.ρ. Gouda, Edam, γξαβηέξα, θηι); 

 Ναη 

 

 Όρη 

6. Καηαλαιώλεηε ηπξί Φέηα; 

 Ναη 

 

 Όρη 

   Αλ Όρη, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 7    

      Αλ Ναη, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 8  

 

7. εκεηώζηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαλαιώλεηε ην ηπξί Φέηα. 

 _______________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________ 

      Παξαθαιώ πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 18  

 

 

8. Από πνην ζεκείν πώιεζεο πξνκεζεύζηε ζπλήζσο ηε Φέηα; (ζεκεηώζηε κηα 

απάληεζε) 

   Super-market 

 Παληνπσιείν  

 Σπξνθνκείν 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε________ 
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9. Πόζε πνζόηεηα θέηαο (ζε kg) θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαίσο ζπλνιηθά ζην 

λνηθνθπξηό ζαο; 

   Μηθξόηεξε ησλ 0,5 Kg  

 0,5 – 1  Kg 

 1,01 – 1,5 Kg  

 1,51 – 2 Kg 

 Άλσ ησλ 2 Kg 

10. Κπθιώζηε ην πόζν ζεκαληηθνί είλαη γηα εζάο νη παξαθάησ παξάγνληεο γηα ηελ 

αγνξά ηνπ ηπξηνύ Φέηα. 

Παξάγνληεο 
Καζόινπ 

ζεκαληηθό 
 

Ούηε 

εκαληηθό 

νύηε 

Αζήκαλην 

 
Πνιύ 

εκαληηθό 

Σηκή 1 2 3 4 5 

Πνηόηεηα 1 2 3 4 5 

Γεύζε 1 2 3 4 5 

Επσλπκία 1 2 3 4 5 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο 1 2 3 4 5 

 

11. Αγνξάδεηε ηπξί Φέηα: 

 Υύκα (βαξειίζηα, 

δνρείν) 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε___________  

 Σππνπνηεκέλε 

 

Δάλ αγνξάδεηε ηππνπνηεκέλε θέηα, παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

12-14, δηαθνξεηηθά ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 15 

 

 

 

  

 

 

 

12. Πνηεο εηαηξίεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο ζπλήζσο αγνξάδεηε/ επηιέγεηε; (Παξαθαιώ 
επηιέμηε ην πνιύ 2 εηαηξίεο) 

 Γέιηα 

 Γσδώλε 

 Ήπεηξνο 

 Κνιηόο 

 Μεβγάι 

 Μηλέξβα (Υσξηό) 

 Σπξάο 

 Φάγε 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε________________________________________________ 

13. Πνηεο ζπζθεπαζίεο ζπλήζσο πξνηηκάηε; 

 πζθεπαζία vacuum (ζπζθεπαζία ζε θελό αέξνο) 

 Σάπεξ κε άικε 

 Σάπεξ ρσξίο άικε 

14.  Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζαο σζνύλ ζηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο θέηαο; 

(Παξαθαιώ επηιέμηε ην πνιύ 3 παξάγνληεο) 

 ηαζεξή πνηόηεηα 

 ηαζεξή γεύζε 

 Αζθάιεηα 

 Καιύηεξε δηαηήξεζε ηνπ πξντόληνο 

 Ύπαξμε δηαηξνθηθώλ πιεξνθνξηώλ 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε____________________________________________ 

 



 

 98 

15. Γλσξίδεηε όηη ε «θέηα» έρεη ραξαθηεξηζζεί πξντόλ «Πξνζηαηεπόκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ)», από ηελ Επξσπατθή Έλσζε; 

 Ναη 

 

 Όρη 

 

εκείσζε: Η θέηα ΠΟΠ, είλαη ηο προϊόλ ποσ παράγεηαη αποθιεηζηηθά από ειιεληθό αηγο-

πρόβεηο γάια, όποσ ε ποηόηεηα ηοσ γάιαθηος είλαη ασζηερά θαζορηζκέλε ζύκθωλα κε ηολ 

θαλοληζκό 1829/2002 ηες Εσρωπαϊθής Έλωζες. Σε ζσλδσαζκό κε ηελ ησποποίεζε – 

ζσζθεσαζία ηες θέηας, δηαζθαιίδεηαη ε ποηόηεηά ηες, δηαηερείηαη θαη ζσληερείηαη θαιύηερα, 

αποηρέποληας κε ασηό ηολ ηρόπο ηστόλ αιιοίωζε ή λοζεία ηες. 

 

 

16. Έζησ όηη ε ρύκα θέηα ησλ 400gr, πνπ ζπλήζσο επηιέγεηε θνζηίδεη θαηά κέζν 

όξν €3,40 (δειαδή €8,50/Kg). Πόζν παξαπάλσ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο/ε λα 

πιεξώζεηε γηα λα αγνξάζεηε ηελ ίδηα θέηα ησλ 400gr ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε ζε κηα ζπζθεπαζία όπσο ζηε θσηνγξαθία.  

ε παρόκοηες έρεσλες ποσ έτοσλ γίλεη ζηο παρειζόλ έτεη βρεζεί όηη οη 

θαηαλαιωηές ζσλήζως, δηαθορεηηθά απαληάλε ζηο ερωηεκαηοιόγηο θαη 

δηαθορεηηθά πράηηοσλ ζηελ πραγκαηηθόηεηα. Είλαη ποιύ ζύλεζες λα δειώλοσλ 

κηα ποιύ κεγαιύηερε προζσκία πιερωκής από ασηή ποσ ζηελ πραγκαηηθόηεηα 

είλαη δηαηεζεηκέλοη λα πιερώζοσλ ζε έλα θαηάζηεκα ηροθίκωλ. Πηζηεύοσκε όηη 

ασηό οθείιεηαη ζηο γεγολός όηη είλαη ποιύ εύθοιο θάποηος λα σπερβάιεη αθού δελ 

τρεηάδεηαη ζηελ πραγκαηηθόηεηα λα αγοράζεη ηο προϊόλ. 

  Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ε όηη βξίζθεζηε ζε 

θάπνην ζεκείν πώιεζεο ηεο θέηαο. Να ζαο ππελζπκίζνπκε όηη πιεξώλνληαο 

παξαπάλσ γηα ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο – ζπζθεπαζκέλεο θέηαο, ζα κεησζεί 

ην δηαζέζηκν εηζόδεκα πνπ έρεηε γηα ηελ αγνξά ησλ άιισλ αγαζώλ. 

 

 
 

ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

1 0 ιεπηά  7 32 – 50 ιεπηά  

2 1 – 4 ιεπηά  8 51 – 80 ιεπηά  

3 5 – 7 ιεπηά  9 81 ιεπηά – 1,27 €  

4 8 – 12 ιεπηά  10 1,28 – 2,00 €  

5 13 – 19 ιεπηά  11 Άλσ ησλ 2,00 €  

6 20 – 31 ιεπηά    

       

Αλ απαληήζαηε 0 ιεπηά, παξαθαιώ ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 17, δηαθνξεηηθά ζπλερίζηε 

κε ηελ εξώηεζε 18 
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17. εκεηώζηε γηα πην θπξίσο ιόγν δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα 

λα αγνξάζεηε ηελ ηππνπνηεκέλε – ζπζθεπαζκέλε θέηα;   

 Γελ έρεη δηαθνξά ζηελ πνηόηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

 Γελ έρεη δηαθνξά ζηε γεύζε ζε ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

 Γηαηίζεηαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο 

 Άιιν. 

Πξνζδηνξίζηε_________________________________________________ 

18. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην θύιν ζαο. 

 Άληξαο 

 

 Γπλαίθα 

 

19. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ ειηθία ζαο. 

 18 – 28 

 29 – 40 

 41 – 55 

 56 – 70 

 Άλσ ησλ 71 

20. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ πεξηνρή δηακνλήο ζαο. 

 Αλαηνιηθή Αηηηθή 

 Βόξεηα Αηηηθή 

 Γπηηθή Αηηηθή 

 Νόηηα Αηηηθή 

 Κέληξν 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε____________________ 

21. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ζην λνηθνθπξηό ζαο θαη ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ εθόζνλ ππάξρνπλ. 

πλνιηθόο Αξηζκόο κειώλ λνηθνθπξηνύ   

Αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ   

 
22. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πνην είλαη ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν.  

 Μέρξη Γπκλάζην 

 Γπκλάζην/ Λύθεην 

 Απόθνηηνο ΙΔΚ 

 Φνηηεηήο/ ξηα  

 Απόθνηηνο ΑΔΙ/ ΣΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθό ή Γηδαθηνξηθό δίπισκα 

23. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην πώο αμηνινγείηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνύ ζαο.  

 Πνιύ Καιή 

 Καιή 

 Πάλσ από ην κέηξην 

 Μέηξηα 

 Κάησ από ην κέηξην 

 Καθή 

 Πνιύ θαθή 

Επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο
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ΓΕΧΠΟΝΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ &  ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ 

Μεηαπηστηαθή Μειέηε 

«Προζσκία Πιερωκής γηα Σσποποηεκέλε – σζθεσαζκέλε Φέηα» 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηώλ γηα 

ηππνπνηεκέλε – ζπζθεπαζκέλε θέηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή. 

Δγγπόκαζηε γηα ηελ αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ 

απαληήζεσλ. Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

αθξίβεηα. Ο εθηηκώκελνο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο είλαη 5-10 ιεπηά θαη νη απαληήζεηο ζαο 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. 

1. Είζηε απηόο/ ε πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη ηα ηξόθηκα γηα ην λνηθνθπξηό ζαο;

 Ναη 

 

 Όρη 

2. εκεηώζηε κε έλα Ναη ή κε έλα Όρη, ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Καπλίδεηε;

 Ναη 

 

 Όρη

 Αζρνιείζηε κε κηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηελ 

εκέξα; (Επεμήγεζε: αθόκε θαη ε ήπηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα π.ρ. 

πεξπάηεκα, ζεσξείηαη άζθεζε).

 Ναη  

 

 Όρη  

 Δηαβάδεηε ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ αγνξάδεηε;

 Ναη  

 

 Όρη  

3. εκεηώζηε πόζα πνηήξηα θόθθηλνπ θξαζηνύ ή αιθννινύρσλ πνηώλ 

θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαίσο. 

 Κόθθηλν θξαζί, (επεμήγεζε: ζεσξείζηε όηη ην έλα πνηήξη ηζνδπλακεί κε ηελ 

πνζόηεηα ελόο θξαζνπόηεξνπ).

   Γελ θαηαλαιώλσ 

 Ληγόηεξν από 5 πνηήξηα  

 5 – 10 πνηήξηα 

 11 – 22 πνηήξηα 

 23 – 30 πνηήξηα

   

 Αιθννινύρα πνηά, (επεμήγεζε: ζεσξείζηε όηη ην έλα πνηήξη ηζνδπλακεί κε 

ην ηππηθό πνηήξη πνπ ζεξβίξεηε ζηα θέληξα αλαςπρήο).

   Γελ θαηαλαιώλσ 

 Ληγόηεξν από 5 πνηήξηα  

 5 – 10 πνηήξηα 

 11 – 15 πνηήξηα 

 Άλσ ησλ 15 πνηεξηώλ

ΚΧΔ. 02 
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4. Κπθιώζηε ην πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε ηα παξαθάησ ηξόθηκα, είηε κόλα ηνπο 

είηε κέζα ζε θαγεηά. 

Οκάδεο Σξνθίκσλ Καζόινπ 

1-2 

θνξέο 

ην κήλα 

1-2 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

3-5 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

5-6 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

Γαιαθηνκηθά 

Πξντόληα (π.ρ. 

