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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Απφ ηελ επνρή πνπ ε δηαηξνθή είρε σο ζηφρν ηελ επάξθεηα, έρνπκε πεξάζεη ζηελ 

επνρή ηεο ζχγρξνλεο-βέιηηζηεο δηαηξνθήο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο επεμίαο 

θαη πγείαο αιιά θαη ηνπ θηλδχλνπ γηα αζζέλεηεο ζηνλ άλζξσπν. Γειαδή, πξσηαξρηθφο ξφινο 

ηεο δηαηξνθήο είλαη λα παξέρεη επαξθή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ελφο αηφκνπ. Όκσο, λέα επηζηεκνληθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ππφζεζε φηη νξηζκέλα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο έρνπλ επεξγεηηθέο θπζηνινγηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πέξα απφ ηελ παξνρή ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Σα 

ηξφθηκα απηά νλνκάδνληαη ιεηηνπξγηθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα έρνπλ 

κπεη δπλακηθά ζηελ αγνξά θαζψο απμάλνληαη ζπλερψο ηφζν ε απνδνρή ηνπο, φζν θαη ε 

αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Δπεηδή φκσο έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηινγήο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη θαη ε γλψζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, δηεξεπλήζεθαλ θαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ γλψζε ηνπο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα.  

Γηα λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία, θαη επεηδή δελ ππήξραλ δηαζέζηκα πξσηνγελή 

δεδνκέλα, ζπληάρζεθε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, ην ζπκπιεξψζεθε απφ θαηαλαισηέο ζε 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ (super market) ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθησβξίνπ- 

Λνεκβξίνπ 2009 θαη ζπγθεληξψζεθαλ 347 εξσηεκαηνιφγηα.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα ζε θιίκαθα απφ ην κεδέλ έσο ην νρηψ, ήηαλ ζην 4,45. Δπνκέλσο, νη θαηαλαισηέο 

είραλ κεξηθή γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Δλψ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε ειηθία θαη ην θχιν ησλ 

εξσηψκελσλ, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζνχλ αιιά θαη αλ θαπλίδνπλ ή φρη. 
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ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα.  Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψλεηαη φηη ηελ 

επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα επεξεάδνπλ παξάγνληεο φπσο είλαη ην 

κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην θχιν θαη ε ειηθία ηνπ εξσηψκελνπ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, αλ αθνινπζεί θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ν 

εξσηψκελνο, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εξσηψκελνη ζα αγφξαδαλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη 

απηνί είλαη θπξίσο ιφγνη πγείαο θαη δηαηξνθήο, θαζψο θαη αλ είλαη ν θχξηνο αγνξαζηήο ησλ 

ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Δπίζεο, νη θαηαλαισηέο ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ  γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

0,19€ παξαπάλσ απφ ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντφληα. Γειαδή, νη θαηαλαισηέο ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θαηά κέζν φξν 21,5% παξαπάλσ. Όηαλ ηνπο δηλφηαλ ε 

πιεξνθφξεζε γηα ην ηη είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη πνηεο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ, ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 0,21€ παξαπάλσ, ελψ φηαλ δελ ηνπο δηλφηαλ ε πιεξνθφξεζε, 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ κφλν 0,172€ παξαπάλσ.  

 

 

Δπηζηεκνληθό πεδίν: πκπεξηθνξά θαηαλαισηή, αλάιπζε δήηεζεο, πξνζπκία πιεξσκήο 

Λέμεηο θιεηδηά: ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, γλψζε θαηαλαισηψλ, θάξηα πιεξσκψλ, πξνζπκία 

πιεξσκήο 
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ABSTRACT 

 

From the time when diet was intended to adequacy, we have passed to the era of 

modern- optimal nutrition in order to ensure maximum health and wellness and minimize 

disease free risk in humans. In other words, the primary role of nutrition is to provide 

sufficient nutrients to cover the nutritional requirements of the person. However, new 

scientific evidence supports the hypothesis that certain foods and their components have 

beneficial physiological and psychological effects beyond the benefit of basic nutrition 

components. These foods have been defined as functional. In the past few years, functional 

foods have entered dynamically in the food market and have been growing both their 

acceptance and their purchasing power. 

The purpose of this study was to investigate the factors influencing consumer choice 

for functional foods. However, because one of the important factors influencing the choice of 

functional foods is knowledge of consumers of functional foods, we have also investigated the 

factors affecting consumers‟ knowledge for functional foods.  

In order to complete this study, and because of the absence of available primary data, 

we have prepared a specific questionnaire, that was given to consumers in retail food shops 

(super markets) for the period October- November 2009. In the study, 360 questionnaires 

were collected. From these 13 were eliminated due to incomplete questionnaires. So, the final 

number of questionnaires was 347.  

The results showed that consumer knowledge of functional foods on a scale of zero to 

eight, was at 4, 45. Therefore, consumers have partial knowledge of functional foods. The 

factors that influence the knowledge of consumers were: the level of education, the age and 

the gender of respondents, the physical activity that they follow and if they smoke or not.  

Afterwards, we investigated the factors influencing the consumer choice for functional 

foods. According to the results it was realized that the factors affecting the choice of 
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consumers for functional foods were: the household size, the gender and the age of the 

respondents, the economic situation of the household, the physical activity, reasons dealing 

mainly with health and diet, and if the respondent is the principal buyer of food in the 

household.  

Also, consumers were willing to pay for functional foods a premium of 0, 19€ from the 

conventional products. In other words, consumers were willing to pay an average of 21, 5% 

premium for the functional food.  When they were given information about what functional 

foods are and what functions they affect, they were willing to pay a premium of 0, 21€, and 

when they weren‟t given information they were willing to pay a premium of  0, 172€ for the 

functional food.  

 

Scientific field: Consumer behavior, demand analysis, willingness to pay 

Keywords: functional foods, consumer knowledge, payment card, willingness to pay 
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Κεφάλαιο 1 

 

1.1 Ειςαγωγό 

 

Απφ ηελ επνρή πνπ ε δηαηξνθή είρε σο ζηφρν ηελ επάξθεηα, έρνπκε πεξάζεη ζηελ 

επνρή ηεο ζχγρξνλεο- βέιηηζηεο δηαηξνθήο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο επεμίαο 

θαη πγείαο αιιά θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα λφζν ζηνλ άλζξσπν. Έηζη, 

πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο δηαηξνθήο είλαη λα παξέρεη επαξθή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 

θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ελφο αηφκνπ. Όκσο, λέα επηζηεκνληθά ζηνηρεία 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη νξηζκέλα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο έρνπλ επεξγεηηθέο 

θπζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πέξα απφ ηελ παξνρή ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ.  

ήκεξα, ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο έρεη ζηξαθεί πεξηζζφηεξν πξνο ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ βηνινγηθά ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ζηα ηξφθηκα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηφζν ηελ ζσκαηηθή φζν θαη ηελ πλεπκαηηθή επεμία θαη ηα νπνία ελδέρεηαη 

λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν λφζνπ.  

Πνιιά «παξαδνζηαθά» ηξφθηκα φπσο ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά, ε ζφγηα, ηα 

δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο αιιά θαη ην γάια, δηαπηζηψζεθε φηη πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά 

σθέιηκα γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Δθηφο φκσο απφ απηά ηα «παξαδνζηαθά» ηξφθηκα, 

λέα πξντφληα αλαπηχζζνληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ή ηελ ελζσκάησζε ησλ επεξγεηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ γηα ηα νθέιε ηεο πγείαο ή γηα ηηο επηζπκεηέο θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα έρνπλ κπεη δπλακηθά ζηελ αγνξά θαη 

αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ αθφκε πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ ζην 

κέιινλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη ζθφπηκν λα ππάξρεη ηαθηηθά έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα απηά, 

ψζηε ν θαηαλαισηήο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί θάζε λέν πξντφλ δηαηξνθήο κε ινγηθή, 

δηαηεξψληαο δειαδή ινγηθέο απαηηήζεηο γηα ην απνηέιεζκα απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπ, θαη 
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ζχλεζε, απνθεχγνληαο ηελ ππέξκεηξε ή απνθιεηζηηθή θαηαλάισζε ελφο πξντφληνο 

(http://www.mednutrition.gr ). 

 

1.2 Τι εύναι τα «Λειτουργικϊ Τρόφιμα»  
 

 

ηελ Ηαπσλία ηελ δεθαεηία ηνπ „80, παξαηεξήζεθε κηα ζηαζεξή αχμεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο. Απηή αλακελφηαλ λα επηθέξεη αλάινγε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εμφδσλ γηα 

ηε Τγεία, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ελφο νινέλα θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αηφκσλ 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο. Κηα ινγηθή νδφο, γηα λα πεξηνξηζηνχλ απηά ηα έμνδα θάλεθε λα είλαη 

ε πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ ηδέα πνπ 

εμππεξεηνχζε απηφ ην ζθνπφ ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ηξνθίκσλ κε ηέηνηεο ηδηφηεηεο πνπ λα 

πξνάγνπλ ηελ πγεία ή λα κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν αζζέλεηαο (http://www.mednutrition.gr). 

Πξάγκαηη, ππάξρεη θαη/ή ζα ππάξμεη ζην κέιινλ κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ 

δηαηξνθήο πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ σο «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» κε κηα πνηθηιία ζηνηρείσλ – 

ηαμηλνκεκέλεο θαη κε σο ζξεπηηθέο νπζίεο- πνπ επεξεάδνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζψκαηνο θαη πνπ αθνξνχλ είηε κηα θαηάζηαζε επεμίαο θαη πγείαο είηε ζηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ αζζελεηψλ. Έηζη δελ ππάξρεη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα ή πξφθεηηαη λα ππάξμεη (ADA Report, 2004), αιιά αθφκα θη έηζη, ν φξνο 

«Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα πνηθηιία ηξνθίκσλ 

ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα “δψζνπλ” πιενλεθηήκαηα ζηνλ θαηαλαισηή πέξα απφ ηε βαζηθή 

δηαηξνθή (Frewer,  2003). Δπηπιένλ, ε έλλνηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ δελ επεξεάδεηαη 

απφ ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ή απφ ηηο πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο φηαλ έρεη λα θάλεη κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ (Diplock et al. 1999). 

ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

Απηνί νη νξηζκνί κπνξεί λα μεθηλάλε απφ απιέο δειψζεηο, φπσο: 

http://www.mednutrition.gr/
http://www.mednutrition.gr/
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 Σξφθηκα πνπ παξέρνπλ νθέιε πγείαο πέξα απφ ηε βαζηθή δηαηξνθή (IFIC 

Foundation, 1995) θαη  

 Σξφθηκα ή πξντφληα ηξνθίκσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην κε ην κήλπκα φηη 

σθεινχλ ηελ πγεία (Riemersma, 1996), 

Θαη λα θηάλνπλ ζε πην εμεηδηθεπκέλνπο νξηζκνχο φπσο είλαη: 

 Σξφθηκα θαη πνηά πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθέο νπζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζαλ 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο θαη έρνπλ ηδηαίηεξα θπζηνινγηθά νθέιε φηαλ 

πξνζιακβάλνληαη (Hilian, 1995), 

 Σξφθηκα κε παξφκνηα εκθάληζε κε ηα ζπκβαηηθά, ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη ζαλ 

κέξνο κηαο ζπλεζηζκέλεο δηαηξνθήο θαη έρνπλ απνδείμεη ηα θπζηνινγηθά νθέιε 

θαη/ ή κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ πέξα απφ ηηο βαζηθέο 

ζξεπηηθέο ιεηηνπξγίεο (Health Canada, 1997).  

Αιιά αλεμάξηεηα απφ ηνλ νξηζκφ πνπ ζα επηιεγεί, ηα «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» είλαη 

κηα κνλαδηθή έλλνηα θαη απνηειεί κηα «δηθή» ηεο θαηεγνξία ηξνθίκσλ, κηα θαηεγνξία 

δηαθνξεηηθή απφ ηνλ Αγγινζαμνληθφ φξν «nutraceutical», ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί σο ηξφθηκα κε θαξκαθεπηηθή δξάζε, θαη κηα θαηεγνξία πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο. Δίλαη κηα «ηδέα» πνπ αλήθεη ζηε δηαηξνθή θαη φρη ζηε 

θαξκαθνινγία. Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη θαη πξέπεη λα είλαη ηξφθηκα θαη φρη θάξκαθα 

(Roberfroid, 2002). Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο αζζέλεηεο, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, είλαη ζην λα «κεησζεί ν θίλδπλνο» αληί λα «πξνιακβάλεη».  

χκθσλα κε ηνπο Bellisle et al., (1998) θαη Knorr, (1998), έλα «Ιεηηνπξγηθφ 

Σξφθηκν» πξέπεη λα:  

 Δίλαη έλα ζπκβαηηθφ ή θαζεκεξηλφ ηξφθηκν, 

 Θαηαλαιψλεηαη σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο, 

 Απνηειείηαη απφ θπζηθά ζπζηαηηθά (ζε αληίζεζε κε ηα ζπλζεηηθά),  
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 Έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζηνρεχνπλ πέξα απφ ηε ζξεπηηθή 

αμία/ ζπλήζε δηαηξνθή, 

 Κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ επεκεξία θαη ηελ πγεία θαη/ ή λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν 

αζζελεηψλ ή λα σθειεί ηελ πγεία, ψζηε λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, 

θαζψο θαη, 

 Δίλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα θαη εγθεθξηκέλα.  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαη ιφγσ ηνπ φηη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη κηα 

έλλνηα παξά κηα θαιά θαζνξηζκέλε νκάδα πξντφλησλ ηξνθίκσλ έρεη πξνηαζεί έλαο νξηζκφο 

«εγθεθξηκέλνο» απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηα Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα- European 

Commission Concerted Action on Functional Food Science in Europe (FUFOSE) ν νπνίνο 

είλαη : 

«Έλα ηξφθηκν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ιεηηνπξγηθφ αλ απνδεηθλχεηαη ηθαλνπνηεηηθά 

φηη επεξεάδεη επεξγεηηθά κηα ή πεξηζζφηεξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο, πέξα 

απφ ηα επαξθή ζξεπηηθά απνηειέζκαηα, θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα έρεη ζρέζε είηε κε 

βειηίσζε ηεο πγείαο θαη επεκεξίαο θαη/ ή ηε κείσζε θηλδχλσλ απφ αζζέλεηεο. Έλα 

ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν πξέπεη λα παξακέλεη ηξφθηκν θαη πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ ζε θαλνληθέο πνζφηεηεο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα θαηαλαισζνχλ ζηε 

δηαηξνθή: δελ είλαη ράπη ή θάςνπια, αιιά κέξνο κηα ζπλεζηζκέλεο δηαηξνθήο» (Diplock et 

al. 1999). 

Γεληθά, ηα «Ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» είλαη ηξφθηκα πνπ: 1) έρνπλ ππνζηεί ηξνπνπνίεζε 

έηζη ψζηε λα απμεζεί ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζην νπνηνδήπνηε ζπζηαηηθφ ηνπο πξνζδίδεη ην 

φθεινο γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή (π.ρ. απγά πινχζηα ζε σ3, ιφγσ  ηξνπνπνηεκέλεο 

πνηφηεηαο ηξνθήο ζηηο θφηεο θαη θησρά ζε ρνιεζηεξφιε), 2) έρνπλ εκπινπηηζηεί κε έλα λέν 

ζπζηαηηθφ κε ζεηηθή δξάζε ζηελ πγεία (εκπινπηηζκφο γαιαθηνθνκηθψλ κε αζβέζηην ή 

ζίδεξν), 3) έρνπλ ππνζηεί αληηθαηάζηαζε ή αθφκα θαη πιήξε αθαίξεζε ελφο βιαβεξνχ 

ζπζηαηηθνχ ην νπνίν ζεσξείηαη επηδήκην (π.ρ. αθαίξεζε θνξεζκέλνπ ιίπνπο απφ έλα 
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αιιαληηθφ θαη πξνζζήθε ειαηνιάδνπ), θαη 4) έρνπλ εκπινπηηζηεί κε έλα ζπζηαηηθφ πνπ 

ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ σθέιηκσλ επηπηψζεσλ ηεο θαηαλάισζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ηξνθίκνπ (Δεκνζζελόπνπινο,  2007-2008).  

 

1.3  Οριςμού Λειτουργικών Τροφύμων ανϊ χώρα 
 

 

Κε εμαίξεζε ηελ Ηαπσλία, νη ππφινηπεο ρψξεο δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα ζπγθεθξηκέλν 

νξηζκφ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. ηελ Ηαπσλία σο «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» νξίδνληαη 

εθείλα πνπ πθίζηαηαη επεμεξγαζία, ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ. ηηο ΖΠΑ σο «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» νξίδνληαη εθείλα πνπ είλαη πγηεηλά 

πξντφληα θαη πεξηιακβάλνπλ θάζε ηξνπνπνηεκέλν ηξφθηκν ή ζπζηαηηθφ ηξνθίκνπ, πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, πέξα απφ ηε ζξεπηηθή ηνπ αμία. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο είλαη επξχηεξνο, αθνχ αθφκε θαη έλα ζπζηαηηθφ ηξνθίκνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ιεηηνπξγηθφ, ελψ ζχκθσλα κ‟ απηφλ ηα δηαηξνθηθά πξφζζεηα πνπ απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

ηελ Δπξψπε «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα»  νξίδνληαη εθείλα ηα νπνία πεξηέρνπλ 

ζπζηαηηθά πνπ πξνζδίδνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα, πέξα απφ ηε ζξεπηηθή αμία, θαη 

επνκέλσο βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Οθείινπλ λα δηαθξίλνληαη απφ ηηο 

βηηακίλεο, ηα κέηαιια θαη άιια δηαηηεηηθά πξφζζεηα. Σέινο, ζηελ Απζηξαιία σο 

«ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» νξίδνληαη εθείλα πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, ψζηε λα έρνπλ ζξεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ελδερνκέλσο έρνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία (Τδηά 2004). 
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  1.4 Περιοχϋσ που επιδρούν τα «Λειτουργικϊ τρόφιμα» 
 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππάξρεη έλα επξχ θάζκα ηξνθίκσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζήκεξα ζηνλ θαηαλαισηή πνπ πηζηεχεηαη φηη βειηηψλνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία, 

κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ή ηελ θαζπζηέξεζε εκθάληζεο ζνβαξψλ αζζελεηψλ φπσο είλαη ε 

θαξδηαγγεηαθή λφζνο, ε νζηενπφξσζε θ.α. 

Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαινχληαη έηζη γηαηί απνηεινχληαη απφ ιεηηνπξγηθά 

ζπζηαηηθά. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά αλήθνπλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ. Κπνξεί δειαδή λα είλαη βηηακίλεο, κέηαιια, ιηπαξά νμέα, κηθξννξγαληζκνί ή 

ρεκηθά κφξηα ησλ θπηψλ, ηα νπνία θαη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Ζ πξφιεςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απηψλ ζπζηαηηθψλ πξνάγεη ηελ πγεία ηνπ νξγαληζκνχ ζε φια ηα επίπεδα. 

Ύζηεξα απφ έξεπλεο (Bellisle et al. 1998; Diplock et al. 1998; Hornstra et al. 1998; 

Holm 2003; Koletzko et al. 1998; Salminen et al. 1998; Saris et al. 1998) έρνπλ δηαπηζησζεί 

επηδξάζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 Καξδηαγγεηαθό Σύζηεκα 

 Κεηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε ηεο δηαηξνθηθήο ρνιεζηεξφιεο (ζηεξφιεο). 

 Κεηψλνπλ ηελ ζχλζεζε ηεο θαθήο ρνιεζηεξφιεο (LDL) ζηνλ νξγαληζκφ (σ-3 

ιηπαξά νμέα θαη κνλναθφξεζηα). 

 Κεηψλνπλ ηα ηξηγιπθεξίδηα (ζχκπιεγκα Β, σ-3 ιηπαξά νμέα). 

 Ρπζκίδνπλ ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ θαη ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα (ζχκπιεγκα Β θαη 

θπηηθέο ίλεο). 

 Πξνζηαηεχνπλ ηα αγγεία κεηψλνληαο ηελ πίεζε, ηε θιεγκνλή θαη ηε δεκηνπξγία 

ζξφκβσλ (βηηακίλε Δ, σ-3 ιηπαξά νμέα, θιαβνλνεηδή). 
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 Εληεξηθή ιεηηνπξγία 

 Γηαηεξνχλ θπζηνινγηθή ηελ θαζεκεξηλή εληεξηθή ιεηηνπξγία (Φπηηθέο ίλεο, 

πξνβηνηηθά, πξεβηνηηθά), 

 Δληζρχνπλ ηελ κε παζνγφλα κηθξνρισξίδα πνπ ππάξρεη ζην παρχ έληεξν 

(πξνβηνηηθά),  

 Απμάλνπλ ηελ απνξξφθεζε νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ ηνλ απιφ ηνπ 

εληέξνπ, φπσο ην αζβέζηην θαη ην καγλήζην (πξνβηνηηθά, πξεβηνηηθά), θαη 

 πληεινχλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ ζε άηνκα κε δπζαλεμία ζηε 

ιαθηφδε (πξνβηνηηθά). 

 

 Αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα 

 Δληζρχνπλ ηε θπζηθή αλνζία (βηηακίλε C), 

 Γξνπλ σο αληηνμεηδσηηθά (βηηακίλεο Α, C, E, θιαβνλνεηδή), 

 Κεηψλνπλ ηελ θιεγκνλή (βηηακίλε  C, καγλήζην), 

 Γηαηεξνχλ ηελ αλαγθαία ζπγθέληξσζε θαη ζχζηαζε ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο, 

εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην έληεξν 

(πξνβηνηηθά), 

 Πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο αιιεξγίεο (πξνβηνηηθά). 

 

 Οζηά- Σθειεηόο 

 Αξρηθά ην αζβέζηην απνηειεί ην βαζηθφ  δνκηθφ ζπζηαηηθφ ησλ νζηψλ,  
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 Δπίζεο, ην καγλήζην, ε βηηακίλε D, ηα πξεβηνηηθά θαη ηα θπηννηζηξνγφλα 

αζθνχλ ηε δηθή ηνπο εηδηθή δξάζε ζηε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο νζηηθήο 

κάδαο, ζηε κεγαιχηεξε απνξξφθεζε αζβεζηίνπ απφ ην έληεξν, ηε κηθξφηεξή 

ηνπ απψιεηα απφ ηα λεθξά θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπ ζηα νζηά.  

 

1.5  Κατηγορύεσ  «Λειτουργικών Συςτατικών» 
 

Σα «Ιεηηνπξγηθά πζηαηηθά» δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ δξάζε ηνπο 

ζε (Τδηα 2004) : 

o Δθείλα πνπ πεξηέρνπλ απμεκέλε ζπγθέληξσζε ελφο επεξγεηηθνχ ζπζηαηηθνχ, 

π.ρ. θπηνζηεξφιεο, δηαηηεηηθέο ίλεο 

o Δθείλα πνπ πεξηέρνπλ έλα πξφζζεην ζπζηαηηθφ ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα 

επεξγεηηθφ, π.ρ. βηηακίλε ή κεηαιιηθφ ζηνηρείν ή πξνβηνηηθή θαιιηέξγεηα 

o Δθείλα ησλ νπνίσλ έλα αξλεηηθφ ζπζηαηηθφ έρεη αληηθαηαζηαζεί ελ κέξεη απφ 

έλα ζεηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνθαηάζηαην ιηπαξνχ.  

πλνπηηθά, ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ πγεία αλήθνπλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: δηαηηεηηθέο ίλεο, νιηγνζαθραξίηεο, πεπηίδηα θαη πξσηείλεο, βηηακίλεο, κέηαιια, 

πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, αληηνμεηδσηηθά, νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα, θπηννηζηξνγφλα θ.α.  
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Αλαιπηηθφηεξα, ηα θπξηφηεξα «Ιεηηνπξγηθά πζηαηηθά» είλαη ηα παξαθάησ 

(http://www.evdomadadiatrofis.gr/ ) : 

 

 Φπηηθέο ίλεο 

Οη θπηηθέο ίλεο βνεζνχλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη δεκηνπξγνχλ 

εχθνια αίζζεκα θνξεζκνχ ρσξίο λα πξνζδίδνπλ ζεξκίδεο ζηνλ νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, 

ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ησλ ιηπηδίσλ ηνπ αίκαηνο θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ.  

 

 Πξνβηνηηθά- Πξεβηνηηθά 

Σα πξνβηνηηθά (probiotics) νξίδνληαη σο «ηα δσληαλά κηθξνβηαθά ζπζηαηηθά 

ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία, βειηηψλνληαο θπξίσο ηε 

κηθξνβηαθή ηζνξξνπία ηνπ εληέξνπ». πλήζσο πεξηιακβάλνπλ κηθξννξγαληζκνχο πνπ 

παξάγνπλ γαιαθηηθφ νμχ, φπσο lactobacilli θαη bifidobacteria. 

Πξεβηνηηθά ή πξεβηνηηθέο ίλεο (prebiotics) απνθαινχληαη ηα άπεπηα 

ζπζηαηηθά ηεο ηξνθήο πνπ δξνπλ επεξγεηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ, ελεξγνπνηψληαο  

επηιεθηηθά ηελ αλάπηπμε ή/ θαη δξαζηεξηφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βαθηεξηαθψλ 

ζηειερψλ πνπ απνηθίδνπλ ην έληεξν. Θπξηφηεξα πξεβηνηηθά είλαη ε ηλνπιίλε (inulin), 

νη γαιαθην- νιηγνζαθραξίηεο (GOS), θαη νη θξνπθην- νιηγνζαθραξίηεο (FOS). 

Απνηεινχλ ζηνηρεία θξνχησλ, ιαραληθψλ ή δεκεηξηαθψλ (φπσο ην ξαδίθη, ην 

θξεκκχδη, ην ζθφξδν, ηα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ε κπαλάλα ή ε ζφγηα).  

Καδί ηα πξνβηνηηθά θαη ηα πξεβηνηηθά ζπληεινχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

εληέξνπ θαη ηελ θαιχηεξε απνξξφθεζε νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (αζβέζηην, 

καγλήζην). Ζ θαηαλάισζε πξνβηνηηθψλ έρεη επηπιένλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

βηηακηλψλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (πξνζηαζία απφ 

παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, πξνζηαζία απφ αιιεξγίεο, εμνπδεηέξσζε ειεπζέξσλ 

ξηδψλ/πξφιεςε θαξθίλνπ), θαζψο θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ ζε άηνκα 

http://www.evdomadadiatrofis.gr/
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κε δπζαλεμία ιαθηφδεο. Ζ θαηαλάισζε πξεβηνηηθψλ επηπιένλ ζπληειεί ζηελ κείσζε 

ηεο ρνιεζηεξφιεο. 

 

 ω-3 Ληπαξά Ομέα 

Ο ξφινο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζηε δηαηξνθή είλαη θπξίσο ε παξνρή ελέξγεηαο 

ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ ιεηηνπξγνχλ θαη σο παξάγνληεο γεχζεο θαη πθήο ησλ ηξνθίκσλ. 

Σα σ-3 ιηπαξά νμέα αλήθνπλ ζηα πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα. Σα θπξηφηεξα είλαη ην 

α-ιηλνιεληθφ (ALA), ην εηθνζαπεληαλντθφ νμχ (EPA)  εηθνζηδπνεμαλντθφ νμχ (DHA). 

Κεξηθέο απφ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ είλαη  ε θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Μέηαιια 

Σα ζεκαληηθφηεξα κέηαιια πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηαηηθψλ είλαη ην αζβέζηην, ην καγλήζην θαη ν ζίδεξνο.  Σφζν ην αζβέζηην φζν θαη 

ην καγλήζην, είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νζηψλ θαη ησλ δνληηψλ. ηα 

λεαξά άηνκα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο νζηηθήο κάδαο ελψ ζηα 

κεγαιχηεξα βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε νζηενπελίαο θαη ηεο νζηενπφξσζεο. Ο ζίδεξνο 

είλαη θχξην ζπζηαηηθφ ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ηεο κπνζθαηξίλεο, νη νπνίεο κεηαθέξνπλ 

νμπγφλν ζηνπο ηζηνχο. Δπηπιένλ ζπληειεί ζηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζψκαηνο, ην κεηαβνιηζκφ ηεο ελέξγεηαο θαη ηε ζσκαηηθή απφδνζε.  
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 Φιαβνλνεηδή 

Σα θιαβνλνεηδή απνηεινχλ ηκήκα ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ ησλ θπηψλ. 

ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ έρνπλ αληηνμεηδσηηθή δξάζε, κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν 

δεκηνπξγίαο ζξφκβνπ, δξνπλ ζαλ αληηπεθηηθά θαη έρνπλ αληηθιεγκνλψδεηο θαη 

αγγεηνδηαζηαιηηθέο ηδηφηεηεο, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο λνζεκάησλ ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Φπηηθέο Σηεξόιεο- Σηαλόιεο 

Απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ θαη ε ρεκηθή ηνπο δνκή 

κνηάδεη κε απηή ηεο ρνιεζηεξφιεο. Κεηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε ηεο ρνιεζηεξφιεο ζην 

έληεξν θαη ζπλεπψο ηα επίπεδά ηεο ζην αίκα, παξέρνληαο πξνζηαζία απφ ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. 

 

 Φπηννηζηξνγόλα 

Δίλαη θπηηθέο ελψζεηο κε βηνινγηθή δξάζε παξφκνηα κε απηή ησλ 

νηζηξνγφλσλ. Σα θπξηφηεξα θπηννηζηξνγφλα είλαη νη ηζνθιαβίλεο, νη θιαβφλεο, νη 

ζηηιβφλεο θαη νη ιηγλάλεο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη βνεζνχλ ζηε κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο εκκελφπαπζεο, φηη κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ, θαξθίλνπ ησλ σνζεθψλ, θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη νζηενπφξσζεο θαη 

βνεζνχλ ζηε ξχζκηζε ηνπ δηαβήηε. Ωζηφζν ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ έρεη 

θαηαιήμεη ζε θάπνην ζαθέο ζπκπέξαζκα ή νδεγία γηα ηελ θαηαλάισζή ηνπο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1.1) παξνπζηάδνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά, απηά δειαδή πνπ ε έξεπλα έρεη 

επαλεηιεκκέλα ππνδείμεη λα έρνπλ ζεκαληηθέο εηδηθέο δξάζεηο ζηνλ 

νξγαληζκφ, καδί κε θάπνηεο θαιέο πεγέο ηνπο.  
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Πίλαθαο 1.1.  Παξαδείγκαηα θπζηθώλ θαη εκπινπηηζκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ   

  
Λεηηνπξγηθό 
ζπζηαηηθό 

Παξαδείγκαηα θπζηθώλ 
ιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ, 

όπνπ πεξηέρεηαη 
Παξαδείγκαηα εκπινπηηζκέλσλ 

ιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ, όπνπ πεξηέρεηαη 

Β
ηη

α
κ

ίλ
ε
ο
 

Βηηακίλε Α γάια, θξόθνο απγνύ καξγαξίλεο 

Βηηακίλε Β 

πξάζηλα θπιιώδε ιαραληθά, 
αθαηέξγαζηα δεκεηξηαθά, 
αλαπνθινίσην ξύδη, μεξνί 
θαξπνί, κπαλάλεο, δσηθά 

πξντόληα  δεκεηξηαθά πξσηλνύ, γαιαθηνθνκηθά 

Βηηακίλε C 

εζπεξηδνεηδή, θξάνπιεο, 
κάλγθν, κπξόθνιν, θόθθηλε 
πηπεξηά,κνζραξίζην ζπθώηη, 

ζηξείδηα ρπκνί θξνύησλ, θνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα 

Βηηακίλε D 

ιηπαξά ςάξηα, π.ρ. ηόλνο, 
ζνινκόο, ζαξδέια, ιαβξάθη, 
ηρζπέιαηα, ζπθώηη, θξόθνο 

απγνύ γαιαθηνθνκηθά, καξγαξίλεο, ρπκνί θξνύησλ 

Βηηακίλε E 

ειαηόιαδν, μεξνί θαξπνί, 
θπζηηθνβνύηπξν, ζπαξάγγηα, 
πξάζηλα θπιιώδε ιαραληθά, 
αβνθάλην, απγά, ζαιαζζηλά αιιαληηθά, καξγαξίλεο 

Μ
έη

α
ι
ι

α
 

Αζβέζηην 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, 
ζπαλάθη, κπξόθνιν, ςάξηα πνπ 

ηξώγνληαη κε ην θόθθαιν, 
ζνπζάκη γαιαθηνθνκηθά, παηδηθέο ζνθνιάηεο, ςσκί, κπηζθόηα 

Μαγλήζην 

δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, 
ζπαλάθη, κπαλάλεο, όζπξηα, 

ζαιαζζηλά, θαθάν γαιαθηνθνκηθά, δεκεηξηαθά πξσηλνύ 

ίδεξνο 
δσηθά πξνηόληα, μεξά θξνύηα, 
θαζόιηα, ζπαλάθη, κπξόθνιν δεκεηξηαθά πξσηλνύ, θξάθεξο 

Λ
ηπ

α
ξ

ά
 ν

μέ
α

 

Μνλναθόξεζηα 

ειαηόιαδν, ζνγηέιαην, 
ιηλαξέιαην, μεξνί θαξπνί, 

αβνθάλην  αιιαληηθά, καξγαξίλεο 

σ-3 

ιηλαξόζπνξνο, θαξύδηα, 
θνπθνπλάξη, πξάζηλα θπιιώδε 

ιαραληθά, ιηπαξά ςάξηα, 
ζαιαζζηλά, θύθε ςσκί, αιιαληηθά, καξγαξίλεο, ηπξηά 

Μηθξννξγαληζκνί: 
Πξνβηνηηθά θεθίξ γαιαθηνθνκηθά, ξνθήκαηα γηανύξηηνπ 

Φ
π

ηη
θ

ά
 ζ

π
ζ

ηα
ηη

θ
ά

 

Πξεβηνηηθά 
δεκεηξηαθά, θξνύηα θαη 

ιαραληθά γαιαθηνθνκηθά, καξγαξίλεο 

Φιαβνλνεηδή 

ζηαθύιηα, εζπεξηδνεηδή, κήια, 
κπξόθνιν, θξεκκύδη, ηζάη, 

θαθέο, θόθθηλν θξαζί, θαθάν ─ 

Φπηηθέο ίλεο 
όια ηα θπηηθήο πξνέιεπζεο 

ηξόθηκα δεκεηξηαθά πξσηλνύ, κπηζθόηα, θξάθεξο 

Φπηηθέο 
ζηεξόιεο θαη 

ζηαλόιεο 

κήια, κπαλάλεο, θεξάζηα, 
ζύθα, ληνκάηα, αγθηλάξα, 
όζπξηα, θηζηίθηα, θάζηνπο, 

ειηόζπνξνο καξγαξίλεο, γαιαθηνθνκηθά 

Φπηννηζηξνγόλα 
ζόγηα, όζπξηα, θαξόην, 

ζπαλάθη, ζνπζάκη ─ 

πεγή: www.mednutrition.gr 
 

 

 

 

http://www.mednutrition.gr/
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   1.6 Η αγορϊ των Λειτουργικών Τροφύμων 
 

χκθσλα κε ηελ ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ αγνξά, θαίλεηαη φηη ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα ζπληζηνχλ έλα λέν ηκήκα ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη πξνβιέπεηαη 

φηη ζα απνηειέζεη έλα δπλακηθφ θιάδν ηνπο. Αλαπηχρζεθε αξρηθά ζηελ Ηαπσλία θαη ηψξα 

αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά ζε πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο, φπσο Δπξψπε, Ακεξηθή, 

Θαλαδάο θαη Απζηξαιία (Holm et al. 2003).  

Αλ θαη ε αγνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην, 

αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά θαη ζχκθσλα κε ηελ Datamonitor εθηηκήζεθε φηη ην 2000 ζα θηάζεη 

ηα 73 δηζεθαηνκκχξηα €, κε εηήζηα αχμεζε 16%. Ζ αγνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζηελ 

Ακεξηθή ην 1998 ήηαλ 25 δηο €, ζηελ Δπξψπε πεξηζζφηεξν απφ 15 δηο € θαη ζηελ Ηαπσλία 

13.5 δηο € (πίλαθαο 1.2). 

 

Πίλαθαο 1.2. Δθηίκεζε ηεο παγθόζκηαο αγνξάο ιεηηνπξγηθώλ θαη «θαξκαθεπηηθώλ» ηξνθίκσλ 

Δθαηνκκύξηα US $ 1994 1998 Δηήζηνο ξπζκόο αύμεζεο, % 
Ακεξηθή 

Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα 

πκπιεξψκαηα Γηαηξνθήο 

χλνιν, US 

 

6.773 

6.640 

13.413 

 

12.700 

9.300 

22.000 

 

17,5 

8,1 

12,8 
Γαιιία, Γεξκαλία, Αγγιία 

Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα 

πκπιεξψκαηα Γηαηξνθήο 

χλνιν 

 

6.352 

3.377 

9.729 

 

8.511 

5.155 

13.666 

 

6,8 

10,5 

8,1 
Ιαπσλία 

Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα 

πκπιεξψκαηα Γηαηξνθήο 

χλνιν, Ηαπσλία 

 

5.853 

2.374 

8.227 

 

8.180 

3.710 

11.890 

 

7,9 

11,2 

8,9 
πεγή: Holm, 2003 
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Ο Krause (2001) αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηνπ Leatherhead Food 

Research Association (LFRA) ην 2001, ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ρακειφηεξα ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Ζ παγθφζκηα αγνξά ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πνηψλ είλαη γχξσ ζηα 16 δηο € ην 2000, ελψ πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ηα 27 δηο € 

ην 2005, δειαδή 70 % αχμεζε κέζα ζ‟ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν. 

χκθσλα κε ηνπο Bech- Larsen et al. (2007), κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

(Nutrition Business Journal, 2004) ην 2003, νη κεγαιχηεξεο αγνξέο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ 

είλαη νη ΖΠΑ, Δπξψπε θαη Ηαπσλία κε 33,6%, 28,2 % θαη 20,9 % κεξίδην αγνξάο, αληίζηνηρα 

(ρήκα 1.1). Οη ηέζζεξηο κεγάιεο (“big four”)  Δπξσπατθέο αγνξέο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ 

είλαη νη παξαθάησ: Κεγάιε Βξεηαλία (US $ 2.6 δηο), Γεξκαλία (US $ 2.4 δηο), Γαιιία (US $ 

1.4 δηο) θαη ε Ηηαιία (US $ 1.2 δηο). Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία εμαξηάηαη απφ ηνλ εθάζηνηε νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί ζε 

απηά (Τδηα 2004). 

 

ρήκα 1.1. Μεξίδην Αγνξάο ησλ Λεηηνπξγηθώλ Σξνθίκσλ,2003 
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Πεγή: Bech- Larsen et al. 2007 

 

 

Ζ αγνξά ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ έρεη αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθά γηα ηα ηξία θχξηα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο, Δπξψπε, ΖΠΑ θαη Ηαπσλία (πίλαθαο 1.3). Ζ θχξηα θαηεγνξία 
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ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε έλα πνζνζηφ 46% 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δεκεηξηαθά κε πνζνζηφ 28%. ηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Ηαπσλία ε θαηεγνξία 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ είλαη ηα πνηά (58%), ελψ αθνινπζνχλ ηα 

δεκεηξηαθά γηα ηηο ΖΠΑ (17%) θαη ηα πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο γηα ηελ Ηαπσλία (15%). 

 

Πίλαθαο 1.3. Δθηίκεζε ηεο παγθόζκηαο αγνξάο ηξνθίκσλ αλά θαηεγνξία 

Δθαη. US $ Γαιαθη
ν-
θνκηθά 
πξντόλη
α 

Γεκεηξηαθά Δίδε 
δαραξν
πια-
ζηηθήο 

Πνηά Έιαηα & 
Βνύηπξ
ν (fats & 
spreads
) 

Άιια ύλνι
ν 

ΗΠΑ 727 2.200 900 7.425  1.450 12.700 

Δπξώπε 3.903 2.444 299  55.7 1.871 8.503 

Ιαπσλία 841 895 1.200 4.754   8180 

Πεγή: Holm 2003 

 
 
 

ηελ Διιάδα, ηα πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ 

είλαη θπξίσο ην γάια, ην γηανχξηη, νη καξγαξίλεο θαζψο θαη πξντφληα ςσκηνχ. χκθσλα κε 

κηα έξεπλα (πεγή: Information Resources Hellas, 2002), νη θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

έληνλα απμεηηθέο ηάζεηο είλαη απηέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ γάιαθηνο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθφ 

γηανχξηη. Ζ θαηεγνξία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ γάιαθηνο ην 2002 θαηέρεη κεξίδην 3,3% ζε φγθν θαη 

4,8% ζε αμία. Σν 2001 νη πσιήζεηο ιεηηνπξγηθνχ γηανπξηηνχ είραλ κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 2% 

ζε ζπλνιηθή αγνξά ησλ γηανπξηηψλ (πεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη ησλ γηανπξηηψλ, δειαδή 

ιεπθφ, κε θξνχηα, θιπ.) ζηα ζνχπεξ κάξθεη, πνπ είλαη θαη ην θχξην θαλάιη δηαλνκήο 

(www.greekretail.gr). 