γάια, ηπξί, 

γηανύξηη, θηι) 

Υακειά ζε 

ιηπαξά 
1 2 3 4 5 

Πιήξε ζε 

ιηπαξά 
1 2 3 4 5 

Φξνύηα (π.ρ. θξέζθα, 

θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, ζε 

θαλζέξβα ή θξνπηνρπκνί) 

1 2 3 4 5 

Λαραληθά (π.ρ. σκά, 

καγεηξεκέλα, θξέζθα ή 

θαηεςπγκέλα) 

1 2 3 4 5 

Πνπιεξηθά (π.ρ. θνηόπνπιν ή 

γαινπνύια) 
1 2 3 4 5 

Κξέαο (π.ρ. ρνηξηλό ή 

κνζραξίζην) 
1 2 3 4 5 

Φάξηα (π.ρ. θξέζθα, 

θαηεςπγκέλα ή θνλζέξβα) 
1 2 3 4 5 

ηηεξά (π.ρ. ςσκί ή δεκεηξηαθά) 1 2 3 4 5 

Ξεξνί θαξπνί (π.ρ. θνπληνύθηα, 

θηζηίθηα, θηι) 
1 2 3 4 5 

Γιπθά - Παγσηά - Κξνπαζάλ - 

νθνιάηεο 
1 2 3 4 5 

5. Καηαλαιώλεηε ηα θίηξηλα ηπξηά (π.ρ. Gouda, Edam, γξαβηέξα, θηι); 

 Ναη 

 

 Όρη 

6. Καηαλαιώλεηε ηπξί Φέηα; 

 Ναη 

 

 Όρη 

   Αλ Όρη, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 7    

      Αλ Ναη, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 8  

 

7. εκεηώζηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαλαιώλεηε ην ηπξί Φέηα. 

 _______________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________ 

      Παξαθαιώ πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 18  

 

 

8. Από πνην ζεκείν πώιεζεο πξνκεζεύζηε ζπλήζσο ηε Φέηα; (ζεκεηώζηε κηα 

απάληεζε)

   Super-market 

 Παληνπσιείν  

 Σπξνθνκείν 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε________
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9. Πόζε πνζόηεηα θέηαο (ζε kg) θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαίσο ζπλνιηθά ζην 

λνηθνθπξηό ζαο; 

   Μηθξόηεξε ησλ 0,5 Kg  

 0,5 – 1  Kg 

 1,01 – 1,5 Kg  

 1,51 – 2 Kg 

 Άλσ ησλ 2 Kg 

   

10. Κπθιώζηε ην πόζν ζεκαληηθνί είλαη γηα εζάο νη παξαθάησ παξάγνληεο γηα ηελ 

αγνξά ηνπ ηπξηνύ Φέηα. 

Παξάγνληεο 
Καζόινπ 

ζεκαληηθό 
 

Ούηε 

εκαληηθό 

νύηε 

Αζήκαλην 

 
Πνιύ 

εκαληηθό 

Σηκή 1 2 3 4 5 

Πνηόηεηα 1 2 3 4 5 

Γεύζε 1 2 3 4 5 

Επσλπκία 1 2 3 4 5 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο 1 2 3 4 5 

 

11. Αγνξάδεηε ηπξί Φέηα: 

 Υύκα (βαξειίζηα, 

δνρείν) 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε___________  

 Σππνπνηεκέλε 

 

Δάλ αγνξάδεηε ηππνπνηεκέλε θέηα, παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

12-14, δηαθνξεηηθά ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. Πνηεο εηαηξίεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο ζπλήζσο αγνξάδεηε/ επηιέγεηε; (Παξαθαιώ επηιέμηε ην 

πνιύ 2 εηαηξίεο) 

 Γέιηα 

 Γσδώλε 

 Ήπεηξνο 

 Κνιηόο 

 Μεβγάι 

 Μηλέξβα (Υσξηό) 

 Σπξάο 

 Φάγε 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε________________________________________________ 

13. Πνηεο ζπζθεπαζίεο ζπλήζσο πξνηηκάηε; 

 πζθεπαζία vacuum (ζπζθεπαζία ζε θελό αέξνο) 

 Σάπεξ κε άικε 

 Σάπεξ ρσξίο άικε 

14. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζαο σζνύλ ζηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο θέηαο; 

(Παξαθαιώ επηιέμηε ην πνιύ 3 παξάγνληεο) 

 ηαζεξή πνηόηεηα 

 ηαζεξή γεύζε 

 Αζθάιεηα 

 Καιύηεξε δηαηήξεζε ηνπ πξντόληνο 

 Ύπαξμε δηαηξνθηθώλ πιεξνθνξηώλ 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε____________________________________________ 
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15. Γλσξίδεηε όηη ε «θέηα» έρεη ραξαθηεξηζζεί πξντόλ «Πξνζηαηεπόκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ)», από ηελ Επξσπατθή Έλσζε; 

 Ναη 

 

 Όρη 

 

εκείσζε: Η θέηα ΠΟΠ, είλαη ηο προϊόλ ποσ παράγεηαη αποθιεηζηηθά από ειιεληθό αηγο-

πρόβεηο γάια, όποσ ε ποηόηεηα ηοσ γάιαθηος είλαη ασζηερά θαζορηζκέλε ζύκθωλα κε ηολ 

θαλοληζκό 1829/2002 ηες Εσρωπαϊθής Έλωζες. Σε ζσλδσαζκό κε ηελ ησποποίεζε – 

ζσζθεσαζία ηες θέηας, δηαζθαιίδεηαη ε ποηόηεηά ηες, δηαηερείηαη θαη ζσληερείηαη θαιύηερα, 

αποηρέποληας κε ασηό ηολ ηρόπο ηστόλ αιιοίωζε ή λοζεία ηες. 

 

 

16. Έζησ όηη ε ρύκα θέηα ησλ 400gr πνπ ζπλήζσο επηιέγεηε θνζηίδεη θαηά κέζν 

όξν €3,40 (δειαδή €8,50/Kg). Πόζν παξαπάλσ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο/ε λα 

πιεξώζεηε γηα λα αγνξάζεηε ηελ ίδηα θέηα ησλ 400gr ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε ζε κηα ζπζθεπαζία όπσο ζηε θσηνγξαθία.  