Παξφια απηά, λέα δεδνκέλα δείρλνπλ αλαθνπή ηεο αλνδηθήο πνξείαο πνπ είρε ε 

αγνξά ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2008 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο IRI Hellas, απφ κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε ζνχπεξ- κάξθεη απφ ηελ 

πεξίνδν απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο έσο ηηο 6/9/2009, ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ ζηα ιεηηνπξγηθά 

γάιαηα κεηψζεθε θαηά 6,6% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα, ελψ ε κείσζε ηνπ 

ηδίξνπ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%. Ζ εμήγεζε γηα ηε κεγάιε ππνρψξεζε ησλ πσιήζεσλ 

http://www.greekretail.gr/
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βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ γάιαθηνο, κεηά θαη ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ 

ζην θξέζθν γάια θαη ην γάια πςειήο παζηεξίσζεο, θάζε άιιν παξά αληαγσληζηηθή είλαη. 

Γηα παξάδεηγκα, γάια πςειήο παζηεξίσζεο ζηε ζπζθεπαζία ηνπ 1,5 ιίηξνπ πσιείηαη πξνο 

1,86 €, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ιεηηνπξγηθφ γηανχξηη ηεο ίδηαο εηαηξείαο πσιείηαη πξνο 2,94€,  

δειαδή θαηά 58% αθξηβφηεξα (www.kathimerini.gr). 

Κείσζε παξνπζηάδνπλ νη πσιήζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ καξγαξηλψλ, θαηά 2% ζε φγθν 

θαη θαηά 2,4% ζε αμία, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ηηκέο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο, 

π.ρ. 1,59 επξψ ε ζπκβαηηθή καξγαξίλε κε ειαηφιαδν έλαληη 3,07 επξψ ηεο ιεηηνπξγηθήο 

καξγαξίλεο. Αξλεηηθή, εμάιινπ, είλαη ε πνξεία θαη γηα ηα πξντφληα ςσκηνχ γηα ηνζη, θαζψο 

ζε φγθν νη πσιήζεηο ζε ζρέζε κε πέξπζη ππνρσξνχλ θαηά 3,1% ζε φγθν θαη θαηά 4,5% ζε 

αμία, κε ηε δηαθνξά ησλ ηηκψλ κεηαμχ ζπκβαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ λα θηάλεη αθφκε θαη ην 

50%. Γηαθνξεηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν ησλ ιεηηνπξγηθψλ γηανπξηηψλ, θαζψο ν 

αληαγσληζκφο εληάζεθε κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηεο Danone, ζπκπαξαζχξνληαο 

πξνο ηα θάησ φρη κφλν ηηο ηηκέο ησλ ζπκβαηηθψλ, αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ γηανπξηηψλ, κε 

ζπλέπεηα απηέο λα κελ εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο (www.kathimerini.gr).  

Πάλησο γηα ηελ επηηπρία ελφο ιεηηνπξγηθνχ ηξνθίκνπ ζηελ αγνξά πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Οη θπξηφηεξεο είλαη ε αμηφπηζηε επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε γηα ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ζηελ πγεία θαη ε αζθάιεηά ηνπ θαηά ηελ ρξήζε. 

Σξφθηκα, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα δελ απνδεηθλχνληαη, δελ γίλεηαη 

απνδεθηά απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

νθείιεη λα είλαη αξθεηά πξνζεθηηθή ζηελ επηβεβαίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηέηνησλ ηξνθίκσλ 

πξνηνχ απηά εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο (Τδηα 2004). 

 

 

http://www.kathimerini.gr/
http://www.kathimerini.gr/
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1.7  Νομοθετικό πλαύςιο και ιςχυριςμού υγεύασ (health claims) για τα 
«Λειτουργικϊ Τρόφιμα» 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπδεηνχληαη πνιχ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζηνλ θφζκν ηεο 

δηαηξνθήο θαη αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Πξνσζνχληαη απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηνπο 

επηθαινχκελνπο ηζρπξηζκνχο πγείαο. Έηζη, ππάξρεη επξεία ζπλαίλεζε φηη νη ηζρπξηζκνί 

πγείαο πξέπεη λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζεκηηνχ εκπνξίνπ αιιά θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο αιιά 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξνθή (Θψδηθαο Σξνθίκσλ- Codex Alimentarius), έρνληαο εληνπίζεη ην 

πξφβιεκα ηεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο, λνκνζεζίαο θαη εξκελείαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ κηα πην ζχκθσλε άπνςε.  

ηελ Ηαπσλία, ε έξεπλα γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα άξρηζε απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σφηε ιεηηνχξγεζαλ 86 εηδηθά πξνγξάκκαηα πάλσ ζηε ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε θαη αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ηξνθίκσλ. Ζ Ηαπσλία ζέζπηζε απζηεξέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε αιιά θαη ηελ εκπνξία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ κε ην 

ινγφηππν «FOSHU» (Foods for Specified Health Uses), κηα ηδέα πνπ γελλήζεθε ην 1991. 

Δπηζεκάλζεθαλ ηφηε ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ηέηνησλ ηξνθψλ. Ζ πξσηνπφξνο Ηαπσλία έρεη ήδε εγθξίλεη πεξίπνπ 100 ηξφθηκα 

πγηεηλήο δηαηξνθήο, κε βάζε ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ πγεία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 

απνδνρήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ (θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο FOSHU) (Τδηα 2004).  

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ), δελ ππάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ή γηα ηα neutraceuticals αιιά ηζρπξηζκνί πγείαο πνπ αθνξνχλ ηε δνκή- 

ιεηηνπξγία θαη πνπ επηηξέπεηαη λα αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηα 

ζπκπιεξψκαηα ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία  NLEA- Nutrition and Labelling Education Act 

(Δπηζήκαλζε Θξεπηηθψλ θαη Δλεκέξσζε) πνπ ζέζπηζε ην Θνγθξέζν ην 1990 θαη πνπ απαηηεί 
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ε Ακεξηθαληθή Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ-FDA (US Food and Drug Administration) 

γηα λα δεκνζηεχζεη  λένπο θαλνληζκνχο θαη απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1993. Σν 1994, ην 

Θνγθξέζν ζέζπηζε ηε λνκνζεζία DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act- 

Γηαηηεηηθά Πξφζζεηα, Τγεία θαη Δλεκέξσζε) αλαγλσξίδνληαο έηζη ηε ζεκαζία ησλ 

δηαηηεηηθψλ πξνζζέησλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο (IUFoST Scientific Information Bulletin, 

June 2009). Κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλείζθεξε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ. 

χκθσλα κε ηελ DSHEA επηηξέπνληαη νη επηζεκάλζεηο σο πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ 

δηαηηεηηθψλ πξνζζέησλ ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ FDA θαη δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηηο 

εηαηξίεο λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά λέα πξντφληα σο δηαηηεηηθά πξφζζεηα θαη φρη σο 

ζπκβαηηθά ηξφθηκα κε πξφζζεηα ζπζηαηηθά (Τδηα 2004). Έηζη, ζηηο ΖΠΑ ν FDA έρεη 

θαζνξίζεη 4 θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη δηαηηεηηθψλ πξνζζέησλ: α) ζπκβαηηθά ηξφθηκα, β) 

ηξφθηκα θαηάιιεια γηα εηδηθή δηαηξνθηθή ρξήζε (π.ρ. ελίζρπζε δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ιφγσ 

ειηθίαο), γ) ηαηξηθά θάξκαθα (γηα εηδηθφ δηαηξνθηθφ έιεγρν αζζελεηψλ ή θαηαζηάζεσλ κε 

ζξεπηηθέο απαηηήζεηο) θαη δ) δηαηξνθηθά πξφζζεηα (γηα ελίζρπζε ηεο δηαηξνθήο ζε 

βηηακίλεο, βφηαλα, ακηλνμέα). Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα αλήθνπλ ζε φιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο 

ηξνθίκσλ ή δηαηηεηηθψλ πξνζζέησλ (Τδηα 2004).  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δελ ππάξρεη ελαξκνληζκέλε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο πγείαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αληηκεησπίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ 

πξφθιεζε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, είλαη ε 

απνθπγή κελπκάησλ πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζηε κείσζε θηλδχλνπ αζζελεηψλ, αθφκα θαη αλ 

ππάξρνπλ επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηεο δειψζεηο. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ, 

απαγνξεχεηαη ε απφδνζε ζε νπνηνδήπνηε ηξφθηκν ε ηδηφηεηα ηεο πξφιεςεο, ηεο αγσγήο ή 

ηεο ζεξαπείαο κηα αζζέλεηαο ή ηελ αλαθνξά ζε ηέηνηεο ηδηφηεηεο. Έηζη, ιφγσ ηνπ 

απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα» θαη ηνπο «Ηζρπξηζκνχο Τγείαο», 

ε Δ.Δ. δεκηνχξγεζε κηα Δπξσπαηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπηζηήκε ησλ Ιεηηνπξγηθψλ Σξνθίκσλ 
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ζηελ Δπξψπε (FUFOSE- European Commission Concerted Action on Functional Food 

Science in Europe) , ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ 

(International Life Science Institute- ILSI), ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε 

θαζηέξσζε κηαο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ δηαηξνθήο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο, πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πγεία, ηελ επεκεξία αιιά θαη/ ή ηε  

κείσζε θηλδχλνπ αζζέλεηαο.   

Σν πξφγξακκα ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Δπηζηήκε ησλ Ιεηηνπξγηθψλ Σξνθίκσλ (FUFOSE) 

ππνζηεξίδεη δχν ηχπνπο ηζρπξηζκψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο:  

α) Α ηύπνο: «Ηζρπξηζκνί εληζρπκέλεο ιεηηνπξγίαο» πνπ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο 

θπζηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη βηνινγηθέο δξάζεηο πέξα απφ ηνλ θαζνξηζκέλν 

ξφιν ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ηε δηαθνξνπνίεζε θαη άιιεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζψκαηνο, δειαδή δεδνκέλα βαζηζκέλα ζε έγθπξνπο δείθηεο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο- 

ζηφρνπ. 

β) Β ηύπνο: «Ηζρπξηζκνί  κεησκέλνπ θηλδχλνπ αζζελεηψλ» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαλάισζε ελφο ηξνθίκνπ, ή ζπζηαηηθνχ ηξνθίκνπ πνπ ελδέρεηαη λα βνεζήζεη ζηε κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα ή θαηάζηαζε, ιφγσ ησλ ζξεπηηθψλ ή κε 

ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ, βαζηζκέλνη ζε έγθπξνπο δείθηεο ησλ ελδηάκεζσλ 

παξακέηξσλ ηεο αζζέλεηαο, εάλ φρη ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο. 

Ωο δείθηεο ή βηνινγηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ «νη δείθηεο ησλ πξαγκαηηθψλ ή 

πηζαλψλ αιιαγψλ ηεο ζπζηεκηθήο, νξγαληθήο, ηζηηθήο, θπηηαξηθήο θαη ππνθπηηαξηθήο 

δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αθεξαηφηεηαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεκνλσκέλα 

ή ζε ζπλδπαζκφ γηα λα ειέγμνπλ ηελ πγεία θαη ηελ έθζεζε ζε δηάθνξα ζπζηαηηθά ζε 

πιεζπζκνχο θαη ζε άηνκα» (http://www.eufic.org/). 

  Όκσο, ηφζν νη αξρέο φζν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ FUFOSE ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ. Ωο εθ ηνχηνπ, έλα πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην PASSCLAIM 

http://www.eufic.org/
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(Γηαδηθαζία γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο ηήξημεο γηα ηνπο Ηζρπξηζκνχο ζηα 

Σξφθηκα) δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθχξσζε, ηελ 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ ηζρπξηζκψλ πγείαο αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

θαηαλαισηή. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ, ην PASSCLAIM επηθεληξψζεθε ζε έλα 

ζχλνιν επηζηεκνληθψλ ηεθκεξηψζεσλ γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο πγείαο θαη θαηέιεμαλ ζε 

έγθπξνπο δείθηεο γηα ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ηελ πγεία ησλ νζηψλ, ηελ νζηενπφξσζε 

θαη θπζηθά ηελ θπζηθή θαηάζηαζε (Cummings et al. 2003).   

ε αληίζεζε κε ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ νη θαλνληζκνί δελ 

είλαη ελαξκνληζκέλνη, ε νπεδία (www.snf.ideon.se), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Ηζρπξηζκνί 

JHCI, www.jhci.co.uk) θαη ε Οιιαλδία έρνπλ ήδε αλαπηχμεη έλα θνηλφ θψδηθα πξαθηηθψλ 

κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη βηνκεραλίαο γηα ηελ απνδνρή αξθεηψλ αιεζηλψλ ηζρπξηζκψλ 

πγείαο, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ.   

Ζ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

(Γεληθή Γηεχζπλζε SANCO) εμέδσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002 (SANCO/1832/2002) έλα πξψην 

ζρέδην πξφηαζεο γηα έλα θαλνληζκφ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή, ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηζρπξηζκνχο 

θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο πγείαο πνπ γίλνληαη ζηα ηξφθηκα. Πην πξφζθαηα, ζηελ ΔΔ νη 

ηζρπξηζκνί δηαηξνθήο θαη πγείαο δηέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 1924/2006 (EC No 

1924/2006)(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924R

(01):EL:NOT) ην νπνίν εγθξίζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2006 κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ γηα ηελ ππνβνιή ηέηνησλ ηζρπξηζκψλ. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ηζρπξηζκψλ πγείαο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζα πξέπεη λα 

εγθξηζνχλ φρη αξγφηεξα απφ ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2010 (Blanchfield,  

http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1004310 ).   

χκθσλα κε έλα πξφζθαην άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 (πεγή: 

Guardian, http://www.healthview.gr), ε Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ 

(EFSA) θιήζεθε λα εμεηάζεη ηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ 

παξαζθεπαζηψλ ηξνθίκσλ γηα ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ πγεία. 

http://www.snf.ideon.se/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924R(01):EL:NOT
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924R(01):EL:NOT
http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1004310
http://www.healthview.gr/
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Κφιηο ε EFSA νινθιήξσζε έλα κέξνο απηνχ ηνπ ειέγρνπ, βξήθε φηη ηα δπν ηξίηα απφ 

πεξίπνπ 500 ηέηνηνπο ηζρπξηζκνχο ήηαλ αβάζηκνη. Ζ παξηίδα ησλ 350 ηζρπξηζκψλ πνπ 

απνξξίθζεθαλ ζρεηίδνληαλ κε ηελ γεληθή πγεία, φπσο «εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ» ή 

«βειηηψλεη ηε λνεηηθή απφδνζε». Δλψ, νη ηζρπξηζκνί πνπ έγηλαλ δεθηνί αθνξνχζαλ θπξίσο 

βηηακίλεο, κέηαιια θαη δηαηηεηηθέο ίλεο.  
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Κεφάλαιο 2 
 

Βιβλιογραφικό Επιςκόπηςη 
 

 

Σα «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα», φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη κηα θαηεγνξία 

ηξνθίκσλ πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηαηί ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη 

πεξηζζφηεξν νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνπο αιιά θαη γηα ηα νθέιε ησλ 

ηξνθίκσλ. ‟ απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επηζθφπεζεο ηεο ππάξρνπζαο, 

ειιεληθήο θαη δηεζλνχο, βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ηφζν ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, φζν θαη ηελ απνδνρή αιιά θαη ηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γχξσ απφ 

ηα Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ 

Διιάδα είλαη ειάρηζηεο. 

Σν 2008 ν Παλειιήληνο Σύιινγνο Δηαηηνιόγσλ έθαλε κηα έξεπλα πνπ αθνξά ηελ 

γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

(www.greekretail.gr/articles/2719/index.html, www.medvoi365.gr). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηεινχληαλ απφ 735 ελήιηθεο, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην. Σν 41% ηνπ 

δείγκαηνο πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αηηηθή ελψ ην 59% απφ ην ππφινηπν ηεο Διιάδαο. ε 

πνζνζηφ 38% ήηαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ, 21% απφθνηηνη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη 

36% απφθνηηνη γπκλαζίνπ/ ιπθείνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ησλ 

εξσηεζέλησλ, ην 30,7% ήηαλ ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 20,7% ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ην 

20,2% δεκφζηνη ππάιιεινη, ην 14,9% θνηηεηέο/ ζπνπδαζηέο, ην 7,9% άλεξγνη θαη ην 5,7% 

ζπληαμηνχρνη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δελ είραλ αθνχζεη πνηέ ηνλ φξν 

«Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα», ελψ κφιηο ην 26% ησλ θαηαλαισηψλ αγνξάδεη ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

Απφ ηελ έξεπλα απνδείρηεθε φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν επεξεάδεη ηελ αγνξά ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ αθνχ ηα άηνκα παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο αγνξάδνπλ 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζε πνζνζηφ 39%. Όζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο αγνξάο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

http://www.greekretail.gr/articles/2719/index.html
http://www.medvoi365.gr/
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ηξνθίκσλ, ζε πνζνζηφ 37% αγνξάδεη ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνηαο 

πάζεζεο, ελψ γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ δελ αγνξάδνπλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θχξηνο ιφγνο 

είλαη φηη είλαη ειιηπψο ελεκεξσκέλνη (ζε πνζνζηφ 36%).  

ηελ έξεπλα ησλ Bogue et al., (2005), ζθνπφο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ Ηξιαλδψλ (ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Γνπβιίλν) απέλαληη ζηε 

δηαηξνθή, ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, αιιά θαη ηε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. πγθεληξψζεθαλ 300 εξσηεκαηνιφγηα θαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο, 185 

ήηαλ γπλαίθεο θαη 115 άλδξεο. ε πνζνζηφ 80% ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα πςειά θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ αθνχζεη γηα ηα ηξφθηκα πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε 

πξφιεςε αζζελεηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ην 49% ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα θαηψηεξα θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. 

ηελ έξεπλα απηή, κφλν ην 8% θαηαλαιψλνπλ γηανχξηηα κε πξνβηνηηθά ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, ην 13% πεξηζζφηεξν απφ έλα ηελ εκέξα θαη ην 4% θαηαλαιψλεη γηανχξηη 

κε πξνβηνηηθά κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο, ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ δελ κπνξνχζαλ λα 

εμεγήζνπλ ηνλ φξν «πξνβηνηηθφ», ελψ ην 67% δελ γλψξηδαλ ηα νθέιε γηα ηελ πγεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξνβηνηηθά. πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ έξεπλα γίλεηαη μεθάζαξν φηη νη 

γπλαίθεο αιιά θαη νη θαηαλαισηέο ειηθίαο 35 + ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πγεία 

ηνπο θαη είλαη πην πηζαλφ λα θαηαλαιψζνπλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Γελ βξέζεθε ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, κέγεζνο λνηθνθπξηνχ ή αξηζκψλ ηέθλσλ απέλαληη 

ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ή αθφκα θαη ζηε γλψζε ηεο δηαηξνθήο. 

Οη Wansink et al., (2005), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζηέιλνληαο έλα 12- ζέιηδν 

εξσηεκαηνιφγην ζε ηπραίν δείγκα 1302 αηφκσλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο ζε αληάιιαγκα 6.00$ 

γη‟ απηνχο πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ηελ έξεπλα. Όκσο, κφλν 606 άηνκα απάληεζαλ ζε 

δηάζηεκα 8 εβδνκάδσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ην 61% ήηαλ 

γπλαίθεο (κε κέζε ειηθία ηα 43 ρξφληα), ζε πνζνζηφ 74% ήηαλ νη θχξηνη αγνξαζηέο θαη απηνί 

πνπ θαζφξηδαλ ηα γεχκαηα (78%) ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σν 41% έρνπλ πάεη ζε θάπνην θνιιέγην, 

θαη ν ηππηθφο εξσηψκελνο ήηαλ Anglo- Ακεξηθάλνη (73%), είραλ αλήιηθα παηδηά (77%) θαη 
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εηήζην εηζφδεκα κεηαμχ 30.000 $ θαη 74.999$ (73%). Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη κφλν ην 

21,9% ησλ εξσηεζέλησλ γλψξηδαλ ηνλ φξν «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα». Όηαλ ξσηήζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζφγηα, ην 74,4% είραλ γλψζε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζφγηαο, γλψζε 

ιφγσ θαηαλάισζεο απηνχ ή θαη ηα δχν.    

ε κηα άιιε έξεπλα (Saaksjarvi et al. 2009), κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε 

πξνζπάζεηα εθηίκεζεο φρη κφλν ηεο γλψζεο αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ. Οη εξσηψκελνη ήηαλ 409  θαη ζε πνζνζηφ 40,9% ήηαλ απφ ηελ 

Λφηηα Φηιαλδία, 35,6% απφ ηελ Γπηηθή Φηιαλδία, ην 12,7% απφ ηελ Αλαηνιηθή Φηιαλδία ελψ 

έλα 9,1% απφ ηελ Βφξεηα Φηιαλδία. Οη εξσηεζέληεο ήηαλ θπξίσο γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 76%, 

ελψ φζνλ αθνξά ηελ κφξθσζε, ην 32% ήηαλ απφθνηηνη Ιπθείνπ (secondary) θαη ην 34% 

απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ. Σν 48% ήηαλ παληξεκέλνη, ελψ ην 24% ήηαλ αλχπαληξνη θαη ην 

20% απιψο ζπδνχζαλ. Σν 23% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ 1-2 παηδηά, θαη ην 8,8% πάλσ απφ 2 

παηδηά. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο γλψξηδαλ πεξηζζφηεξα γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα απφ ηνπο άλδξεο. Ζ ειηθία δελ είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, κε ηηο ειηθίεο 55-65 ρξνλψλ λα έρεη ην πςειφηεξν ζθνξ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο λεφηεξεο ειηθίεο. Σν εηζφδεκα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηε γλψζε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ είραλ εηζφδεκα θάησ απφ 10.000€ είραλ 

ιηγφηεξε γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ζπγθξηηηθά κε θαηαλαισηέο πνπ είραλ εηζφδεκα 

60.000 € θαη πάλσ. Δπίζεο, νη εξσηεζέληεο κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε είραλ πεξηζζφηεξε 

γλψζε απφ ηνπο απνθνίηνπο Ιπθείνπ, άξα ε εθπαίδεπζε είρε ζεηηθή επίδξαζε.  

Δθηφο απφ ηελ γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, άιιεο έξεπλεο εμέηαζαλ ηελ 

θαηαλάισζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ηα 

θαηαλαιψλνπλ, θαζψο ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Οη 

Herath et al., (2008), έθαλαλ κηα έξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ κηα πξνεγνχκελε 

έξεπλα ηνπ 2006 (Canadians’ Demand for Food Products Supporting Health and Wellness). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 2029 θαηαλαισηέο, δείγκα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
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Θαλαδά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θαηαλαισηέο πνπ είλαη πην δεθηηθνί απέλαληη ζηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ηείλνπλ λα είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ρακειφηεξεο κφξθσζεο θαη κε 

ρακειφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Απηνί νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ζέκαηα πγείαο θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα κάζνπλ γηα ηξφθηκα κε πηζαλά νθέιε γηα ηελ 

πγεία. ε αληίζεζε, νη θαηαλαισηέο πνπ δελ είλαη ηφζν δεθηηθνί ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

είλαη λεφηεξνη, κε πςειφ επίπεδν κφξθσζεο θαη κεγαιχηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

Οη Ares et al., (2009),  πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ ηα 

ζπζηαηηθά, ην φλνκα ηνπο αιιά θαη νη ηζρπξηζκνί πγείαο ζηελ πξνζπκία λα δνθηκάζνπλ νη 

θαηαλαισηέο έλα «ιεηηνπξγηθφ» επηδφξπην κε αληηνμεηδσηηθά ή θπηηθέο ίλεο. 150 

εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζε θαηαλαισηέο θαη έγηλαλ δεθηά κφλν 82, ζε απηά πνπ νη 

εξσηεζέληεο θαηαλάισλαλ επηδφξπηα γηανπξηηνχ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. ηα 

εξσηεκαηνιφγηα δηλφηαλ θσηνγξαθίεο ηνπ επηδνξπίνπ κε θάπνηα πιεξνθφξεζε, άιινηε 

απιή θαη άιινηε πην εηδηθή. Σν 55% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην ππφινηπν 45% άλδξεο, κε ηελ 

ειηθία λα θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 78 ρξνλψλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, είλαη φηη νη 

θαηαλαισηέο έδεημαλ ηελ ίδηα ζηάζε απέλαληη ζηα επηδφξπηα γηανπξηηνχ κε ίλεο ή 

αληηνμεηδσηηθά. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπζηαηηθψλ ή ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο φξσλ δελ 

ζπλίζηαηαη θαζψο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηνπο θαηαλαισηέο. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, νη γπλαίθεο θαη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαηαλαισηέο ήηαλ πην ζεηηθνί 

απέλαληη ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Οη γπλαίθεο δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην φλνκα ηνπ 

ζπζηαηηθνχ πνπ πξνζηίζεηαη, ην νπνίν κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ην γεγνλφο φηη γλσξίδνπλ 

πην θαιά ηα νθέιε γηα ηελ πγεία ησλ αληηνμεηδσηηθψλ θαη ησλ ηλψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. 

ε κηα άιιε έξεπλα (Urala and Lahteenmaki, 2003) πνπ δηεμήρζεη αλάκεζα ζηε 

Φηιαλδία θαη ηε νπεδία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θέξξπ-κπνη αλάκεζα ζηελ πφιε Turku ηεο 

Φηιαλδίαο θαη ηελ ηνθρφικε ηεο νπεδίαο, νη εξσηεζέληεο είραλ λα θάλνπλ κηα επηινγή 

αλάκεζα ζε ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη ζηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά ηνπο. Οη 6 θαηεγνξίεο 

ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ γηανχξηηα, πξντφληα επάιεηςεο (spreads), ρπκνί, 
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αλζξαθνχρα πνηά, γιπθά θαη παγσηά. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ζε 

50 άηνκα, 31 γπλαίθεο θαη 19 άληξεο. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη 20 ήηαλ ζπληαμηνχρνη, νη 16 

εξγαδφκελνη, νη ππφινηπνη 14 θνηηεηέο ή άλεξγνη θαη ε κέζε ειηθία ήηαλ 47 ρξνλψλ. Σξηάληα 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ήηαλ θαιή ή άξηζηε, θαη νη 

ππφινηπνη 20 δήισζαλ φηη ήηαλ κέηξηα ή θαθή. Ο κέζνο ΓΚ (Γείθηεο Κάδαο ψκαηνο) ήηαλ 

25,5 kg/m2, φπνπ 22 εξσηεζέληεο ήηαλ ζε θαλνληθά επίπεδα βάξνπο θαη 27 ήηαλ ππέξβαξνη. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ 30 κε 50 ιεπηά. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη εξσηεζέληεο επέιεμαλ ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα 230 θνξέο (51%) θαη ηα ζπκβαηηθά 208 θνξέο (47%), ελψ ζε 9 πεξηπηψζεηο (2%), 

δελ κπνξνχζαλ λα δηαιέμνπλ. Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα πνπ επηιέρζεθαλ πεξηζζφηεξν αλήθαλ 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αλζξαθνχρσλ πνηψλ, ηνπο ρπκνχο θαη ηα γιπθά. Οη ιφγνη επηινγήο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ήηαλ ε εμνηθείσζε, ε ηηκή, ε βειηίσζε ηεο εληεξηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο. Άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο επηινγήο ήηαλ ε 

πνηφηεηα, ε γεχζε αιιά θαη νη νηθνγελεηαθέο πξνηηκήζεηο. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξήθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Bech- Larsen et al., (2001), 

ζηελ νπνία νη θπξηφηεξνη ιφγνη αγνξάο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξντφλησλ (βνχηπξν, ρπκνί 

πνξηνθαιηνχ θαη αξσκαηηζκέλα γηανχξηηα) ήηαλ ε “νηθεηφηεηα” , ε γεχζε αιιά θαη ηα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (wholesomeness). Ζ έξεπλά ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Γαλία, ηελ Φηιαλδία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Δπηπιένλ, νη Φηιαλδνί 

θαηαλαισηέο ήηαλ πην ζεηηθνί απέλαληη ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζε ζρέζε κε ηνπο 

Ακεξηθάλνπο θαη ηνπο Γαλνχο. Δπίζεο, νη Ακεξηθάλνη γλψξηδαλ ιηγφηεξα γχξσ απφ ζέκαηα 

δηαηξνθήο ζπγθξηηηθά κε ηνπο Γαλνχο θαη ηνπο Φηιαλδνχο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξήθαλ 

ζηελ έξεπλά ηνπο νη Bech- Larsen et al., (2003). Δπηπξνζζέησο ζηελ έξεπλα ησλ Bech- 

Larsen et al., (2001), ε ζηάζε ησλ Γαλψλ θαη θπξίσο ησλ Φηιαλδψλ ήηαλ αξλεηηθή απέλαληη 

ζηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα (GMO) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Ακεξηθάλνπο. Οη 

Φηιαλδνί θαηαλαισηέο δέρνληαη ηα νθέιε γηα ηελ πγεία πνπ απνξξένπλ απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα πην «εχθνια» ζε ζρέζε κε ηνπο Γαλνχο θαη ηνπο Ακεξηθάλνπο.  
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χκθσλα κε κεγάιε Δπξσπατθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (Lappalainen et al., 

1998), νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο 

επηινγήο ηνπο πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο Δπξσπαίνπο θαηαλαισηέο. Άιινη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο επηινγήο ηξνθίκσλ, ήηαλ ε πνηφηεηα, ε ηηκή, ε γεχζε θαζψο θαη νη πξνηηκήζεηο 

ηεο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ, νη νηθνγελεηαθέο πξνηηκήζεηο ήηαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ζηελ 

Φηιαλδία ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 15 Δπξσπατθέο ρψξεο (Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, 

Φηιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Ινπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, 

Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην) θαη ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ 14.331 

εξσηεκαηνιφγηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο θαηά πξφζσπνλ ζπλέληεπμεο.  

Οη Labrecque et al.,  (2006) έθαλαλ κηα έξεπλα αλάκεζα ζε θνηηεηέο απφ ηξεηο 

ρψξεο, ηε Γαιιία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη απφ ηνλ Θαλαδά. Ζ έξεπλα έγηλε κε 

ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν ηνπο δφζεθε θαη ε έλλνηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ. πγθεληξψζεθαλ 545 εξσηεκαηνιφγηα, νη γπλαίθεο ήηαλ ζε πνζνζηφ 51% ελψ νη 

άληξεο 49% θαη ε κέζε ειηθία ήηαλ 21,9 ρξφληα. Όζνλ αθνξά ηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηνλ φξν ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ην 56,9% ησλ θνηηεηψλ ησλ ΖΠΑ θαη ην 45,8% ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Θαλαδά είραλ αθνχζεη γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα πξηλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Γάιινπο θνηηεηέο (10,6%). Σν 63,8% ησλ Γάιισλ θνηηεηψλ δελ 

είραλ αθνχζεη μαλά ηνλ φξν «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» πξηλ ηνπο δνζεί ην εξσηεκαηνιφγην. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη ην πνζνζηφ ησλ Ακεξηθάλσλ θνηηεηψλ πνπ είραλ αθνχζεη γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη κηθξφηεξν (57%) ζε ζρέζε κε ην πιεζπζκφ ηεο Ακεξηθήο πνπ είρε 

παξαηεξεζεί ζηε έξεπλα ηνπ IFIC (2000), πνπ βξήθαλ φηη ην 82% ησλ Ακεξηθάλσλ 

κπνξνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν αιιά ην 72% απηψλ δελ αζρνινχληαη 

κε απηά ηα πξντφληα. 

Γηα λα εμεηάζνπλ πεξαηηέξσ ηελ απνδνρή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ νη  Labrecque 

et al., (2006), ξψηεζαλ ηνπο θνηηεηέο αλ θαηαλαιψλνπλ γάια κε σ-3 ή απγά κε σ-3. Σν 42% 
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ησλ Θαλαδψλ θαη ην 51% ησλ Ακεξηθάλσλ θνηηεηψλ θαηαλάισλαλ απηά ηα πξντφληα 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε δπν εβδνκάδεο. Σν αλάινγν πνζνζηφ γηα ηνπο Γάιινπο ήηαλ 7%. 

Οη Kolodinsky et al., (2008), ρξεζηκνπνίεζαλ παξφκνην δείγκα κε ηελ παξαπάλσ 

έξεπλα δειαδή θνηηεηέο απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ Γαιιία θαη ηνλ Θαλαδά, κε ηε δηαθνξά φηη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ 835 θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ ηα 22.4 

ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ην 33,1% είραλ θαιή γλψζε γχξσ 

απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, κεξηθή γλψζε είρε ην 28,1% θαη ην 38,8% δελ γλψξηδε θαζφινπ 

γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο είραλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη αγφξαδαλ πεξηζζφηεξν σ-3 πξντφληα απφ ηνπο άληξεο.  

Ο Verbeke W., (2005)  ζέινληαο λα παξαηεξήζεη ηελ απνδνρή ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα έθαλε κηα έξεπλα. Σα δεδνκέλα (215 εξσηεκαηνιφγηα) ζπιιέρζεθαλ 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ 215 θαηαλαισηέο ηνπ Βειγίνπ. Σν 46,5% ηνπ δείγκαηνο 

απνδέρεηαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ελψ απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα απνδνρήο απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία. Ζ παξνχζα κειέηε 

δείρλεη φηη ε γλψζε θαη νη πεπνηζήζεηο αληηζηαζκίδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ πάλσ ζηελ απνδνρή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθή επίδξαζε παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα έλα άξξσζην κέινο.     

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία εθηφο απφ ηα παξαπάλσ άξζξα πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνδνρή, ηελ γλψζε αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ππάξρνπλ θαη άιιεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

πγθεθξηκέλα, νη Markosyan et al., (2009) ζέιεζαλ λα βξνπλ ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο γηα κήια εκπινπηηζκέλα κε αληηνμεηδσηηθφ. Έθαλαλ 730 πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο 

ζε παληνπσιεία ζην Seatle θαη ζην Spokane, Washington. Ζ κέζε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ 

ήηαλ ηα 45 ρξφληα. Σν 61% ήηαλ γπλαίθεο, ν κέζνο φξνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ λνηθνθπξηνχ ήηαλ 

ηα 2,75 κέιε θαη ην 35% είραλ αλήιηθα παηδηά. Σν 31% είρε θάπνην πηπρίν, ην 27% είρε 

κεηαπηπρηαθφ, ην 28% παξαθνινχζεζαλ θάπνην θνιιέγην, ην 12% είρε απνιπηήξην Ιπθείνπ, 
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ελψ κφλν ην 2% δήισζε φηη είρε πάεη ζε θάπνην ζρνιείν. Όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε ην 62% ήηαλ απαζρνινχκελνη θαη ην 16% απηφ-απαζρνινχκελνη. Δλψ, ην 

11% δήισζε φηη ήηαλ ζπληαμηνχρνη, ην 5% θνηηεηέο, ην 4% λνηθνθπξέο θαη ην 3% άλεξγνη. Σν 

85% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ νη θχξηνη αγνξαζηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ε πιεηνςεθία ηνπο 

(58%) δήισζαλ φηη ςψληδαλ δχν κε πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σν 28% ςψληδαλ κία θνξά 

ηελ εβδνκάδα, ην 8% δήισζε φηη ςψληδαλ θαζεκεξηλά, ην 5% κία θνξά ην δεθαπελζήκεξν, 

ελψ ην 1% ςψληδε κία θνξά ην κήλα.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην 12% δελ γλψξηδε ηίπνηα γηα ηα 

αληηνμεηδσηηθά, ην 65% φηη είρε κεξηθή γλψζε γχξσ απφ ηα αληηνμεηδσηηθά ελψ ην κφλν 15% 

ηζρπξίδεηαη φηη γλψξηδε ηη είλαη ηα αληηνμεηδσηηθά. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζηηο κηζέο 

ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ ηνπο δφζεθε ε πιεξνθφξεζε γηα ηα αληηνμεηδσηηθά, ελψ ζηηο 

ππφινηπεο δελ δφζεθε. Ζ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα «εκπινπηηζκέλα» απηά 

ηξφθηκα ήηαλ ζε πνζνζηφ 63% ζεηηθή ή πνιχ ζεηηθή, ελψ κφλν ην 10% είρε αξλεηηθή ή πνιχ 

αξλεηηθή ζηάζε.  

Δπηπιένλ, ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηα αληηνμεηδσηηθά κήια ζ‟ απηνχο πνπ 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ήηαλ 10% παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ, ζε 

αληίζεζε κε απηνχο πνπ δελ ηνπο δφζεθε ε πιεξνθφξεζε φπνπ ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο 

ήηαλ 7% παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ. Αλαιπηηθφηεξα, νη θαηαλαισηέο απφ ην 

Seattle ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 7% παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ, ελψ 

νη θαηαλαισηέο ηνπ Spokane ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 10% παξαπάλσ. πλνπηηθά, 

νη θαηαλαισηέο απφ ην Seattle ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 3,8% παξαπάλσ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο θαηαλαισηέο απφ ην Spokane. 

Άιιε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αθνξνχζε ηα «ιεηηνπξγηθά» θξαζηά 

έγηλε απφ ηνπο Barreiro- Hurle et al., (2008). Ζ έξεπλα έγηλε κε εξσηεκαηνιφγηα, ε δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ ήηαλ 20 ιεπηά θαη πεξηειάκβαλε 54 εξσηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

91,3% ηνπ ζπλφινπ δείγκαηνο ηζρπξίδεηαη φηη γλψξηδαλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη ην 

91,7% φηη ηα θαηαλαιψλεη. Δπηπξνζζέησο, ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ην «ιεηηνπξγηθφ» 
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ραξαθηεξηζηηθφ εθηηκήζεθε ζηα 5.89€ αλά κπνπθάιη, δειαδή 55% παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή 

πνπ ζα πιήξσλαλ γηα έλα ζπκβαηηθφ κπνπθάιη θξαζηνχ.     

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο έγηλε κηα έξεπλα γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 

γηα ρνηξηλφ θξέαο κε κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε θνξεζκέλα ιηπαξά (Halbrendt et al., 1995). 

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέρηεθαλ κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ, φπνπ κφλν 417 

λνηθνθπξηά ζέιεζαλ λα πάξνπλ κέξνο. Απφ απηά ηα 417 λνηθνθπξηά, ην 43% απνηεινχληαλ 

απφ δχν άηνκα, ην 56% είρε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ 45.000$, ην 79,1% ησλ 

εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθεο, ππνδεηθλχνληαο φηη νη γπλαίθεο θάλνπλ ηα ςψληα ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ην 71,4% απηψλ ήηαλ παληξεκέλνη. Απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βξέζεθε 

φηη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (40,6%) πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

δηαηξνθή ηνπο ήηαλ νη γηαηξνί, ην 17,9% είρε ζαλ πεγή ελεκέξσζεο ηα πεξηνδηθά, 17,6% ηηο 

εθεκεξίδεο θαη 10,2% ηελ ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν. Δπηπιένλ, εξσηήζεθαλ αλ δηαβάδνπλ 

ηηο εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηα θνξεζκέλα θαη αθφξεζηα ιηπαξά. Σν 78% απάληεζαλ φηη 

ζπλήζσο δηαβάδνπλ ηηο εηηθέηεο, ελψ ην 10% φηη κεξηθέο θνξέο ηηο δηαβάδνπλ.  

Δπίζεο, ην 44% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε 

θξέζθνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο αλ ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ κεησζεί. Αλ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ κεησζεί θαηά 25%, ηφηε νη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ 

27% ζα πιήξσλαλ 10 ζεληο παξαπάλσ, ην 14% ζα πιήξσλε 25 ζεληο παξαπάλσ, ην 11% ζα 

πιήξσλε 50 ζεληο παξαπάλσ ελψ ην 36% δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη παξαπάλσ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ κεησζεί θαηά 50%, ηφηε ζε 

πνζνζηφ 15% ζα πιήξσλαλ 10 ζεληο παξαπάλσ, ην 18%   ζα πιήξσλε 25 ζεληο παξαπάλσ, ην 

10% ζα πιήξσλε 50 ζεληο παξαπάλσ, ην 8% ζα πιήξσλε 75 ζεληο παξαπάλσ, ελψ ην 27% 

δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη παξαπάλσ. 