ε παρόκοηες έρεσλες ποσ έτοσλ γίλεη ζηο παρειζόλ έτεη βρεζεί όηη οη 

θαηαλαιωηές ζσλήζως, δηαθορεηηθά απαληάλε ζηο ερωηεκαηοιόγηο θαη 

δηαθορεηηθά πράηηοσλ ζηελ πραγκαηηθόηεηα. Είλαη ποιύ ζύλεζες λα δειώλοσλ 

κηα ποιύ κεγαιύηερε προζσκία πιερωκής από ασηή ποσ ζηελ πραγκαηηθόηεηα 

είλαη δηαηεζεηκέλοη λα πιερώζοσλ ζε έλα θαηάζηεκα ηροθίκωλ. Πηζηεύοσκε όηη 

ασηό οθείιεηαη ζηο γεγολός όηη είλαη ποιύ εύθοιο θάποηος λα σπερβάιεη αθού δελ 

τρεηάδεηαη ζηελ πραγκαηηθόηεηα λα αγοράζεη ηο προϊόλ. 

  Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ε όηη βξίζθεζηε ζε 

θάπνην ζεκείν πώιεζεο ηεο θέηαο. Να ζαο ππελζπκίζνπκε όηη πιεξώλνληαο 

παξαπάλσ γηα ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο – ζπζθεπαζκέλεο θέηαο, ζα κεησζεί 

ην δηαζέζηκν εηζόδεκα πνπ έρεηε γηα ηελ αγνξά ησλ άιισλ αγαζώλ. 

 

 
 

ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

1 0 ιεπηά  7 1,01 - 1,20 €  

2 1 -  20 ιεπηά  8 1,21 -1,40 €   

3 21 - 40 ιεπηά  9 1,41 - 1,60 €  

4 41 - 60 ιεπηά  10 1,61 – 1,80 €  

5 61 - 80 ιεπηά  11 Άλσ ησλ 2,00 €  

6 81 ιεπηά - 1,00 €   

       

Αλ απαληήζαηε 0 ιεπηά, παξαθαιώ ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 17, δηαθνξεηηθά ζπλερίζηε 

κε ηελ εξώηεζε 18 
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17. εκεηώζηε γηα πην θπξίσο ιόγν δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα 

λα αγνξάζεηε ηελ ηππνπνηεκέλε – ζπζθεπαζκέλε θέηα;   

 Γελ έρεη δηαθνξά ζηελ πνηόηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

 Γελ έρεη δηαθνξά ζηε γεύζε ζε ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

 Γηαηίζεηαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο 

 Άιιν. 

Πξνζδηνξίζηε_________________________________________________ 

18. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην θύιν ζαο. 

 Άληξαο 

 

 Γπλαίθα 

 

19. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ ειηθία ζαο. 

 18 – 28 

 29 – 40 

 41 – 55 

 56 – 70 

 Άλσ ησλ 71 

20. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ πεξηνρή δηακνλήο ζαο. 

 Αλαηνιηθή Αηηηθή 

 Βόξεηα Αηηηθή 

 Γπηηθή Αηηηθή 

 Νόηηα Αηηηθή 

 Κέληξν 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε____________________ 

21. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ζην λνηθνθπξηό ζαο θαη ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ εθόζνλ ππάξρνπλ. 

πλνιηθόο Αξηζκόο κειώλ λνηθνθπξηνύ   

Αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ   

 
22. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πνην είλαη ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν.  

 Μέρξη Γπκλάζην 

 Γπκλάζην/ Λύθεην 

 Απόθνηηνο ΙΔΚ 

 Φνηηεηήο/ ξηα  

 Απόθνηηνο ΑΔΙ/ ΣΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθό ή Γηδαθηνξηθό δίπισκα 

23. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην πώο αμηνινγείηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνύ ζαο.  

 Πνιύ Καιή 

 Καιή 

 Πάλσ από ην κέηξην 

 Μέηξηα 

 Κάησ από ην κέηξην 

 Καθή 

 Πνιύ θαθή 

Επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο 
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ΓΕΧΠΟΝΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ &  ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ 

Μεηαπηστηαθή Μειέηε 

«Προζσκία Πιερωκής γηα Σσποποηεκέλε – σζθεσαζκέλε Φέηα» 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηώλ γηα 

ηππνπνηεκέλε – ζπζθεπαζκέλε θέηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή. 

Δγγπόκαζηε γηα ηελ αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ 

απαληήζεσλ. Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

αθξίβεηα. Ο εθηηκώκελνο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο είλαη 5-10 ιεπηά θαη νη απαληήζεηο ζαο 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. 

1. Είζηε απηόο/ ε πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη ηα ηξόθηκα γηα ην λνηθνθπξηό ζαο;

 Ναη 

 

 Όρη 

2. εκεηώζηε κε έλα Ναη ή κε έλα Όρη, ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Καπλίδεηε;

 Ναη 

 

 Όρη

 Αζρνιείζηε κε κηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηελ 

εκέξα; (Επεμήγεζε: αθόκε θαη ε ήπηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα π.ρ. 

πεξπάηεκα, ζεσξείηαη άζθεζε).

 Ναη  

 

 Όρη  

 Δηαβάδεηε ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ αγνξάδεηε;

 Ναη  

 

 Όρη  

3. εκεηώζηε πόζα πνηήξηα θόθθηλνπ θξαζηνύ ή αιθννινύρσλ πνηώλ 

θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαίσο. 

 Κόθθηλν θξαζί, (επεμήγεζε: ζεσξείζηε όηη ην έλα πνηήξη ηζνδπλακεί κε ηελ 

πνζόηεηα ελόο θξαζνπόηεξνπ).

   Γελ θαηαλαιώλσ 

 Ληγόηεξν από 5 πνηήξηα  

 5 – 10 πνηήξηα 

 11 – 22 πνηήξηα 

 23 – 30 πνηήξηα

   

 Αιθννινύρα πνηά, (επεμήγεζε: ζεσξείζηε όηη ην έλα πνηήξη ηζνδπλακεί κε 

ην ηππηθό πνηήξη πνπ ζεξβίξεηε ζηα θέληξα αλαςπρήο).

   Γελ θαηαλαιώλσ 

 Ληγόηεξν από 5 πνηήξηα  

 5 – 10 πνηήξηα 

 11 – 15 πνηήξηα 

 Άλσ ησλ 15 πνηεξηώλ

ΚΧΔ. 03 
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4. Κπθιώζηε ην πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε ηα παξαθάησ ηξόθηκα, είηε κόλα ηνπο 

είηε κέζα ζε θαγεηά. 

Οκάδεο Σξνθίκσλ Καζόινπ 

1-2 

θνξέο 

ην κήλα 

1-2 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

3-5 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

5-6 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

Γαιαθηνκηθά 

Πξντόληα (π.ρ. 

γάια, ηπξί, 

γηανύξηη, θηι) 

Υακειά ζε 

ιηπαξά 
1 2 3 4 5 

Πιήξε ζε 

ιηπαξά 
1 2 3 4 5 

Φξνύηα (π.ρ. θξέζθα, 

θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, ζε 

θαλζέξβα ή θξνπηνρπκνί) 

1 2 3 4 5 

Λαραληθά (π.ρ. σκά, 

καγεηξεκέλα, θξέζθα ή 

θαηεςπγκέλα) 

1 2 3 4 5 

Πνπιεξηθά (π.ρ. θνηόπνπιν ή 

γαινπνύια) 
1 2 3 4 5 

Κξέαο (π.ρ. ρνηξηλό ή 

κνζραξίζην) 
1 2 3 4 5 

Φάξηα (π.ρ. θξέζθα, 

θαηεςπγκέλα ή θνλζέξβα) 
1 2 3 4 5 

ηηεξά (π.ρ. ςσκί ή δεκεηξηαθά) 1 2 3 4 5 

Ξεξνί θαξπνί (π.ρ. θνπληνύθηα, 

θηζηίθηα, θηι) 
1 2 3 4 5 

Γιπθά - Παγσηά - Κξνπαζάλ - 

νθνιάηεο 
1 2 3 4 5 

5. Καηαλαιώλεηε ηα θίηξηλα ηπξηά (π.ρ. Gouda, Edam, γξαβηέξα, θηι); 

 Ναη 

 

 Όρη 

6. Καηαλαιώλεηε ηπξί Φέηα; 

 Ναη 

 

 Όρη 

   Αλ Όρη, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 7    

      Αλ Ναη, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 8  

 

7. εκεηώζηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαλαιώλεηε ην ηπξί Φέηα. 

 _______________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________ 

      Παξαθαιώ πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 18 

 

 

8. Από πνην ζεκείν πώιεζεο πξνκεζεύζηε ζπλήζσο ηε Φέηα; (ζεκεηώζηε κηα 

απάληεζε) 

   Super-market 

 Παληνπσιείν  

 Σπξνθνκείν 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε________
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9. Πόζε πνζόηεηα θέηαο (ζε kg) θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαίσο ζπλνιηθά ζην 

λνηθνθπξηό ζαο; 

   Μηθξόηεξε ησλ 0,5 Kg  

 0,5 – 1  Kg 

 1,01 – 1,5 Kg  

 1,51 – 2 Kg 

 Άλσ ησλ 2 Kg 

   

10. Κπθιώζηε ην πόζν ζεκαληηθνί είλαη γηα εζάο νη παξαθάησ παξάγνληεο γηα ηελ 

αγνξά ηνπ ηπξηνύ Φέηα. 

Παξάγνληεο 
Καζόινπ 

ζεκαληηθό 
 

Ούηε 

εκαληηθό 

νύηε 

Αζήκαλην 

 
Πνιύ 

εκαληηθό 

Σηκή 1 2 3 4 5 

Πνηόηεηα 1 2 3 4 5 

Γεύζε 1 2 3 4 5 

Επσλπκία 1 2 3 4 5 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο 1 2 3 4 5 

11. Αγνξάδεηε ηπξί Φέηα: 

 Υύκα (βαξειίζηα, 

δνρείν) 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε___________  

 Σππνπνηεκέλε 

 

Δάλ αγνξάδεηε ηππνπνηεκέλε θέηα, παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

12-14, δηαθνξεηηθά ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 15  

 

 

 

  

 

 

 

12. Πνηεο εηαηξίεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο ζπλήζσο αγνξάδεηε/ επηιέγεηε; (Παξαθαιώ επηιέμηε ην 

πνιύ 2 εηαηξίεο) 

 Γέιηα 

 Γσδώλε 

 Ήπεηξνο 

 Κνιηόο 

 Μεβγάι 

 Μηλέξβα (Υσξηό) 

 Σπξάο 

 Φάγε 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε________________________________________________ 

13. Πνηεο ζπζθεπαζίεο ζπλήζσο πξνηηκάηε; 

 πζθεπαζία vacuum (ζπζθεπαζία ζε θελό αέξνο) 

 Σάπεξ κε άικε 

 Σάπεξ ρσξίο άικε 

14. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζαο σζνύλ ζηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο θέηαο; (Παξαθαιώ 

επηιέμηε ην πνιύ 3 παξάγνληεο) 

 ηαζεξή πνηόηεηα 

 ηαζεξή γεύζε 

 Αζθάιεηα 

 Καιύηεξε δηαηήξεζε ηνπ πξντόληνο 

 Ύπαξμε δηαηξνθηθώλ πιεξνθνξηώλ 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε____________________________________________ 
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15. Γλσξίδεηε όηη ε «θέηα» έρεη ραξαθηεξηζζεί πξντόλ «Πξνζηαηεπόκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ)», από ηελ Επξσπατθή Έλσζε; 

 Ναη 

 

 Όρη 

 

εκείσζε: Η θέηα ΠΟΠ, είλαη ηο προϊόλ ποσ παράγεηαη αποθιεηζηηθά από ειιεληθό αηγο-

πρόβεηο γάια, όποσ ε ποηόηεηα ηοσ γάιαθηος είλαη ασζηερά θαζορηζκέλε ζύκθωλα κε ηολ 

θαλοληζκό 1829/2002 ηες Εσρωπαϊθής Έλωζες. Σε ζσλδσαζκό κε ηελ ησποποίεζε – 

ζσζθεσαζία ηες θέηας, δηαζθαιίδεηαη ε ποηόηεηά ηες, δηαηερείηαη θαη ζσληερείηαη θαιύηερα, 

αποηρέποληας κε ασηό ηολ ηρόπο ηστόλ αιιοίωζε ή λοζεία ηες. 

 

 

 

16. Έζησ όηη ε ρύκα θέηα ησλ 400gr πνπ ζπλήζσο επηιέγεηε θνζηίδεη θαηά κέζν 

όξν €3,40 (δειαδή €8,50/Kg). Πόζν παξαπάλσ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο/ε λα 

πιεξώζεηε γηα λα αγνξάζεηε ηελ ίδηα θέηα ησλ 400gr ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε.  