Κηα άιιε έξεπλα πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα έθαλαλ νη Arnoult et 

al., (2007). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δεκηνπξγψληαο έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν είραλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε ηξία πξντφληα: καξνχιηα θαη 

θξάνπιεο κε πςειά επίπεδα αληηνμεηδσηηθψλ, θαζψο επίζεο πατδάθηα κε πςειά επίπεδα κε 
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θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ (strawberries and lettuce with higher antioxidant levels, and 

lamb chops with higher levels of unsaturated fatty acids). Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο έγηλε κε 

θάξηεο, φπνπ γηα ην θάζε πξντφλ ππήξραλ 16 θάξηεο θαη κφλν 7 εξσηήζεηο. πιιέρηεθαλ 200 

εξσηεκαηνιφγηα χζηεξα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, κε ην 80% λα είλαη γπλαίθεο θαη ε 

κέζε ειηθία ηα 40 ρξφληα. Σν κέζν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο ήηαλ 2,7, ην 60% ήηαλ είηε 

παληξεκέλνη είηε δνχζαλ κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπο ελψ ην 17% ήηαλ ρσξηζκέλνη ή ρήξνη. Σν 48% 

ησλ εξσηεζέλησλ δελ είραλ παηδηά, θαη ην 45% είραλ έλα ή δχν θάησ ησλ 18 ρξφλσλ. Όζνλ 

αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην 42% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ εηήζην εηζφδεκα 

θάησ απφ 10,000£, θαη ην 82% είρε εηζφδεκα θάησ απφ 30,000£.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηηο 

πγηεηλέο κεζφδνπο παξαγσγήο  θαη γηα ηα ηξία πξντφληα, ελψ παξαηεξείηαη κηα έληνλε 

απφξξηςε γηα ηα ζπκπιεξψκαηα (pill alternatives). Έηζη, παξαηεξήζεθε φηη ηα εληζρπκέλα 

ηξία πξντφληα πξνηηκψληαη απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο, άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο, ελψ ηα ζπκπιεξψκαηα απνξξίπηνληαη θπξίσο απφ γπλαίθεο, άηνκα κε πςειή ζέζε 

εξγαζίαο θαη απφ λνηθνθπξηά ζηα νπνία ππάξρνπλ παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ.  

Κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (Krystallis et al., 2003) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Θεζζαινλίθε είρε ζαλ ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα 

πξντφληα ρακειά ζε ιηπαξά. Αλαιπηηθφηεξα, ε έξεπλα έγηλε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη 

ζπιιέρζεθαλ 323 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ 30-40 ιεπηά. Σν 56,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ άληξεο θαη ην ππφινηπν 43,7% γπλαίθεο. ε πνζνζηφ 67,8% ήηαλ 

παληξεκέλνη, ελψ ην 31,9% αλχπαληξνη. Όζνλ αθνξά ηελ κφξθσζε, ην 40,2% ήηαλ 

απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ, ην 34,1% απφθνηηνη ιπθείνπ θαη ην 24,5% απφθνηηνη γπκλαζίνπ.  

ην εξψηεκα αλ είραλ αθνπζηά ηνλ φξν ρακειά ζε ιηπαξά πξντφληα, ην 95.8% 

απάληεζε ζεηηθά θαη ζηε εξψηεζε αλ θαηαλαιψλνπλ ηέηνηα πξντφληα θαηά ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο (2001) πνπ έγηλε ε έξεπλα, ην 99,7% απάληεζε φηη είρε αγνξάζεη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Δπηπιένλ, ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ηα πξντφληα κε 

ρακειά ιηπαξά είλαη πην πγηεηλά απφ απηά κε πιήξε ιηπαξά, ζε αληίζεζε κε ην 25% πνπ 
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πηζηεχνπλ αθξηβψο ην αληίζεην. Δπηπξνζζέησο, έγηλε πξνζπάζεηα εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο γηα ρακειά ζε ιηπαξά πξντφληα φπνπ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κφλν ην 35,9% 

ήηαλ πξφζπκν λα πιεξψζεη παξαπάλσ, ζε αληίζεζε κε ην 19,4% πνπ δελ ήηαλ πξφζπκν. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (43,4%) δελ ήζειαλ λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο.  

Οη Teratanavat R, and Hooker N.H., (2006), δηεμήγαγαλ δχν έξεπλεο. Αξρηθά, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ρπκφ ηνκάηαο κε ζφγηα (πξντφλ ην νπνίν είλαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην), 

αληηπξνζσπεχνληαο κηα λέα θαηεγνξία ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, βνεζψληαο λα κεηψζνπλ ηνλ 

θίλδπλν απφ νξηζκέλνπο ηχπνπο θαξθίλνπ θαη αζζέλεηεο ηεο θαξδηάο. Αλαιπηηθφηεξα, 326 

θνηηεηέο απφ ην Ohio State University ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, φπνπ ηνπο δφζεθε θαη ε 

έλλνηα ηνπ ρπκνχ ηνκάηαο κε ζφγηα. Σν 98% αλέθεξαλ φηη ε γεχζε είλαη ην θπξηφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ πξντφληνο, ελψ πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ζεσξνχλ 

ηα νθέιε ηεο πγείαο θαη ηελ ηηκή. Πεξίπνπ ην 30% πξφηεηλε φηη ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά θαη ε 

θπζηθφηεηα ήηαλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην πξντφλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

ξσηήζεθαλ πφζν δηαηεζεηκέλνη είλαη λα πιεξψζνπλ γηα απηφ ην λέν πξντφλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ ήηαλ 3.5 $. Πεξίπνπ ηνλ 20% ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 

κεηαμχ 3-4$, θαη ην 25% ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 4$.  

ηε ζπλέρεηα, έθαλαλ κηα έξεπλα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φπνπ θαη 

επηιέρζεθαλ 3500 λνηθνθπξηά απφ ην Οράην. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ήηαλ 52.4%, νπφηε 

ηα λνηθνθπξηά πνπ απάληεζαλ ήηαλ 1781. απφ απηά απνξξίθζεθαλ ηα 77 ιφγσ κε επαξθψλ 

απαληήζεσλ. Οπφηε ηα λνηθνθπξηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε ήηαλ 1704. Σν 50% ησλ 

εξσηεζέλησλ αλάθεξαλ φηη ππήξρε ηζηνξηθφ θαξδηαθψλ παζήζεσλ αιιά θαη θαξθίλνπ. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αλέθεξαλ φηη ζπάληα ή πνηέ δελ αγνξάδνπλ βηνινγηθά ή 

νξγαληθά ηξφθηκα, ελψ πεξηζζφηεξνη απφ ην 70% δήισζαλ φηη πεξηζηαζηαθά ή ζπρλά 

αγνξάδνπλ ηξφθηκα πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία πέξα απφ ηε βαζηθή δηαηξνθή.  

Έηζη, θαηά κέζν φξν νη εξσηεζέληεο ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 0.93$ παξαπάλσ 

γηα έλα εληαίν φθεινο γηα ηελ πγεία (single health benefit), 0.28$ πεξηζζφηεξα γηα πνιιαπιά 

νθέιε γηα ηελ πγεία (multiple health benefit) θαη 0.41$ γηα ην θπζηθφ (naturalness), φηαλ ε 
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ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ είλαη 3$/ παθέην. Δπηπιένλ, ε εθηίκεζε ηεο πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηα 

νξγαληθά ραξαθηεξηζηηθά θπκαίλεηαη απφ -2.07$ έσο 1.86$. 

πκπεξαζκαηηθά, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο ήηαλ ζεηηθνί θαη 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα ηα νθέιε ηεο πγείαο πνπ πξφζθεξε ν ζπγθεθξηκέλνο 

ρπκφο ηνκάηαο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Childs and Poryzees, 

(1997), πνπ αλάθεξαλ φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ θπζηθά κέζα γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ, είλαη πεξίεξγν φηη νη εξσηεζέληεο (θαηά κέζν φξν), πξνηηκνχλ ην 

πξντφλ κε έλα κφλν φθεινο γηα ηελ πγεία ην νπνίν πξνζθέξεη νθέιε θαηά ηνπ θαξθίλνπ 

(απμεκέλα πνζνζηά ιπθνπελίνπ), ζε αληίζεζε κε ην πξντφλ κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ πγεία 

(νθέιε γηα ηηο θαξδηαθέο παζήζεηο θαζψο θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ). 

  Δπίζεο, ζε κηα άιιε έξεπλα (Cate Nakaweesa Munene,  2006) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή, έγηλε πξνζπάζεηα εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο 

γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα αιιά θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζ‟ απηή ηελ 

θαηεγνξία ηξνθίκσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ηα εξσηεκαηνιφγηα εζηάιεζαλ ηαρπδξνκηθά 

ζε 4000 θαηαλαισηέο αιιά κφλν 632 ζπκπιεξψζεθαλ θαη επηζηξάθεθαλ (πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο 15,8%). Σν 51% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθεο θαη πεξίπνπ ην 71% νη θχξηνη 

αγνξαζηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σν 64,6% ήηαλ παληξεκέλνη θαη ην 34,8% αλχπαληξνη.  

Σνπιάρηζηνλ ην 41% ηνπ δείγκαηνο είραλ πηπρίν bachelor θαη κφλν ην 4,9% είραλ κφξθσζε 

ρακειφηεξε ιπθείνπ. Σν κέζν εηήζην εηζφδεκα θπκαηλφηαλ κεηαμχ 50.000$ θαη 74.999%. 

Πεξίπνπ ην 5% είραλ εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ 10.000$, ελψ ην 3% είραλ εηζφδεκα 200.000$.  

Σα απνηειέζκαηα απφ δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά 

κε ηελ δηαηξνθή θαη ηελ πγεία, έδεημαλ 51% ησλ εξσηεζέλησλ  απάληεζαλ ζσζηά ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο θαη κφλν ην 0,16% απάληεζαλ ιάζνο. Σν 99% γλψξηδαλ φηη ηφζν ν θαξθίλνο φζν 

θαη νη θαξδηαθέο παζήζεηο είλαη απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπο ζηελ Ακεξηθή. Όζνλ αθνξά 

ηε γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ην 63% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζε φηη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα πεξηιακβάλνπλ ζπζηαηηθά πνπ ηνπο πξνδίδνπλ νθέιε γηα ηελ πγεία, 

ελψ ην 30% δελ ήηαλ ζίγνπξνη ηη πεξηιακβάλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Δπίζεο, πεξίπνπ ην 
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18% ζπκθψλεζε φηη ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη κφλν απηά πνπ αλαγξάθνπλ ζηελ δηαηξνθηθή 

εηηθέηα θάπνην ηζρπξηζκφ πγείαο, ελψ ην 46% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζε κε απηή ηε 

δήισζε θαη ην 35% δήισζε φηη δελ είλαη ζίγνπξνη.  

Δπηπξνζζέησο, ην 15% είπε φηη δηαβάδεη ηηο εηηθέηεο δηαηξνθήο πξηλ αγνξάζνπλ 

ηξφθηκα. Σν 51% έρνπλ σο πεγή πιεξνθφξεζεο ηε δηαθήκηζε θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

αγνξάο, ην 39% ηνπο εηδηθνχο δηαηξνθήο, ην 10% ην δηαδίθηπν, ην 14% ηα θαηαζηήκαηα 

πγηεηλψλ ηξνθψλ, ην 30% ηε ρξήζε  κέζσλ ελεκέξσζεο, ελψ ην 55% ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο International Food Information Council (IFIC) ηνπ 

2002, ην 47% ησλ θαηαλαισηψλ εκπηζηεχνληαη εηδηθνχο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε ησλ ηξνθίκσλ  γηα ηελ πγεία, ελψ ην 23% εκπηζηεχεηαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  

Γηα ηελ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηξία πξντφληα: πξντφλ 

επάιεηςεο Α- spread A (κε ηζρπξηζκφ πγείαο σο εμήο: «βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε κηαο πγηνχο 

θαξδηάο φηαλ αληηθαζηζηά ην βνχηπξν ε ηελ καξγαξίλε σο κέξνο κηα δηαηξνθήο ρακειήο ζε 

θνξεζκέλα ιηπαξά θαη ρνιεζηεξφιε»), πξντφλ επάιεηςεο Β- spread Β (κε ηζρπξηζκφ πγείαο 

πνπ έρεη σο εμήο : «φηη απνδεδεηγκέλα κεηψλεη ζεκαληηθά ηε ρνιεζηεξφιε»), θαη ςσκί Α- 

bread A (κε ηζρπξηζκφ πγείαο  σο εμήο: «ζε κηα δηαηξνθή ρακειή ζε ιηπαξά, ηα πξντφληα 

νιηθήο αιέζεσο, ηα πνιχζπνξα θαη ηα ςσκηά κε 100% ζηηάξη κπνξεί λα κεηψζνπλ ηνλ 

θίλδπλν ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη νξηζκέλσλ θαξθίλσλ»). Πεξίπνπ ην 72%, ην 71% θαη 

ην 78% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ζα πιήξσλαλ γηα ηα παξαπάλσ ηξία πξντφληα. Θαηά 

κέζν φξν, αλέθεξαλ φηη ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 0.61$ παξαπάλσ (57% επηπιένλ) 

γηα ην πξντφλ επάιεηςεο Α- spread A, 1.00$ παξαπάλσ (200% επηπιένλ) γηα ην πξντφλ 

επάιεηςεο Β- spread B, θαη 0.74$ παξαπάλσ γηα ην ςσκί Α- bread A (49% επηπιένλ).  

Δπηπιένλ, ην 85%, ην 87% θαη ην 95% ήηαλ ην ιηγφηεξν 80% ζίγνπξνη φηη ζα 

πιήξσλαλ παξαπάλσ θ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ην spread A, spread B θαη γηα ην bread Α, 

αληίζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη εξσηεζέληεο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα 

απηά ηα πξντφληα,  κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο ήηαλ φηη ήηαλ πνιχ αθξηβά, ή φηη κπνξεί λα 
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βξνπλ παξφκνηα πξντφληα ζε ρακειφηεξεο ηηκέο, ή φηη δελ ζα έπξεπε λα θνζηίδεη παξαπάλσ 

απφ ην ζπκβαηηθφ ή αθφκα φηη δελ θαηαλαιψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα θ.α.  
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Κεφάλαιο 3 

Μεθοδολογικό Πλαύςιο 
 
 

 

Ζ πξνζπκία πιεξσκήο (Willingness to Pay- WTP) είλαη ην πνζφ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο θάπνηνο λα πιεξψζεη γηα λα απνθηήζεη έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία. Ζ 

πξνζπκία πιεξσκήο (WTP) πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή πνπ έλα άηνκν είλαη πξφζπκν λα πιεξψζεη 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο, Q, κε δεδνκέλα ηα επίπεδα ηεο ηηκήο, p θαη 

ρξεζηκφηεηαο U (Lusk and Hudson, 2004).  

Ζ πξνζπκία πιεξσκήο βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ην αλψηαην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ 

είλαη πξφζπκνο λα πιεξψζεη θάπνηνο γηα έλα αγαζφ είλαη δείθηεο ηεο αμίαο ηνπ αγαζνχ ή ηεο 

ππεξεζίαο. χκθσλα κε ηνπο Maynard and Franklin, (2003), ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη  πνιχηηκε θαζψο ε αγνξά αλαπηχζζεηαη αθφκε.  

 

3.1 Μϋθοδοι προθυμύασ πληρωμόσ  
 
 

Οη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο είλαη: ε 

κέζνδνο ηεο Δλδερφκελεο Απνηίκεζεο (Contingent Valuation- CV), ε κέζνδνο ηεο 

πλελσκέλεο Αλάιπζεο (Conjoint Analysis- CA), θαη νη Πεηξακαηηθέο Γεκνπξαζίεο 

(Experimental Auctions- EA). Οη δχν πξψηεο κέζνδνη (Contingent Valuation & Conjoint 

Analysis) είλαη ππνζεηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα λα ηνπο απνζπάζνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

Πεηξακαηηθέο Γεκνπξαζίεο (Experimental Auctions), αιιά ζε κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε.  
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Ζ κέζνδνο ηεο Δλδερφκελεο Απνηίκεζεο (Contingent Valuation- CV) αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εθηηκεζεί ε αμία πεξηβαιινληηθψλ θαη δεκφζησλ αγαζψλ, φπσο ην 

θαζαξφ λεξφ ή ν θαζαξφο αέξαο (Brouwer and Slangen, 1997), αιιά έρεη επεθηαζεί θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα ηδησηηθά αγαζά θαη θπξίσο γηα απηά ηα νπνία 

είηε δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά (non-market goods), είηε ε αγνξά ηνπο είλαη πνιχ κηθξή. 

χκθσλα κε ηνλ Δξηρνύηε (2009), ηξία είλαη ηα βαζηθά κέξε απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη ε Δλδερφκελε Απνηίκεζε (Contingent Valuation- CV) (Economic Valuation 

Methods, Drichoutis, A., MBA in Agribusiness Management): 

α) Κηα ππνζεηηθή πεξηγξαθή (ζελάξην) ησλ φξσλ θάησ απφ ηνπο νπνίνπο 

παξνπζηάδεηαη ην αγαζφ ή ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ εξσηψκελν, 

β) ηε ζπλέρεηα, ν θαηαλαισηήο ππνβάιιεηαη ζε εξσηήζεηο γηα λα θαζνξηζηεί ε αμία 

πνπ δίλεη ζην αγαζφ ή ηελ ππεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ην απνθηήζεη 

θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο , θαη 

γ) Ζ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ εμεηάδεηαη κε ην ζπζρεηηζκφ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηψκελσλ ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο κε ηα θνηλσληθν- νηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (φπσο, ειηθία, κφξθσζε, θχιν, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, θ.α.). 

Κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ε επθνιία 

εθαξκνγήο ηεο, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ γηα νπνηαδήπνηε αγνξά, ε 

ηθαλφηεηά ηεο λα εθηηκά ηε πλνιηθή Οηθνλνκηθά Αμία (Total Economic Value) ησλ 

δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, δειαδή ηφζν ηελ αμία ρξήζεο (use value) 

φζν θαη ηελ αμία κε- ρξήζεο (non- use value). Παξφια απηά, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα  θαη απηφ είλαη ε ππνζεηηθή κεξνιεςία (hypothetical bias) (Lusk and 

Hudson,2004). Οη θαηαλαισηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην αγνξάο, 

ρσξίο λα εκπιέθεηαη ε αληαιιαγή ρξεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα ηείλνπλ λα ππεξεθηηκήζνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπο πξνζπκία γηα πιεξσκή. Ωζηφζν, ε θαηάιιειε επηινγή ησλ κεζφδσλ 

έξεπλαο αγνξάο αιιά θαη ησλ ηερληθψλ εθκαίεπζεο, ειαρηζηνπνηνχλ απηφ ην κεηνλέθηεκα.  

χκθσλα κε ηνπο Lusk and Hudson, (2004), ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη ε θαηάιιειε γηα 
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ηηο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο δεδνκέλνπ φηη ηα πξντφληα πνπ κειεηψληαη κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κπνξεί λα δηεμαρζεί κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, 

ηαρπδξνκηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ηειεθσληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλνηρηέο ή θιεηζηέο εξσηήζεηο. χκθσλα κε ηνπο Lusk and Hudson (2004), νη δηρνηνκηθέο 

εξσηήζεηο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο κε 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ. 

Κεξηθέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηεο Δλδερφκελεο 

Απνηίκεζεο (CV), γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηξνθίκσλ, είλαη; Maynard & Franklin, 2003; Campiche et al., 2004; Gil et al., 2000; 

Boccaletti and Nardella, 2000; θαη Halbrendt et al. 1995. 

Ζ κέζνδνο ηεο πλελσκέλεο Αλάιπζεο (Conjoint Analysis- CA), είλαη κηα ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έξεπλα αγνξάο γηα λα θαζνξίζεη πσο νη άλζξσπνη εθηηκνχλ ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο πξντφληνο ή κηα ππεξεζίαο. Έηζη, ζηφρνο 

απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα θαζνξηζηεί ν ζπλδπαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο 

πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ επηινγή ησλ εξσηψκελσλ. χκθσλα κε ηνπο Hair et al., 

(1998), ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο έρεη κηθξφ θφζηνο αλά εξσηψκελν αιιά έρεη έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα θαη απηφ είλαη 

φηη δελ επηθεληξψλεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο αμίαο ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο 

αιιά ε αμηνιφγεζε γίλεηαη γηα πνιιέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο.   

Ζ ηξίηε κέζνδνο είλαη νη Πεηξακαηηθέο Γεκνπξαζίεο (Experimental Auctions- EA), ε 

νπνία παξέρεη πην αμηφπηζηα κέηξα γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ζε ζρέζε κε κηα ππνζεηηθή 

κέζνδν έξεπλαο (Umberger et al., 2002). Οη πεηξακαηηθέο δεκνπξαζίεο ζπρλά αθνινπζνχλ 

δπν ζηξαηεγηθέο: έλα ήδε ππάξρνλ αγαζφ παξέρεηαη ζηνπο εξσηεζέληεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηνπο δεηείηαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα λα αληαιιάμνπλ ην ρξεκαηνδνηνχκελν αγαζφ κε 

ην λέν αγαζφ ή νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα δεκνπξαηήζνπλ παξάιιεια δχν ή πεξηζζφηεξα 
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αγαζά θαη έλα ηπραίν ζρέδην λα θαζνξηζεί πνηα δεκνπξαζία είλαη δεζκεπηηθή ψζηε λα 

βξεζεί ε δήηεζε γηα ηε κία κνλάδα (Lusk and Hudson, 2004). 