ε παρόκοηες έρεσλες ποσ έτοσλ γίλεη ζηο παρειζόλ έτεη βρεζεί όηη οη 

θαηαλαιωηές ζσλήζως, δηαθορεηηθά απαληάλε ζηο ερωηεκαηοιόγηο θαη 

δηαθορεηηθά πράηηοσλ ζηελ πραγκαηηθόηεηα. Είλαη ποιύ ζύλεζες λα δειώλοσλ 

κηα ποιύ κεγαιύηερε προζσκία πιερωκής από ασηή ποσ ζηελ πραγκαηηθόηεηα 

είλαη δηαηεζεηκέλοη λα πιερώζοσλ ζε έλα θαηάζηεκα ηροθίκωλ. Πηζηεύοσκε όηη 

ασηό οθείιεηαη ζηο γεγολός όηη είλαη ποιύ εύθοιο θάποηος λα σπερβάιεη αθού δελ 

τρεηάδεηαη ζηελ πραγκαηηθόηεηα λα αγοράζεη ηο προϊόλ. 

  Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ε όηη βξίζθεζηε ζε 

θάπνην ζεκείν πώιεζεο ηεο θέηαο. Να ζαο ππελζπκίζνπκε όηη πιεξώλνληαο 

παξαπάλσ γηα ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο – ζπζθεπαζκέλεο θέηαο, ζα κεησζεί 

ην δηαζέζηκν εηζόδεκα πνπ έρεηε γηα ηελ αγνξά ησλ άιισλ αγαζώλ. 

 

 

ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

1 0 ιεπηά  7 32 – 50 ιεπηά  

2 1 – 4 ιεπηά  8 51 – 80 ιεπηά  

3 5 – 7 ιεπηά  9 81 ιεπηά – 1,27 €  

4 8 – 12 ιεπηά  10 1,28 – 2,00 €  

5 13 – 19 ιεπηά  11 Άλσ ησλ 2,00 €  

6 20 – 31 ιεπηά    

       

Αλ απαληήζαηε 0 ιεπηά, παξαθαιώ ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 17, δηαθνξεηηθά ζπλερίζηε 

κε ηελ εξώηεζε 18 

 

17. εκεηώζηε γηα πην θπξίσο ιόγν δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα 

λα αγνξάζεηε ηελ ηππνπνηεκέλε – ζπζθεπαζκέλε θέηα;   

 Γελ έρεη δηαθνξά ζηελ πνηόηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

 Γελ έρεη δηαθνξά ζηε γεύζε ζε ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

 Γηαηίζεηαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο 

 Άιιν. 

Πξνζδηνξίζηε_________________________________________________ 
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18. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην θύιν ζαο. 

 Άληξαο 

 

 Γπλαίθα 

 

19. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ ειηθία ζαο. 

 18 – 28 

 29 – 40 

 41 – 55 

 56 – 70 

 Άλσ ησλ 71 

 

20. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ πεξηνρή δηακνλήο ζαο. 

 Αλαηνιηθή Αηηηθή 

 Βόξεηα Αηηηθή 

 Γπηηθή Αηηηθή 

 Νόηηα Αηηηθή 

 Κέληξν 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε____________________ 

 

21. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ζην λνηθνθπξηό ζαο θαη ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ εθόζνλ ππάξρνπλ. 

πλνιηθόο Αξηζκόο κειώλ λνηθνθπξηνύ   

Αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ   

 
22. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πνην είλαη ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν.  

 Μέρξη Γπκλάζην 

 Γπκλάζην/ Λύθεην 

 Απόθνηηνο ΙΔΚ 

 Φνηηεηήο/ ξηα 

 Απόθνηηνο ΑΔΙ/ ΣΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθό ή Γηδαθηνξηθό δίπισκα 

 
23. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην πώο αμηνινγείηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνύ ζαο.  

 Πνιύ Καιή 

 Καιή 

 Πάλσ από ην κέηξην 

 Μέηξηα 

 Κάησ από ην κέηξην 

 Καθή 

 Πνιύ θαθή 

 

 

 

Επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο
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ΓΕΧΠΟΝΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ &  ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ 

Μεηαπηστηαθή Μειέηε 

«Προζσκία Πιερωκής γηα Σσποποηεκέλε – σζθεσαζκέλε Φέηα» 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηώλ γηα 

ηππνπνηεκέλε – ζπζθεπαζκέλε θέηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή. 

Δγγπόκαζηε γηα ηελ αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ 

απαληήζεσλ. Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

αθξίβεηα. Ο εθηηκώκελνο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο είλαη 5-10 ιεπηά θαη νη απαληήζεηο ζαο 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. 

1. Είζηε απηόο/ ε πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη ηα ηξόθηκα γηα ην λνηθνθπξηό ζαο;

 Ναη 

 

 Όρη 

2. εκεηώζηε κε έλα Ναη ή κε έλα Όρη, ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Καπλίδεηε;

 Ναη 

 

 Όρη

 Αζρνιείζηε κε κηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηελ 

εκέξα; (Επεμήγεζε: αθόκε θαη ε ήπηα ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα π.ρ. 

πεξπάηεκα, ζεσξείηαη άζθεζε).

 Ναη  

 

 Όρη  

 Δηαβάδεηε ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ αγνξάδεηε;

 Ναη  

 

 Όρη  

3. εκεηώζηε πόζα πνηήξηα θόθθηλνπ θξαζηνύ ή αιθννινύρσλ πνηώλ 

θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαίσο. 

 Κόθθηλν θξαζί, (επεμήγεζε: ζεσξείζηε όηη ην έλα πνηήξη ηζνδπλακεί κε ηελ 

πνζόηεηα ελόο θξαζνπόηεξνπ).

   Γελ θαηαλαιώλσ 

 Ληγόηεξν από 5 πνηήξηα  

 5 – 10 πνηήξηα 

 11 – 22 πνηήξηα 

 23 – 30 πνηήξηα

   

 Αιθννινύρα πνηά, (επεμήγεζε: ζεσξείζηε όηη ην έλα πνηήξη ηζνδπλακεί κε 

ην ηππηθό πνηήξη πνπ ζεξβίξεηε ζηα θέληξα αλαςπρήο).