Σν πείξακα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αθφκα θαη ηε δνθηκαζία ησλ πξντφλησλ, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν φηαλ ηα ππφ κειέηε πξντφληα είλαη ηξφθηκα. Δπίζεο, 

ε κέζνδνο ησλ Πεηξακαηηθψλ Γεκνπξαζηψλ (Experimental Auctions- EA) απνηειεί ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηνπο αλαιπηέο γηαηί δελ κεηξά κφλν ηελ απνδνρή ησλ θαηαλαισηψλ αιιά 

απνδίδεη θαη κηα ελδνγελψο θαζνξηζκέλε ηηκή αγνξάο. Οη πεηξακαηηθέο δεκνπξαζίεο έρνπλ 

ην πιενλέθηεκα ηεο νηθνλνκεηξηθήο απιφηεηαο, αιιά έρνπλ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα φηαλ 

δηεμάγνληαη ζε πεξηβάιινλ εξγαζηεξίνπ.  

ηελ παξνχζα έξεπλα, επεηδή δελ ππήξραλ δηαζέζηκα πξσηνγελή ζηνηρεία θαη 

επηπιένλ επεηδή, ε αγνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη αξθεηά κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ 

αγνξά ησλ ππνινίπσλ ηξνθίκσλ, πξνηηκήζεθε ε κέζνδνο ηεο Δλδερφκελεο Απνηίκεζεο 

(Contingent Valuation- CV), φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ηελ πξνζπκία ηνπ λα 

πιεξψζεη (Willingness to Pay- WTP) γηα έλα ππνζεηηθφ πξντφλ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη θπξίσο ε εξψηεζε γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο.  

 

 

3.2 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη ςτϊςη των καταναλωτών  και 

την προθυμύα πληρωμόσ για Λειτουργικϊ Τρόφιμα 

 

 

Σν ηη πηζηεχεη έλαο θαηαλαισηήο γηα έλα αγαζφ είλαη ζεκαληηθφ ζην λα θαζνξηζηνχλ νη 

πξνζέζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ αγνξά ή κε ηνπ αγαζνχ (Aijen and Fishbein, 1980). Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη Bech-Larsen and Grunert, (2003), έδεημαλ 

φηη νη Φηιαλδνί ήηαλ πην ζεηηθνί απέλαληη ζηηο πγηεηλέο ηδηφηεηεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Γαλνχο. πλεπψο , ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζηελ Φηιαλδία ήηαλ επξέσο 
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απνδεθηά, ελψ ζηελ Γαλία φρη ηφζν. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ 

ζα επεξεάζεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Gil et al., (2000), παξαηεξήζεθε φηη ε ειηθία, ην θχιν, ην 

επίπεδν κφξθσζεο, ην κέγεζνο αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ (δειαδή 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά), έπαημαλ ξφιν ζην λα θαζνξίζνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 

γηα νξγαληθά ηξφθηκα. Δπηπξνζζέησο, νη Maynard and Franklin, (2003), έδεημαλ φηη 

λνηθνθπξηά κε αλήιηθα ηέθλα ήηαλ δηαηεζεηκέλα λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα «ελάληηα ηνπ θαξθίλνπ» (cancer- fighting). Άιινο έλαο παξάγνληαο 

πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο είλαη ε γλψζε αιιά θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Οη  Unnevehr et al., (1999) έδεημαλ φηη ε 

πιεξνθφξεζε αχμεζε ηελ δήηεζε γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζε θαηαλαισηέο κεγαιχηεξνπο ζε 

ειηθία, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεφηεξνπο. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη λεφηεξνη ζε ειηθία πηζηεχνπλ 

φηη δελ ρξεηάδνληαη ηέηνηνπ είδνπο ηξφθηκα, αθνχ δελ είλαη άξξσζηνη. Δπηπξνζζέησο, έλαο 

άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί  λα επεξεάζεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο, είηε αξλεηηθά είηε 

ζεηηθά είλαη ε εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο ζηνπο ηζρπξηζκνχο πγείαο (Frewer, 

2003).   

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Munene C., (2006), νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο απέλαληη ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

είλαη: ε γλψζε θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο, ην ηζηνξηθφ πγείαο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηε δηαηξνθή θαη 

ηελ πγεία, ε ζπκπεξηθνξά αγνξάο ηξνθίκσλ, θαη ηειηθά νη πεπνηζήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 3.1, φπνπ είλαη κηα «επέθηαζε» ησλ κνληέισλ ησλ Moon and Balasunramanian, 

(2004) θαη ησλ Aijen and Fishbein, (1980). Σην θεθάιαην 2 (Βηβιηνγξαθηθή Επηζθόπεζε), 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα από έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηα Λεηηνπξγηθά 

Τξόθηκα.   
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Γηάγξακκα 3.1 ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ 
θαηαλαισηώλ θαη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Πεγή: Munene C., (2006) 

 

 

3.3 Το υπόδειγμα τησ ομαδοποιημϋνησ παλινδρόμηςησ (Grouped data 

regression) 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο, ρξεζηκνπνηήζακε σο 

κέηξα θεληξηθήο ηάζεο ηε κέζε ηηκή θαη ηε δηάκεζν. Δλψ, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ην ππφδεηγκα ηεο νκαδνπνηεκέλεο 

παιηλδξφκεζεο (Group Data Regression Model) πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ πεξηθνκκέλε 

Γλψζε θαη 
Πιεξνθφξεζε 

Πεπνηζήζεηο 
γηα ηηο 
ηδηφηεηεο ησλ 
Ιεηηνπξγηθψλ 
Σξνθίκσλ 

Ηζηνξηθφ Τγείαο 

πκπεξηθνξά 
αγνξάο ηξνθίκσλ 

Γεκνγξαθηθά 
ραξαθηεξηζηηθά 
θαηαλαισηή 

ηάζε 
θαηαλαισηψλ 
απέλαληη ζηα 
Ιεηη. Σξφθηκα 

Πεπνηζήζεηο γηα 
ηελ Γηαηξνθή 
θαη ηελ Τγεία 

Πξνζπκία 
πιεξσκήο 
(WTP) 
Γηα 
Ιεηη.Σξφθηκα 
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θχζε ησλ αθξαίσλ θαηεγνξηψλ θαη ην γεγνλφο φηη ηα θαηαγξακκέλα δεδνκέλα είλαη ππφ 

κνξθή δηαζηεκάησλ.  

ην ππφδεηγκα ηεο νκαδνπνηεκέλεο παιηλδξφκεζεο αθνινπζνχκε κηα παξφκνηα 

πξνζέγγηζε κε απηή ηνπ ordered probit/ logit. Τπνζέηνπκε φηη ππάξρεη κηα ιαλζάλνπζα 

κεηαβιεηή yi 
*, ε νπνία φηαλ μεπεξάζεη θάπνην φξην κεηαηξέπεηαη ζε πξάμε. Ζ ιαλζάλνπζα 

κεηαβιεηή yi 
* εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο: 

 

),0(~,'* 2  Nxy   

 

  AjAJjAyάjy jj ,,,,1,* 01   

 

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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Κεφάλαιο 4 

Συλλογό Δεδομϋνων/ Ανϊλυςη Ερωτηματολογύου 
 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξσηνγελή 

δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε ρψξνπο 

αγνξάο ηξνθίκσλ (super- market), ζπκπιεξψλνληαο εξσηεκαηνιφγηα, θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηηο 05/10/2009 έσο θαη ηηο 16/11/2009. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έγηλαλ νη 

ζπλεληεχμεηο πεξηειάκβαλαλ ηελ Ζιηνχπνιε, ηελ Λέα κχξλε, ην Καξνχζη, ηελ Πεχθε, ην 

Ίιηνλ, ην Αηγάιεσ, ην Παγθξάηη, ην Θνισλάθη αιιά θαη κηα πεξηνρή ζηα Ησάλληλα. 

Σν ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ έθηαζαλ ηα 360. Παξφια 

απηά νξηζκέλα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα απνξξίθζεθαλ απφ ην δείγκα, είηε γηαηί δελ 

νινθιήξσζαλ ηελ ζπλέληεπμε, είηε γηαηί δελ απάληεζαλ ζε θάπνηα εξψηεζε (π.ρ. ζε 

εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα). Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά ήηαλ 13 άξα ν αξηζκφο ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ 347.  

 

4.1 Σχεδιαςμόσ ερωτηματολογύου 
 

 

θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ 

αξρηθά λα εθκαηεχζεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα θαη επηπιένλ, λα βξεζεί ε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ  γχξσ απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα αιιά θαη ηνπο ιφγνπο αγνξάο ηνπο. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε ηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γχξσ απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα αιιά θαη ηνπο ιφγνπο αγνξάο, έγηλαλ νξηζκέλεο εμεηδηθεπκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Δλψ, γηα λα βξεζεί ε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηα ιεηηνπξγηθά 
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ηξφθηκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εηδψλ πξντφληα,  έλα γηανχξηη πνπ ήδε θπθινθνξεί ζηελ 

αγνξά θαη έλα «λέν» γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά, ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά. 

Γηα ηελ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θάξηα πιεξσκψλ 

γηα λα κπνξέζνπλ νη εξσηεζέληεο λα επηιέμνπλ θάπνην πνζφ, ζε πεξίπησζε πνπ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ, ελψ ππήξμε θαη πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (νξηζκφο θαη επηδξάζεηο ζηελ πγεία ηνπ νξγαληζκνχ). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη δεκηνπξγήζεθαλ ηεζζάξσλ εηδψλ εξσηεκαηνιφγηα, δχν κε ην ήδε ππάξρνλ 

πξντφλ θαη δχν κε ην «αθπθινθφξεην» πξντφλ, ελψ ελαιιάμ δηλφηαλ ε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. ην παξάξηεκα ΗΗ, παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

εξσηεκαηνινγίσλ, φπσο αθξηβψο δφζεθαλ ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξα ηκήκαηα. ην πξψην ηκήκα κεηξήζεθε ην 

πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηε θπζηθή ηνπο  θαηάζηαζε, ηελ ελεκέξσζε ηνπο 

γχξσ απφ ηα ηξφθηκα αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ αγνξά 

ησλ ηξνθίκσλ.  ην δεχηεξν ηκήκα έγηλε κηα πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο γλψζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα αιιά θαη ηνπο ιφγνπο αγνξάο ηνπο. ην ηξίην 

ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηξήζεθε ε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, 

ελψ ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηκήκα έγηλε θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ εξσηεζέλησλ. 

ηε ζπλέρεηα,  επηιέρζεθε ν ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ επξφθεηην λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο, αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. 

Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο επηηξέπνπλ ζηνπο εξσηψκελνπο λα δψζνπλ ηε δηθή ηνπο απάληεζε 

δίρσο λα δεζκεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ. Κε ηηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο, ν εξσηψκελνο επηιέγεη κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο αλάκεζα ζηηο 

ελαιιαθηηθέο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη εξσηήζεηο δίλνπλ πην 

«νκνηφκνξθεο» απαληήζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ν εξεπλεηήο έρεη ζπκπεξηιάβεη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο ζηε ιίζηα ησλ «πηζαλψλ» απαληήζεσλ (ηψκθνο Γ. & Καχξνο 

Γ., 2008). πγθεθξηκέλα, ζην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηέο εξσηήζεηο κε δπν 
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επηινγέο- δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο (Two- Option Responses). Οη δχν ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο 

ζχκθσλα κε ηνπο ηψκθν Γ. & Καχξν Γ. (2008), κπνξεί λα είλαη: «Λαη/ Όρη», «Γηαθσλψ/ 

πκθσλψ», «Τπέξ/ Θαηά», θ.α. θαη ζπλήζσο ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη νη δχν 

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

ζηελ απάληεζε. ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε ε απάληεζε «Λαη/ 

Όρη».  

Δπηπιένλ, ζην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε θιεηζηή εξψηεζε κε κηα ζσζηή 

(θαιχηεξε) απάληεζε (One Best Answer), φπνπ ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο 

(εξψηεζε 7) ήηαλ ν έιεγρνο γλψζεο ησλ εξσηεζέλησλ.  Δπηπξφζζεηα, ζε κία εξψηεζε 

(εξψηεζε 5) ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο Ιίθεξη (Likert). Οη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηελ γλψκε ηνπο ζεκεηψλνληαο κηα απάληεζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 

ζεκείν ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο Ιίθεξη.  

ε ηξεηο απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 8,9 & 10), 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηέο εξσηήζεηο κε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ, δειαδή νη 

εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο δίλνληαο κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο. ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, φπνπ 

πξνεγνχληαη νη  γεληθφηεξεο εξσηήζεηο θαη αθνινπζνχλ νη εηδηθφηεξεο. Γειαδή αθνινπζείηαη 

κηα ζεηξά «ρσληνχ» πξνρσξψληαο απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ.   

Αθνχ θαζνξίζηεθαλ ηφζν νη εξσηήζεηο, φζν θαη ε ζεηξά ηνπο, ζπλέρεηα είρε ν 

πξνέιεγρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε, ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε 

θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο γηα λα δηεπθξηληζηνχλ ηπρφλ παξαιείςεηο ή παξεμεγήζεηο ζηε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, έγηλε θαηακέηξεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ ζπκπιήξσζε ηνπο εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην 

ην νπνίν δηεμάγεηαη κε ηε κνξθή ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ έμσ απφ θαηαζηήκαηα 

αγνξάο ηξνθίκσλ (ζνχπεξ- κάξθεη) πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 20 ιεπηά, ην πνιχ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαηλφηαλ απφ 6- 8 

ιεπηά ηεο ψξαο.   
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Ωο κέζνδνο δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο πξνζσπηθήο 

επαθήο ηνπ εξεπλεηή κε ηνλ εξσηψκελν δειαδή ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Βαζηθφ 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, γηαηί κπνξεί λα παξέρεη 

δηεπθξηλίζεηο ή λα επεμεγήζεη ην πεξηερφκελν θάπνηαο εξψηεζεο ε νπνία δελ έγηλε 

θαηαλνεηή απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δπηπιένλ, ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή εμαζθαιίδεη κεγάιν 

βαζκφ αληαπφθξηζεο ηεο έξεπλαο.  

 

 

4.2 Κϊρτα Πληρωμών (Payment Card)  
 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, πξνηηκήζεθε ε κέζνδνο ηεο Τπνζεηηθήο Αμηνιφγεζεο (Contingent Valuation- CV), 

ε νπνία αλήθεη ζηηο κεζφδνπο δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο (Stated Preferences). Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη κηα 

ππνζεηηθή αγνξά θαη ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ηελ πξνζπκία ηνπ λα πιεξψζεη γηα 

έλα ππνζεηηθφ πξντφλ. 

Ζ θαηαλνκή ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο πξνζεγγίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο 

πεξηθνκκέλσλ δηαζηεκάησλ (Interval Censoring Techniques), (Cameron & Huppert, 1989) 

κε ηε κέζνδν ηεο θάξηαο πιεξσκψλ γηα έλα γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά. Ο 

θαηαλαισηήο ξσηήζεθε αλ είλαη πξφζπκνο ή φρη λα πιεξψζεη θάπνην επηπιένλ πνζφ γηα ηελ 

αγνξά ελφο «Ιεηηνπξγηθνχ» γηανπξηηνχ ζε ζρέζε κε έλα αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ γηανχξηη, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα επηιέμεη απηφ ην επηπιένλ πνζφ κε ηελ βνήζεηα ηεο θάξηαο 

πιεξσκψλ (payment card) πνπ ηνπ παξέρεηαη.  

Ζ θάξηα πιεξσκψλ απνηειείηαη απφ 12 θειηά θάζε έλα απφ ηα νπνία είρε δηαζηήκαηα 

πνζψλ απφ 0 επξψ (€) έσο θαη πάλσ απφ 0,63 € (63 ιεπηά). 
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Αλαιπηηθφηεξα, ε θαηαζθεπή ηεο θάξηαο πιεξσκψλ έγηλε σο εμήο: ε ηηκή ζην πξψην 

θειί ήηαλ 0 επξψ (€), δειαδή ν θαηαλαισηήο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη επηπιένλ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.  

 

Οη ηηκέο ζηα θειηά 2- 12 ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε:       

              

  1

1
1 BkB

n

n 
    (1) 

 

Όπνπ ην Β 1 ηζνχηαη 1 θαη ε ηηκή ηνπ k πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θιίκαθα πνπ επηιέγεηαη 

γηα ηελ θάξηα πιεξσκψλ, ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή ηνπ k είλαη: 

 

1
10

1

1












 ήέ 
 

 

Ωο κέγηζηε ηηκή νξίζηεθε ην 70% ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο, φπνπ ε ηηκή ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πξντφληνο ήηαλ 0,90€. Γειαδή κέγηζηε ηηκή νξίζηεθαλ ηα 63 ιεπηά. Σν 

δσδέθαην θειί πεξηείρε ηηκή πάλσ απφ 63 ιεπηά (0,63€). Αθνχ βξέζεθαλ νη ηηκέο ηεο θάξηαο 

πιεξσκψλ, ζηε ζπλέρεηα νξίζηεθαλ ηα δηαζηήκαηα ηεο θάξηαο. Δπεηδή ε ζπλάξηεζε (1) 

ππνινγίδεη κφλν ην αξηζηεξφ φξην ηνπ δηαζηήκαηνο ζε θάζε θαηεγνξία, ζαλ δεμί φξην ηνπ 

δηαζηήκαηνο νξίζηεθε σο έλα ιεπηφ ιηγφηεξν απφ ην αξηζηεξφ ηεο επφκελεο θαηεγνξίαο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαζθεπή ηεο θάξηαο πιεξσκψλ φπσο αθξηβψο 

πξαγκαηνπνηήζεθε.  
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  Κειί 

Σηκέο θάξηαο 
πιεξσκώλ 

  1 0 

Σηκή γηανπξηηνύ 0,9 2 0,01 

Δπηπιένλ  maximum 
ηηκή % 70% 3 0,02 

maximum premium 0,63 4 0,03 

  5 0,05 

  6 0,08 

  7 0,12 

Value for k 0,51 8 0,18 

  9 0,28 

  10 0,42 

  11 0,63 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε θάξηα πιεξσκψλ πνπ δφζεθε ζηνπο θαηαλαισηέο είρε ηελ 

κνξθή:  

 

ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1 0 € 7 9- 12 ιεπηά 

2 1 ιεπηφ 8 13- 18 ιεπηά 

3 2 ιεπηά 9 19- 28 ιεπηά 

4 3 ιεπηά 10 29- 42 ιεπηά 

5 4- 5 ιεπηά 11 43- 63 ιεπηά 

6 6- 8 ιεπηά 12 Πάλσ απφ 63 ιεπηά 

 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη 

ηεζζάξσλ εηδψλ, φπσο είρε πξναλαθεξζεί. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη ζηελ εξψηεζε γηα ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο, φπνπ ζηνπο δχν πξψηνπο θσδηθνχο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (Θσδ. 1& 2) 

ην πξντφλ γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο είλαη έλα θαηλνχξγην «ιεηηνπξγηθφ» γηανχξηη πνπ 

πεξηέρεη σ-3 ιηπαξά θαη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (πξνβηνηηθά), ην νπνίν δελ 

θπθινθνξεί ζηελ αγνξά ελψ ζηνπο άιινπο δχν θσδηθνχο (Θσδ. 3& 4), ην πξντφλ πξνυπάξρεη 
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ζηελ αγνξά θαη είλαη έλα «ιεηηνπξγηθφ» γηανχξηη ην νπνίν πεξηέρεη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο 

θαιιηέξγεηεο (πξνβηνηηθά). Δπηπιένλ, άιιε κηα δηαθνξά είλαη φηη ζηα εξσηεκαηνιφγηα κε 

θσδηθφ 1 θαη 3, ε πιεξνθφξεζε δειαδή ν νξηζκφο θαη ε επίδξαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ ζηνλ νξγαληζκφ, δφζεθε πξηλ ηελ εξψηεζε γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άιινπο δχν θσδηθνχο (2 & 4) φπνπ ε πιεξνθφξεζε δηλφηαλ ζην ηέινο.  

Ζ πιεξνθφξεζε πνπ δφζεθε ζηα εξσηεκαηνιφγηα, είηε πξηλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 

είηε ζην ηέινο, είρε ηελ παξαθάησ κνξθή:  

«Σεκείσζε: Έλα ηξόθηκν ραξαθηεξίδεηαη «Λεηηνπξγηθό» όηαλ έρεη επαξθή 

δηαηξνθηθή αμία θαη επεξεάδεη επεξγεηηθά κηα ή πεξηζζόηεξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνύ θαηά ηξόπν πνπ νδεγεί ζε κηα βειηησκέλε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αιιά θαη 

ζηελ ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ αζζελεηώλ (πξόιεςε). Επηπιένλ, είλαη ηξόθηκν, όρη ράπη ή 

θάςνπια θαη δελ έρεη ζεξαπεπηηθό ραξαθηήξα. Δξα ιεηηνπξγηθά όηαλ θαηαλαιώλεηαη ζε 

θπζηνινγηθέο πνζόηεηεο θαη απνηειεί κέξνο κηαο θαλνληθήο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο.  

Τα «ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά» δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο: 

ζηελ εληεξηθή ιεηηνπξγία (θπηηθέο ίλεο- πξεβηνηηθά, πξνβηνηηθά), ζην θαξδηαγγεηαθό 

ζύζηεκα (αληηνμεηδσηηθά, θπηνζηεξόιεο/ ζηαλόιεο, σ-3 ιηπαξά), ζηνλ ζθειεηό (αζβέζηην, 

βηηακίλεο D θαη C), θαη ζηελ αληηνμεηδσηηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ (σ-3 ιηπαξά, βηηακίλεο, 

ηρλνζηνηρεία, ζειήλην, θιαβνλνεηδή).» 

Δλψ, γηα λα κεησζεί ην πξφβιεκα ηεο ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο (hypothetical bias) πνπ 

ππάξρεη ζε έξεπλεο Τπνζεηηθήο Αμηνιφγεζεο (CV), φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κηθξή εηζαγσγηθή παξάγξαθνο πξηλ ηελ εξψηεζε γηα ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο, ε νπνία είλαη γλσζηή σο “Cheap Talk”. Ζ παξάγξαθνο απηή αλέθεξε ηα εμήο: 

«Σε παξόκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζόλ έρεη βξεζεί όηη νη θαηαλαισηέο 

ζπλήζσο αιιηώο απαληάλε ζην εξσηεκαηνιόγην θαη αιιηώο πξάηηνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Είλαη πνιύ ζύλεζεο λα δειώλνπλ κηα πνιύ κεγαιύηεξε πξνζπκία πιεξσκήο από απηήλ πνπ 

πξαγκαηηθά είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ ζε έλα θαηάζηεκα πώιεζεο ηξνθίκσλ. 
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Πηζηεύνπκε όηη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη είλαη πνιύ εύθνιν θάπνηνο λα ππεξβάιεη 

αθνύ δελ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα αγνξάζεη ην πξντόλ. 

Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ ε ηνπ ηη αθξηβώο ζα θάλαηε αλ 

ήζαζηαλ κέζα ζε έλα super market θαη έπξεπε λα πιεξώζεηε γηα ην «ιεηηνπξγηθό» γηανύξηη 

πνπ πεξηέρεη σ-3 ιηπαξά θαη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (πξνβηνηηθά).»  

Δίλαη απνδεδεηγκέλν απφ έξεπλεο ζην παξειζφλ, φηη ηέηνηνπ είδνπο ππελζπκίζεηο 

επαξθνχλ ζην λα κεηξηάζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ππνζεηηθήο κεξνιεςίαο (Lusk, 2003) θαη 

ππνδεηθλχεη ζηνλ θαηαλαισηή φηη είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ λα κε ζέιεη λα πιεξψζεη 

επηπιένλ ρξήκαηα, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα πιεξψζεη ρξήκαηα, ηφηε 

απηφκαηα ζα έρεη ιηγφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα, φρη κφλν γηα ηελ αγνξά άιισλ αγαζψλ αιιά 

θαη γηα απνηακίεπζε (Loureiro & Lotade, 2005).  

 

4.3 Μϋτρηςη μεταβλητών  

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην αξρίδεη κε ηελ εξψηεζε αλ ν εξσηψκελνο είλαη ν θχξηνο 

αγνξαζηήο (shopper) ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ζ εξψηεζε απηή γίλεηαη γηα λα απνθιεηζηνχλ άηνκα 

ηα νπνία δελ αγνξάδνπλ ηξφθηκα γηα ην λνηθνθπξηφ ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αζρνινχληαη 

κε ην λνηθνθπξηφ (εξψηεζε 1). ηελ κεηαβιεηή  shopper νη θαηαλαισηέο απαληάλε κε έλα 

Λαη ή Όρη (Two-Option Responses). Παξφια απηά, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη αγνξαζηέο αθνχ νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

ρψξνπο αγνξάο ηξνθίκσλ (super- market). 

Ζ πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ θαηαλαισηψλ γχξσ απφ ζέκαηα δηαηξνθήο κεηξήζεθε κε 

έμη κεηαβιεηέο (infpeople, infbook, inftv, infinternet, infpack, infelse). Οη 

εξσηψκελνη ξσηήζεθαλ απφ πνχ εκεξψλνληαη θπξίσο γχξσ απφ ζέκαηα δηαηξνθήο κέζα 

απφ κηα ιίζηα έμη πηζαλψλ απαληήζεσλ, φπνπ ηνπο δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα λα απαληήζνπλ 

θάηη άιιν εθηφο ηεο ιίζηαο (εξψηεζε 2). Όηαλ νη θαηαλαισηέο δήισλαλ φηη ελεκεξψλνληαη 
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θπξίσο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή infpeople έπαηξλε ηελ ηηκή έλα, 

αιιηψο κεδέλ. Όηαλ δήισλαλ φηη ελεκεξψλνληαη απφ βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο ε 

κεηαβιεηή infbook έπαηξλε ηελ ηηκή έλα, αιιηψο κεδέλ. Όηαλ δήισλαλ φηη ελεκεξψλνληαη 

απφ ηελ ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν, ε κεηαβιεηή inftv έπαηξλε ηελ ηηκή έλα, αιιηψο κεδέλ. 

Ζ κεηαβιεηή infinternet έπαηξλε έλα φηαλ νη θαηαλαισηέο απάληεζαλ φηη ελεκεξψλνληαη 

απφ ην δηαδίθηπν, αιιηψο κεδέλ. Δλψ φηαλ νη θαηαλαισηέο δήισζαλ φηη ελεκεξψλνληαη απφ 

ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ, ηφηε ε κεηαβιεηή infpack έπαηξλε ηελ ηηκή έλα, αιιηψο 

κεδέλ. Θαη ηέινο, φηαλ νη θαηαλαισηέο δήισζαλ φηη ελεκεξψλνληαη απφ αιινχ, ηφηε νη 

απαληήζεηο ηνπο θαηαρσξνχληαλ ζηελ κεηαβιεηή infelse. 

Ζ κεηαβιεηή Smoker κεηξήζεθε κε ηελ εξψηεζε 3, φπνπ νη εξσηεζέληεο δήισλαλ 

αλ θαπλίδνπλ ή φρη. Όηαλ ε απάληεζε ήηαλ ζεηηθή, ηφηε ε κεηαβιεηή έπαηξλε ηελ ηηκή έλα, 

δηαθνξεηηθά έπαηξλε ηελ ηηκή κεδέλ. Οη κεηαβιεηέο Sport1, Sport2, Sport3 θαη Sport4, 

κεηξήζεθαλ κε ηελ εξψηεζε 4, φπνπ νη θαηαλαισηέο ξσηήζεθαλ λα αζινχληαη θαη πφζν. 

πγθεθξηκέλα, αλ απάληεζαλ φηη αζινχληαη θάζε κέξα/ ζρεδφλ θάζε κέξα, ηφηε ε κεηαβιεηή  

Sport1 έπαηξλε ηελ ηηκή έλα, αιιηψο κεδέλ. Ζ κεηαβιεηή Sport2 έπαηξλε ηελ ηηκή έλα ζε 

πεξίπησζε πνπ νη εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη αζινχληαη 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

δηαθνξεηηθά έπαηξλε ηελ ηηκή κεδέλ. Αλ δήισλαλ φηη αζινχληαη 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

ηφηε ε κεηαβιεηή Sport3 έπαηξλε ηελ ηηκή έλα, αιιηψο κεδέλ. Θαη ηέινο, αλ δήισλαλ φηη 

αζινχληαη ειάρηζηα ή θαζφινπ, ηφηε νη απαληήζεηο ηνπο θαηαρσξνχληαλ ζηελ κεηαβιεηή 

Sport4.  

ηε ζπλέρεηα, νη κεηαβιεηέο price, nutrients, taste, appear, brand, benprop, 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα κεηξήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξντφληνο. Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ, 

φηαλ ςσλίδνπλ ηξφθηκα, κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ε ηηκή ησλ ηξνθίκσλ (price), 

ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ην ηξφθηκν (nutrients), ε γεχζε (taste), ε εκθάληζε/ 

ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο (appear), ε κάξθα ηνπ πξντφληνο (brand) θαζψο θαη νη 

επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ αλαγξάθεηαη φηη πξνζθέξεη ην πξντφλ (benprop) (εξψηεζε 5). Οη 
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πηζαλέο απαληήζεηο ήηαλ ζε θιίκαθα απφ έλα (θαζφινπ ζεκαληηθφ) έσο πέληε (πνιχ 

ζεκαληηθφ). Γηα θάζε εξψηεζε θάζε θαηαλαισηήο βαζκνινγήζεθε κε έλα φηαλ ζεσξνχζε 

θάπνην παξάγνληα ζεκαληηθφ ή πνιχ ζεκαληηθφ θαη κε κεδέλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

πεξίπησζε. 

Ζ γλψζε γχξσ απφ ηα Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα (κεηαβιεηή know)  κεηξήζεθε κε 

εξσηήζεηο πνπ είραλ ζαλ βάζε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Saaksjarvi 

et al., 2009. χκθσλα κε έλα άξζξν (Sujan, 1985), νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηφζν γεληθή φζν 

θαη εηδηθή γλψζε, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή γλψζε. 

Παξφια απηά, ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο κφλν 

γεληθήο γλψζεο, δηφηη ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπλέηαμαλ νη Saaksjarvi et al., 2009, νη 

εξσηήζεηο εηδηθήο γλψζεο πεξηειάκβαλαλ θαη ηηο εηαηξείεο πνπ θαηείραλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ ζέιακε λα γίλεη αλαθνξά ηηο εηαηξείεο, απιψο λα 

δνχκε ηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γχξσ απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

νη θαηαλαισηέο (εξσηήζεηο 6,7,8 θαη 9). ηελ εξψηεζε 6, νη εξσηψκελνη θαινχληαλ λα 

ππνδείμνπλ κε έλα Λαη ή Όρη , αλ γλψξηδαλ ηνλ φξν «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα». ηελ εξψηεζε 

7, δεηήζεθε απφ ηνπο θαηαλαισηέο λα επηιέμνπλ κέζα απφ κηα ιίζηα πέληε πηζαλψλ 

απαληήζεσλ ηη ζεσξνχλ φηη είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. ηελ εξψηεζε 8, νη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηα πην θνηλά ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα κέζα 

απφ έλα θαηάινγν κε 11 πηζαλέο απαληήζεηο θαη ζηελ έλαηε εξψηεζε, ηνπο δεηήζεθε λα 

επηιέμνπλ ηηο πην θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα κέζα απφ κηα 

ιίζηα κε 10 πηζαλέο απαληήζεηο. Θάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγήζεθε κε έλα, ελψ θάζε 

ιάζνο απάληεζε βαζκνινγήζεθε κε κεδέλ. Έηζη, πξνέθπςε κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία (απφ 

ην κεδέλ έσο ην νθηψ) γηα ηελ γλψζε γχξσ απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα γηα ηνλ θάζε 

θαηαλαισηή.  

Οη κεηαβιεηέο Rdiatrofi, Rugeia, Rprolipsi, Rmoda, Rbetter, Rall, Relse, 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα βξεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο 
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ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (εξψηεζε 10). Ζ κεηαβιεηή Rdiatrofi παίξλεη ηελ ηηκή έλα, φηαλ ν 

εξσηψκελνο απάληεζε φηη αγνξάδεη ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα γηαηί ηνπ αξέζεη λα πξνζέρεη ηελ 

δηαηξνθή ηνπ, αιιηψο παίξλεη ηελ ηηκή κεδέλ. Ζ κεηαβιεηή Rugeia παίξλεη ηελ ηηκή έλα φηαλ 

ν θαηαλαισηήο δειψλεη φηη αγνξάδεη ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα γηα λα βειηηψζεη ηελ πγεία ηνπ, 

δηαθνξεηηθά παίξλεη κεδέλ. Όηαλ ν θαηαλαισηήο δειψλεη φηη αγνξάδεη ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, ε κεηαβιεηή Rprolipsi παίξλεη ηελ ηηκή έλα, αιιηψο παίξλεη ηελ 

ηηκή κεδέλ. Ζ κεηαβιεηή Rmoda παίξλεη ηελ ηηκή έλα, φηαλ ν εξσηψκελνο αλαθέξεη φηη 

αγνξάδεη ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα γηα ιφγνπο ζχγρξνλεο ηάζεο- επηθαηξφηεηαο («κφδαο»), 

δηαθνξεηηθά παίξλεη ηελ ηηκή κεδέλ. Όηαλ ν θαηαλαισηήο δήισλε φηη αγνξάδεη ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα γηα λα αηζζαλζεί θαιχηεξα, ε κεηαβιεηή Rbetter έπαηξλε ηελ ηηκή έλα, αιιηψο 

έπαηξλε ηελ ηηκή κεδέλ. Ζ κεηαβιεηή Rall παίξλεη ηελ ηηκή έλα φηαλ ν εξσηψκελνο δήισζε 

φηη γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα αγφξαδαλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, δηαθνξεηηθά 

παίξλεη ηελ ηηκή κεδέλ.  Θαη ηέινο, φηαλ πη εξσηψκελνη δήισλαλ φηη αγφξαδαλ ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα γηα άιινπο ιφγνπο, ηφηε νη απαληήζεηο ηνπο θαηαρσξνχληαλ ζηελ κεηαβιεηή Relse. 

Ζ κεηαβιεηή consume δεκηνπξγήζεθε γηα λα βξεζεί ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ 

πνπ θαηαλαιψλνπλ γηανχξηη, φπνπ νη θαηαλαισηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κε έλα Λαη ή 

Όρη (εξψηεζε 11). ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθε ε κεηαβιεηή WTP, φπνπ δεηήζεθε απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο λα επηιέμνπλ κηα ηηκή πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα λα 

απνθηήζνπλ ην γηανχξηη κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά (εξψηεζε 12), κε ηε βνήζεηα ηεο 

θάξηαο πιεξσκψλ, πνπ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζηε παξάγξαθν 3.2.   

ηε ζπλέρεηα, ζε πεξίπησζε πνπ νη εξσηψκελνη δελ ήηαλ  δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα ην γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά, ζηελ εξψηεζε 13 ηνπο 

δεηήζεθε λα επηιέμνπλ έλαλ ιφγν κέζα απφ κηα ιίζηα ηεζζάξσλ πηζαλψλ απαληήζεσλ 

(κεηαβιεηή nowtp).  

Σέινο, νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα νηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπνζεηήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ κεηαβιεηή hsize  

δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαηαγξαθεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 
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(εξψηεζε 14). ηε ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 15, νη θαηαλαισηέο έπξεπε λα ζεκεηψζνπλ ην 

θχιν ηνπο, ηελ ειηθία ηνπο θαζψο θαη ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κηα κεηαβιεηή gender1 θαη age1, πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εξσηεζέληα.  Γηα ηελ κεηαβιεηή gender1, φηαλ ν εξσηψκελνο ήηαλ άλδξαο έπαηξλε ηελ ηηκή 

έλα, ελψ αλ ήηαλ γπλαίθα έπαηξλε ηελ ηηκή κεδέλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην θχιν (gender2- gender8). Γηα ηελ κεηαβιεηή age1, φπσο θαη γηα 

ηηο ππφινηπεο (age2- age8) απιψο νη εξσηψκελνη ζεκείσλαλ ηελ ειηθία ηνπο θαη ησλ κειψλ 

ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο.  Απφ απηή ηελ εξψηεζε, δεκηνπξγήζεθε κηα ςεπδνκεηαβιεηή πνπ 

αθνξνχζε ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ (kidsnew).  

Οη κεηαβιεηέο educA, educB, educC,  θαη educD δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

θαηαγξάςνπλ ην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ εξσηεζέλησλ. Οη θαηαλαισηέο θιήζεθαλ λα 

ζεκεηψζνπλ ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο (εξψηεζε 16) κέζα απφ έλα θαηάινγν πέληε πηζαλψλ 

απαληήζεσλ, φπνπ θαηά ηελ αλάιπζε έγηλε νκαδνπνίεζε θαη πξνέθπςαλ ηέζζεξηο 

κεηαβιεηέο επηπέδνπ ζπνπδψλ. Όηαλ ν εξσηψκελνο αλήθεη ζε έλα επίπεδν ζπνπδψλ, ε 

αληίζηνηρε κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή έλα θαη απηφκαηα νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηελ ηηκή 

κεδέλ.  

Οη κεηαβιεηέο incomeA, incomeB, incomeC, θαη incomeD αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ησλ εξσηεζέλησλ. Σν εηζφδεκά ηνπο κεηξήζεθε 

κε κηα εξψηεζε (εξψηεζε 17), φπνπ δεηήζεθε απφ ηνπο θαηαλαισηέο λα ζεκεηψζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε κέζα απφ έλα θαηάινγν απφ νθηψ πηζαλέο απαληήζεηο. Θαηά ηελ 

αλάιπζε έγηλε νκαδνπνίεζε θαη έηζη πξνέθπςαλ νη ηέζζεξηο  κεηαβιεηέο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο έηζη θαη εδψ, φηαλ έλαο 

θαηαλαισηήο αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηφηε παίξλεη ηελ ηηκή έλα 

θαη απηφκαηα νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παίξλνπλ ηελ ηηκή κεδέλ.  
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4.4 Μϋθοδοσ Δειγματοληψύασ 
 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είρακε γηα ηελ πεξάησζε ηεο έξεπλαο ήηαλ 

ζρεηηθά κηθξφ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ηθαλνχ αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ. Απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ ε παξνχζα κειέηε αθνξνχζε ηξφθηκα, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο φζν θαη απφ ηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ ζε ρψξνπο φπνπ νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ 

ηξφθηκα. Σέηνηνη ρψξνη αγνξάο ηξνθίκσλ είλαη ηα ζνχπεξ- κάξθεη. Έηζη έγηλε κηα ιίζηα κε 

ηηο αιπζίδεο ζνχπεξ- κάξθεη πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα.  

ηε ζπλέρεηα, επηθνηλσλήζακε κε ηηο αιπζίδεο απηέο κε ζθνπφ λα ρνξεγεζεί εηδηθή 

άδεηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζνχπεξ- κάξθεη. Όιεο νη 

πξνζπάζεηεο απέβεζαλ άθαξπεο αθνχ θαλέλα απφ ηα ζνχπεξ κάξθεη δελ ρνξήγεζε ηελ 

θαηάιιειε άδεηα γηα λα γίλνπλ νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζνχπεξ 

κάξθεη. Γηα ην ιφγν απηφ, νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα έμσ απφ ηα ζνχπεξ- 

κάξθεη πνπ επηιέρζεθαλ.  