   Γελ θαηαλαιώλσ 

 Ληγόηεξν από 5 πνηήξηα  

 5 – 10 πνηήξηα 

 11 – 15 πνηήξηα 

 Άλσ ησλ 15 πνηεξηώλ

ΚΧΔ. 04 
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4. Κπθιώζηε ην πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε ηα παξαθάησ ηξόθηκα, είηε κόλα ηνπο 

είηε κέζα ζε θαγεηά. 

Οκάδεο Σξνθίκσλ Καζόινπ 

1-2 

θνξέο 

ην κήλα 

1-2 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

3-5 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

5-6 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

Γαιαθηνκηθά 

Πξντόληα (π.ρ. 

γάια, ηπξί, 

γηανύξηη, θηι) 

Υακειά ζε 

ιηπαξά 
1 2 3 4 5 

Πιήξε ζε 

ιηπαξά 
1 2 3 4 5 

Φξνύηα (π.ρ. θξέζθα, 

θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, ζε 

θαλζέξβα ή θξνπηνρπκνί) 

1 2 3 4 5 

Λαραληθά (π.ρ. σκά, 

καγεηξεκέλα, θξέζθα ή 

θαηεςπγκέλα) 

1 2 3 4 5 

Πνπιεξηθά (π.ρ. θνηόπνπιν ή 

γαινπνύια) 
1 2 3 4 5 

Κξέαο (π.ρ. ρνηξηλό ή 

κνζραξίζην) 
1 2 3 4 5 

Φάξηα (π.ρ. θξέζθα, 

θαηεςπγκέλα ή θνλζέξβα) 
1 2 3 4 5 

ηηεξά (π.ρ. ςσκί ή δεκεηξηαθά) 1 2 3 4 5 

Ξεξνί θαξπνί (π.ρ. θνπληνύθηα, 

θηζηίθηα, θηι) 
1 2 3 4 5 

Γιπθά - Παγσηά - Κξνπαζάλ - 

νθνιάηεο 
1 2 3 4 5 

5. Καηαλαιώλεηε ηα θίηξηλα ηπξηά (π.ρ. Gouda, Edam, γξαβηέξα, θηι); 

 Ναη 

 

 Όρη 

6. Καηαλαιώλεηε ηπξί Φέηα; 

 Ναη 

 

 Όρη 

   Αλ Όρη, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 7    

      Αλ Ναη, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 8  

 

7. εκεηώζηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαλαιώλεηε ην ηπξί Φέηα. 

 _______________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________ 

      Παξαθαιώ πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 18  

 

 

8. Από πνην ζεκείν πώιεζεο πξνκεζεύζηε ζπλήζσο ηε Φέηα; (ζεκεηώζηε κηα 

απάληεζε) 

   Super-market 

 Παληνπσιείν  

 Σπξνθνκείν 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε________
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9. Πόζε πνζόηεηα θέηαο (ζε kg) θαηαλαιώλεηε εβδνκαδηαίσο ζπλνιηθά ζην 

λνηθνθπξηό ζαο; 

   Μηθξόηεξε ησλ 0,5 Kg  

 0,5 – 1  Kg 

 1,01 – 1,5 Kg  

 1,51 – 2 Kg 

 Άλσ ησλ 2 Kg 

   

10. Κπθιώζηε ην πόζν ζεκαληηθνί είλαη γηα εζάο νη παξαθάησ παξάγνληεο γηα ηελ 

αγνξά ηνπ ηπξηνύ Φέηα. 

Παξάγνληεο 
Καζόινπ 

ζεκαληηθό 
 

Ούηε 

εκαληηθό 

νύηε 

Αζήκαλην 

 
Πνιύ 

εκαληηθό 

Σηκή 1 2 3 4 5 

Πνηόηεηα 1 2 3 4 5 

Γεύζε 1 2 3 4 5 

Επσλπκία 1 2 3 4 5 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο 1 2 3 4 5 

11. Αγνξάδεηε ηπξί Φέηα: 

 Υύκα (βαξειίζηα, 

δνρείν) 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε___________  

 Σππνπνηεκέλε 

 

Δάλ αγνξάδεηε ηππνπνηεκέλε θέηα, παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

12-14, δηαθνξεηηθά ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 15 

 

 

 

  

 

 

 

12. Πνηεο εηαηξίεο ηππνπνηεκέλεο θέηαο ζπλήζσο αγνξάδεηε/ επηιέγεηε; (Παξαθαιώ επηιέμηε ην 

πνιύ 2 εηαηξίεο) 

 Γέιηα 

 Γσδώλε 

 Ήπεηξνο 

 Κνιηόο 

 Μεβγάι 

 Μηλέξβα (Υσξηό) 

 Σπξάο 

 Φάγε 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε________________________________________________ 

13. Πνηεο ζπζθεπαζίεο ζπλήζσο πξνηηκάηε; 

 πζθεπαζία vacuum (ζπζθεπαζία ζε θελό αέξνο) 

 Σάπεξ κε άικε 

 Σάπεξ ρσξίο άικε 

14. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζαο σζνύλ ζηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο θέηαο; (Παξαθαιώ 

επηιέμηε ην πνιύ 3 παξάγνληεο) 

 ηαζεξή πνηόηεηα 

 ηαζεξή γεύζε 

 Αζθάιεηα 

 Καιύηεξε δηαηήξεζε ηνπ πξντόληνο 

 Ύπαξμε δηαηξνθηθώλ πιεξνθνξηώλ 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε____________________________________________ 
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15. Γλσξίδεηε όηη ε «θέηα» έρεη ραξαθηεξηζζεί πξντόλ «Πξνζηαηεπόκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ)», από ηελ Επξσπατθή Έλσζε; 

 Ναη 

 

 Όρη 

 

εκείσζε: Η θέηα ΠΟΠ, είλαη ηο προϊόλ ποσ παράγεηαη αποθιεηζηηθά από ειιεληθό αηγο-

πρόβεηο γάια, όποσ ε ποηόηεηα ηοσ γάιαθηος είλαη ασζηερά θαζορηζκέλε ζύκθωλα κε ηολ 

θαλοληζκό 1829/2002 ηες Εσρωπαϊθής Έλωζες. Σε ζσλδσαζκό κε ηελ ησποποίεζε – 

ζσζθεσαζία ηες θέηας, δηαζθαιίδεηαη ε ποηόηεηά ηες, δηαηερείηαη θαη ζσληερείηαη θαιύηερα, 

αποηρέποληας κε ασηό ηολ ηρόπο ηστόλ αιιοίωζε ή λοζεία ηες. 

 

 

16. Έζησ όηη ε ρύκα θέηα ησλ 400gr πνπ ζπλήζσο επηιέγεηε θνζηίδεη θαηά κέζν 

όξν €3,40 (δειαδή €8,50/Kg). Πόζν παξαπάλσ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο/ε λα 

πιεξώζεηε γηα λα αγνξάζεηε ηελ ίδηα θέηα ησλ 400gr ηππνπνηεκέλε-

ζπζθεπαζκέλε.  

ε παρόκοηες έρεσλες ποσ έτοσλ γίλεη ζηο παρειζόλ έτεη βρεζεί όηη οη 

θαηαλαιωηές ζσλήζως, δηαθορεηηθά απαληάλε ζηο ερωηεκαηοιόγηο θαη 

δηαθορεηηθά πράηηοσλ ζηελ πραγκαηηθόηεηα. Είλαη ποιύ ζύλεζες λα δειώλοσλ 

κηα ποιύ κεγαιύηερε προζσκία πιερωκής από ασηή ποσ ζηελ πραγκαηηθόηεηα 

είλαη δηαηεζεηκέλοη λα πιερώζοσλ ζε έλα θαηάζηεκα ηροθίκωλ. Πηζηεύοσκε όηη 

ασηό οθείιεηαη ζηο γεγολός όηη είλαη ποιύ εύθοιο θάποηος λα σπερβάιεη αθού δελ 

τρεηάδεηαη ζηελ πραγκαηηθόηεηα λα αγοράζεη ηο προϊόλ. 

  Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ε όηη βξίζθεζηε ζε 

θάπνην ζεκείν πώιεζεο ηεο θέηαο. Να ζαο ππελζπκίζνπκε όηη πιεξώλνληαο 

παξαπάλσ γηα ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλεο – ζπζθεπαζκέλεο θέηαο, ζα κεησζεί 

ην δηαζέζηκν εηζόδεκα πνπ έρεηε γηα ηελ αγνξά ησλ άιισλ αγαζώλ. 

 

 

ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

1 0 ιεπηά  7 1,01 - 1,20 €  

2 1 -  20 ιεπηά  8 1,21 -1,40 €   

3 21 - 40 ιεπηά  9 1,41 - 1,60 €  

4 41 - 60 ιεπηά  10 1,61 – 1,80 €  

5 61 - 80 ιεπηά  11 Άλσ ησλ 2,00 €  

6 81 ιεπηά - 1,00 €   

       

Αλ απαληήζαηε 0 ιεπηά, παξαθαιώ ζπλερίζηε κε ηελ εξώηεζε 17, δηαθνξεηηθά ζπλερίζηε 

κε ηελ εξώηεζε 18 

17. εκεηώζηε γηα πην θπξίσο ιόγν δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα 

λα αγνξάζεηε ηελ ηππνπνηεκέλε – ζπζθεπαζκέλε θέηα;   

 Γελ έρεη δηαθνξά ζηελ πνηόηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

 Γελ έρεη δηαθνξά ζηε γεύζε ζε ζρέζε κε ηε ρύκα θέηα 

 Γηαηίζεηαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο 

 Άιιν. 

Πξνζδηνξίζηε_________________________________________________ 
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18. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην θύιν ζαο. 

 Άληξαο 

 

 Γπλαίθα 

 

19. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ ειηθία ζαο. 

 18 – 28 

 29 – 40 

 41 – 55 

 56 – 70 

 Άλσ ησλ 71 

 

20. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ πεξηνρή δηακνλήο ζαο. 

 Αλαηνιηθή Αηηηθή 

 Βόξεηα Αηηηθή 

 Γπηηθή Αηηηθή 

 Νόηηα Αηηηθή 

 Κέληξν 

 Άιιν. Πξνζδηνξίζηε____________________ 

 

21. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ζην λνηθνθπξηό ζαο θαη ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ εθόζνλ ππάξρνπλ. 

πλνιηθόο Αξηζκόο κειώλ λνηθνθπξηνύ   

Αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ   

 
22. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πνην είλαη ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν.  

 Μέρξη Γπκλάζην 

 Γπκλάζην/ Λύθεην 

 Απόθνηηνο ΙΔΚ 

 Φνηηεηήο/ ξηα  

 Απόθνηηνο ΑΔΙ/ ΣΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθό ή Γηδαθηνξηθό δίπισκα 

 
23. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην πώο αμηνινγείηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνύ ζαο.  

 Πνιύ Καιή 

 Καιή 

 Πάλσ από ην κέηξην 

 Μέηξηα 

 Κάησ από ην κέηξην 

 Καθή 

 Πνιύ θαθή 

 

 

Επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ
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ΡΗΚΔΠ (€) ΣΚΑ / ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΖΠ-
ΠΠΘΔΑΠΚΔΛΖΠ ΦΔΡΑΠ ΠΡΗΠ 11-09-2009 ΠΔ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ CARREFOUR 
ΣΚΑ/Kg ζε € ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΖ/Kg ΡΞΝΞΝΗΖΚ./400gr 

ΓΥΓΥΛΖ 8 € ΓΥΓΥΛΖ 9.88 3.95 

ΖΞΔΗΟΝΠ 8.70 ΖΞΔΗΟΝΠ 11.70 4.68 

ΘΝΙΗΝΠ 7.50 ΘΝΙΗΝΠ 10.55 4.22 

ΣΥΟΗΝ 8.8 ΣΥΟΗΝ 11.88 4.75 

  ΚΔΒΓΑΙ 10.50 4.20 

  ΓΔΙΡΑ 10.60 4.24 

  ΝΙΚΞΝΠ 9.95 3.98 

 