Ύζηεξα επηιέρζεθαλ νη πεξηνρέο φπνπ ζα γηλφηαλ ε έξεπλα. Οη πεξηνρέο πνπ 

επηιέρζεθαλ αλήθνπλ ζηελ Βφξεηα Αζήλα, Λφηηα Αζήλα, Γπηηθή αιιά θαη ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη: ε Πεχθε, ην Καξνχζη, ε Ζιηνχπνιε, ε Λέα κχξλε, ην 

Αηγάιεσ, ην Ίιηνλ, ην Παγθξάηη θαη ην Θνισλάθη. Δπίζεο, νξηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ. πλνιηθά,  ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ελλέα θαηαζηήκαηα, ελλέα δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο αιπζίδεο 

ζνχπεξ- κάξθεη. Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο δηήξθεζε απφ ηηο 05/10/2009 έσο θαη ηηο 

16/10/2009. Οη επηζθέςεηο ζηα ζνχπεξ- κάξθεη γίλνληαλ δηαθνξεηηθέο εκέξεο θαη ψξεο 

(πξσί- απφγεπκα) ηεο εβδνκάδαο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε χπαξμε θαηαλαισηψλ κε 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
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Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ απηή ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο έμσ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (ζνχπεξ- κάξθεη). Ο ρξφλνο πνπ ρξεηαδφηαλ 

γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ μεπεξλνχζε ηα 8 ιεπηά, ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

νπνίν νη θαηαλαισηέο κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ. Ζ επαθή κε ηνπο θαηαλαισηέο γηλφηαλ έμσ 

απφ ηα ζνχπεξ- κάξθεη, αθνχ είραλ ηειεηψζεη ηηο αγνξέο ηνπο, θαη απηφ γηαηί νη θαηαλαισηέο 

ήηαλ πην δεθηηθνί. Αθνχ πιεζηάδακε ηνλ θαηαλαισηή, θαη  εμεγνχζακε ηνλ ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο καο θαη ηελ πξνέιεπζή καο,  ζηε ζπλέρεηα ηνλ ξσηνχζακε αλ ήζειε λα ζπκκεηάζρεη 

ζε απηή. Αλ ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή, ηφηε ε επαθή γηλφηαλ κε ηνλ επφκελν θαηαλαισηή 

πνπ ζα ζπκθσλνχζε ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

πλνιηθά, ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ έθηαζαλ ηα 360, φκσο 13 απφ 

απηά δηαγξάθεθαλ απφ ην δείγκα θαζψο νη εξσηψκελνη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ ήζειαλ 

λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο είηε δηέθνςαλ ζηε κέζε ηε ζπλέληεπμε. Άξα, ν 

αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ζηελ 

νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ήηαλ 347 εξσηεκαηνιφγηα.  
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Κεφάλαιο 5 
 

Περιγραφικό ανϊλυςη του δεύγματοσ 
 
 
 
 

‟ απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, πνπ 

ζπιιέρζεζαλ κε ηελ βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ 

ήηαλ 347. Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ην 58% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθεο θαη 

ην 42% άληξεο (παξάξηεκα Η, δηάγξακκα 1), θαη ε κέζε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ηα 41 

ρξφληα, κε ειάρηζην  ηα 19 ρξφληα θαη κέγηζην ηα 85 ρξφληα. Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ 

ζπνπδψλ, ην 39% ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ, ην 31% απφθνηηνη Ιπθείνπ θαη Γπκλαζίνπ, θαη ην 

20% θαηείραλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Δπηπιένλ, ην 10,37% ήηαλ απφθνηηνη ΗΔΘ 

(παξάξηεκα Η, δηάγξακκα 2). 

Ο κέζνο φξνο ησλ κειψλ θάζε νηθνγέλεηαο είλαη ηα 3 άηνκα, ελψ κφλν ην 28% ησλ 

εξσηεζέλησλ είραλ αλήιηθα ηέθλα (97 νηθνγέλεηεο) ζε ζχγθξηζε κε ην 72% πνπ δελ είραλ 

αλήιηθα ηέθλα. ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, ην 27,4% είραλ 1 ή 2 αλήιηθα ηέθλα, θαη ην 

0,6% είραλ 3 ή 4 αλήιηθα ηέθλα (παξάξηεκα Η, δηάγξακκα 3). Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

εξσηεζέλησλ ήηαλ ζε πνζνζηφ 44.1% πνιχ θαιή θαη θαιή, ην 51,6% πάλσ απφ ην κέηξην θαη 

κέηξηα, ελψ κφλν γηα ην 4,3% δήισζαλ φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ θάησ απφ ην 

κέηξην, θαθή θαη πνιχ θαθή (παξάξηεκα Η, δηάγξακκα 4). ηνλ πίλαθα 5.1 παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθφηεξα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάδνπκε.  
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Πίνακασ 5.1. Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά του δείγματοσ. 

Μεηαβιεηή Καηεγνξία Σπρλόηεηα 
Παξαηεξήζεωλ 

Πνζνζηά (%) 

Φύιν Γπλαίθα 

Άλδξαο 

201 

146 

57,93% 

42,07% 

Δπίπεδν 

πνπδώλ 

Απφθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ 

Απφθνηηνο/ε Ιπθείνπ 

Απφθνηηνο/ε ΗΔΘ 

Απφθνηηνο/ε ΑΔΗ/ΣΔΗ 

Κεηαπηπρηαθέο πνπδέο 

30 

79 

36 

135 

67 

8,65% 

22,77% 

10,37% 

38,9% 

19,31% 

Οηθνλνκηθή 

Καηάζηαζε 

Ννηθνθπξηνύ 

Πνιχ θαιή 

Θαιή 

Πάλσ απφ ην κέηξην 

Κέηξηα 

Θάησ απφ ην κέηξην 

Θαθή  

Πνιχ θαθή 

32 

121 

60 

119 

9 

5 

1 

9,22% 

34,87% 

17,29% 

34,29% 

2,59% 

1,44% 

0,29% 

Αξηζκόο 

Μειώλ 

Ννηθνθπξηνύ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

53 

65 

79 

120 

22 

6 

0 

2 

15,27% 

18,73% 

22,77% 

34,58% 

6,34% 

1,73% 

0 

0,58% 

Αξηζκόο 

Αλήιηθσλ 

Σέθλσλ 

Ννηθνθπξηνύ 

0 

1 

2 

3 

4 

250 

56 

39 

1 

1 

72,05% 

16,14% 

11,24% 

0,29% 

0,29% 
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ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πεξίπνπ ην 92,2% (320 άηνκα) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

αγνξά ησλ ηξνθίκσλ γηα ην λνηθνθπξηφ ηνπο (shoppers), ζε αληίζεζε κε ην 8% (27) φπνπ δελ 

είλαη νη θαηά θχξην ιφγν νη αγνξαζηέο.  Σν 60,8% δειψλεη φηη δελ είλαη θαπληζηέο ζε 

αληίζεζε κε ην 39,2% πνπ είλαη, ελψ ζηελ εξψηεζε θαηά πφζν αζρνινχληαη κε κηα θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ην 32% απάληεζε φηη γπκλάδεηαη ειάρηζηα ή θαζφινπ, θαη ην 28,2% δήισζε 

φηη γπκλάδεηαη θάζε κέξα. Δπηπιένλ, ην 19,6% απάληεζε φηη γπκλάδεηαη 3-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαη ην 20,2% 1 κε 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα (Γηαγξάκκαηα 5.1 θαη 5.2). 

 

 

Διάγραμμα 5.1. Ποςοςτά μεταβλθτών smoker και shopper 
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Κία απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ απφ πνπ ελεκεξψλνληαη θπξίσο 

γχξσ απφ ζέκαηα δηαηξνθήο, φπνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ (52,7%) ελεκεξψλνληαη απφ ηα Κέζα 

Καδηθήο Δλεκέξσζεο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο), ελψ κφιηο ην 

9,5% ελεκεξψλεηαη απφ ην δηαδίθηπν. εκαληηθφ είλαη φηη ην 20,5% ησλ θαηαλαισηψλ 

δειψλνπλ φηη ελεκεξψλνληαη απφ ηηο ζπζθεπαζίεο/ εηηθέηεο ηξνθίκσλ θαη ην 12% απφ 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Παξφια απηά ππήξμε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5,3% φπνπ δήισζαλ 

φηη δελ ελεκεξψλνληαη απφ θάπνπ ζπγθεθξηκέλα θαη φηη γλσξίδνπλ γχξσ απφ ζέκαηα 

δηαηξνθήο είλαη ιφγσ εκπεηξηψλ/ ρξφλσλ (Γηάγξακκα 5.3). Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ειηθία 
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ησλ θαηαλαισηψλ πνπ απάληεζαλ φηη ελεκεξψλνληαη απφ αιινχ, ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο άλσ ησλ 60 εηψλ.  

 

 

    
Διάγραμμα 5.2. Ποςοςτά μεταβλθτισ «Άκλθςθ». 
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Διάγραμμα 5.3. Ποςοςτά μεταβλθτισ «Information». 

12%
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24%
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Δηδηθνί επ ηζηήκνλεο
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ηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ηηκή, ε γεχζε, ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ην ηξφθηκν, ε 

εκθάληζε/  ζπζθεπαζία, ε επσλπκία ηνπ πξντφληνο αιιά θαη νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

αλαγξάθνληαη φηη πξνζθέξεη επάλσ ζηε ζπζθεπαζία. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 5.2.  

Σν 61,4% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ φηη ε ηηκή είλαη ζεκαληηθφ/ πνιχ ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ, ζε αληίζεζε κε ην 38,6% πνπ δελ ζεσξνχλ 

ηφζν ζεκαληηθή. Άιινη παξάγνληεο γηα ηελ  αγνξά ησλ ηξνθίκσλ πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί/ πνιχ ζεκαληηθνί απφ ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ε γεχζε, ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρεη ην ηξφθηκν αιιά θαη νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ αλαγξάθεηαη φηη πξνζθέξνπλ ηα 

ηξφθηκα. πγθεθξηκέλα, ε γεχζε ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή/ ζεκαληηθή ζε πνζνζηφ 92%, ζε 

ζχγθξηζε κε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (8%) πνπ δελ αγνξάδεη κε βάζε ηελ γεχζε ηνπ 

πξντφληνο. Αθνινπζεί ν παξάγνληαο «ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ην ηξφθηκν» κε ην 

80,1% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ζεκαληηθφ/ πνιχ ζεκαληηθφ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα 

ηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ. Δπίζεο, ην 70,3% ζεσξεί ζεκαληηθφ ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

αλαγξάθεηαη φηη πξνζθέξεη ην πξντφλ, ζε ζχγθξηζε κε ην 29, 7% πνπ δελ ηηο ζεσξεί ηφζν.  

Ζ επσλπκία δειαδή αλ είλαη γλσζηφ ην πξντφλ αιιά θαη ε εκθάληζε θαη σο εθ ηνχηνπ 

ε ζπζθεπαζία, ζεσξνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο. Ζ κελ επσλπκία 

ζε πνζνζηφ 33,14% θαη ε εκθάληζε/ ζπζθεπαζία ζε πνζνζηφ 40,92%. Απφ ηα παξαπάλσ 

βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη θαηαλαισηέο φηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ θάπνην είδνο 

ηξνθίκνπ δίλνπλ βάζε ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνξξένπλ απφ ην ίδην ην πξντφλ 

(ζξεπηηθά ζηνηρεία, επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο, γεχζε) αιιά θαη απφ ηελ ηηκή πνπ έρεη ην πξντφλ. 

Δλψ είλαη αδηάθνξνη ηφζν γηα ηελ επσλπκία ηνπ πξντφληνο αιιά θαη γηα ηελ ζπζθεπαζία ηνπ.  
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   Πίνακασ 5.2. Μζςοι όροι παραγόντων που αφοροφν τθν αγορά τροφίμων.  

 
Παξάγνληεο 

Αζήκαλην  

Ούηε 
εκαληηθό 

νύηε 
Αζήκαλην 

 
Πνιύ 

εκαληηθό 

Σηκή 4,32% 5,48% 28,82% 23,63% 37,75% 

Θξεπηηθά 
ζηνηρεία 

1,15% 1,44% 17,29% 23,63% 56,48% 

Γεύζε 0,29% 1,15% 6,63% 21,61% 70,32% 

Δκθάληζε/ 
ζπζθεπαζία 

10,37% 12,39% 40,92% 22,77% 13,54% 

Δπσλπκία 8,07% 10,37% 33,14% 27,09% 21,33% 

Δπεξγεηηθέο 
ηδηόηεηεο 

4,61% 4,61% 20,17% 30,55% 40,06% 

  

 

 

ηελ εξψηεζε αλ γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα» νη εξσηεζέληεο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο (75%) απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν, ζε αληίζεζε κε 

ην 25% πνπ δήισζε φηη γλψξηδε ηη είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. ηε ζπλέρεηα, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έγηλε κηα πξνζπάζεηα εθκαίεπζεο ηεο γλψζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα κε ηε βνήζεηα ηξηψλ εξσηήζεσλ. ηελ 

εξψηεζε ηη ζεσξνχλ φηη είλαη ηα «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα», παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο 

εξσηεζέληεο (58,21%)  απάληεζαλ φηη είλαη ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ επεξγεηηθά ζπζηαηηθά, 

πξάγκα ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ απάληεζεο 

(παξάξηεκα Η, δηάγξακκα 5). 

Σν 25,65% απάληεζε φηη δελ γλψξηδε ηη ζεκαίλεη ν φξνο «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα», ην 

8,93% ζεσξεί φηη είλαη ηα βηνινγηθά ηξφθηκα, ην 4,61% φηη είλαη ηξφθηκα ππφ κνξθή ραπηνχ/ 

θάςνπιαο θαη, ηέινο, ην 2,59% ζεσξεί φηη είλαη ηξφθηκα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα. Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο, είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ 

πνηά είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, αθνχ ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ζηε δηαηξνθή ηνπο,  

αιιά δελ γλσξίδνπλ ηνλ φξν «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα».  
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Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα πην θνηλά ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ 

ζηα «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα», ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ηηο θπηηθέο ίλεο 

(prebiotics) αιιά θαη ηηο βηηακίλεο, ζε πνζνζηά 43,8% θαη 41,5% αληίζηνηρα. Σν 28,24% 

απάληεζε φηη δελ γλψξηδε αθνχ δελ είραλ αθνχζεη πνηέ ηνλ φξν «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα». ηε 

ζπλέρεηα, ζε πνζνζηφ 14,12% απάληεζαλ ηηο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (πξνβηνηηθά), 

αθνινπζεί ην αζβέζηην (Ca) ζε πνζνζηφ 8,65%. ην πίλαθα 5.3 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.    

 

 

Πίνακασ 5.3. Συςτατικά που περιζχουν τα «Λειτουργικά Τρόφιμα» ανά ποςοςτό.  

Σπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ ηα 
«Λεηηνπξγηθά Τξόθηκα» 

Πνζνζηό (%) 

Φπηηθέο Ίλεο (prebiotics) 43,8% 
Βηηακίλεο 41,5% 
Αζβέζηην 8,65% 
ειήλην 1,15% 

Διαηφιαδν 5,47% 
Πνιπθαηλφιεο/ Φιαβνλνεηδή 2,59% 

Βφηαλα 3,17% 
ηεξφιεο/ ηαλφιεο 6,05% 

Πεπηίδηα 0,58% 
Κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (probiotics) 14,12% 

Γελ γλσξίδσ 28,24% 

 

 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ξπζκίδνπλ ηα 

«Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα», πεξίπνπ ην 45% ζεσξεί πσο φιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην εξσηεκαηνιφγην (ππέξηαζε, δηαβήηεο, ηεξεδφλα, ρνιεζηεξίλε, δπζθνηιηφηεηα, επεμία, 

νζηενπφξσζε) ξπζκίδνληαη απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Αθνινπζεί ην 25% πνπ ζεσξεί ηελ 

ρνιεζηεξίλε ζαλ θχξηα ιεηηνπξγία πνπ ξπζκίδνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ην 17,5% κε ηελ 

δπζθνηιηφηεηα, θαη ην 15% κε ηελ ππέξηαζε (πίλαθαο 5.4). 

ηε ζπλέρεηα, ην 45,25% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζα αγφξαδε «Ιεηηνπξγηθά 

Σξφθηκα» γηα λα βειηηψζεη ηελ πγεία ηνπ, ην 29,4% γηαηί ηνπ αξέζεη λα πξνζέρεη ηελ πγεία 

ηνπ θαη ην 26,8%  γηα θαζαξά πξνιεπηηθνχο ιφγνπο. Δλψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά, νη 
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εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη ζα αγφξαδαλ «Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα» γηα ιφγνπο ζχγρξνλεο 

ηάζεο/ επηθαηξφηεηαο (2,01%), θαη γηα λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα (9,8%). ε πνζνζηφ 10,7% 

δήισζαλ φηη ζα αγφξαδαλ ηξφθηκα απφ απηή ηελ θαηεγνξία γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο. πκπεξαζκαηηθά, νη θαηαλαισηέο ζα επέιεγαλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα κε γλψκνλα ηελ 

πγεία ηνπο, είηε γηα λα βειηηψζνπλ  θάπνηα ππάξρνπζα θαηάζηαζε (δπζθνηιηφηεηα, 

ρνιεζηεξίλε, θ.α.) είηε γηα θαζαξά πξνιεπηηθνχο ιφγνπο (πίλαθαο 5.5).  

 

Πίνακασ 5.4. Λειτουργίεσ που ρυκμίηουν τα «Λειτουργικά Τρόφιμα» ανά ποςοςτό.  

Λεηηνπξγίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηα 

«Λεηηνπξγηθά Τξόθηκα» 

Πνζνζηό (%) 

Τπέξηαζε 14,98% 

Γηαβήηεο 6,63% 

Σεξεδφλα 0% 

Υνιεζηεξίλε 25,07% 

Γπζθνηιηφηεηα 17,58% 

Δπεμία 11,24% 

Οζηενπφξσζε 8,645% 

Όια ηα παξαπάλσ 44,96% 

Άιιν 11,81% 

 

Πίνακασ 5.5. Λόγοι αγοράσ «Λειτουργικών Τροφίμων» ανά ποςοςτό.  

Λόγνη αγνξάο «Λεηηνπξγηθώλ 

Τξνθίκωλ» 

Πνζνζηό (%) 

Κ‟ αξέζεη λα πξνζέρσ ηελ πγεία κνπ 29,4% 

Γηα λα βειηηψζσ ηελ πγεία κνπ 45,25% 

Γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο 26,8% 

Γηα ιφγνπο ζχγρξνλεο ηάζεο/ 

επηθαηξφηεηαο (κφδαο) 

2,01% 

Γηα λα αηζζαλζψ θαιχηεξα 9,8% 

Όια ηα παξαπάλσ 10,66% 

Θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 11,24% 

 



 75 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (254 άηνκα- 73,2%) θαηαλαιψλεη γηανχξηη, ζε 

αληίζεζε κε ην 26,8% (93 άηνκα) πνπ δελ θαηαλαιψλεη. Όζνλ αθνξά ηνπο εξσηψκελνπο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ γηανχξηη, ε πιεηνςεθία απηψλ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ 

γηα λα απνθηήζνπλ έλα γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά, ζε αληίζεζε κε 49 θαηαλαισηέο 

πνπ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη.  Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο απηνί δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ (πίλαθαο 5.6), είλαη φηη πηζηεχνπλ φηη δελ ζα έρεη 

θάπνηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ γηανχξηη (πεξίπνπ 49%),  φηη δελ ην ζεσξνχλ 

αζθαιέο ζε πνζνζηφ 18,4%, ην 12,2% απάληεζε φηη δελ πηζηεχεη φηη ζα έρεη θαιή γεχζε. Δλψ, 

ην ππφινηπν 20,4% έρεη πξνζσπηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ παξαπάλσ, φπσο φηη νη εηαηξείεο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ δελ πξέπεη λα 

ρξεψλνπλ παξαπάλσ ή δελ πηζηεχνπλ φηη ηα «ιεηηνπξγηθά» απηά γηανχξηηα φλησο βνεζνχλ 

ηνλ νξγαληζκφ.  

 

 Πίνακασ 5.6. Λόγοι για τουσ οποίουσ δεν είναι διατεκειμζνοι να πλθρώςουν παραπάνω για γιαοφρτια με 
λειτουργικά ςυςτατικά.  

Λόγνη αγνξάο Καηαλαιωηέο Πνζνζηά (%) 

Γελ ζεσξψ φηη ζα έρεη θαιή γεχζε 6 12,2% 

Γελ ην ζεσξψ αζθαιέο 9 18,4% 

Γελ λνκίδσ φηη είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ ην ζπκβαηηθφ γηανχξηη 

24 49% 

Άιιν… 10 20,4% 

ύλνιν 49 100% 
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Κεφάλαιο 6  

Εμπειρικϊ Αποτελϋςματα 
 

6.1 Δεύκτησ γνώςησ για τα Λειτουργικϊ Τρόφιμα 
 

Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, είλαη έλαο ηνκέαο ζρεηηθά 

θαηλνχξγηνο ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα 

γλσξίδνπλ ηη αθξηβψο είλαη, αιιά λα κάζνπλ θαη ηα πνιπάξηζκα νθέιε ηνπο  ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα βξεζεί ν δείθηεο γλψζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα.  

Γηα ηελ εθκαίεπζε ηνπ δείθηε γλψζεο, δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά απφ  εηδηθέο 

εξσηήζεηο (θεθάιαην 4, παξάγξαθνο 4.3) κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνπο Saaksjarvi et al., 2009. Οη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ γεληθήο γλψζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ν εξσηψκελνο θιήζεθε λα απαληήζεη αλ γλσξίδεη ην φξν «ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα» (εξψηεζε 6), ηη ζεσξεί φηη είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (εξψηεζε 7), πνηα είλαη ηα 

πην θνηλά ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (εξψηεζε 8) θαη αλ γλσξίδνπλ 

ζε πνηεο ιεηηνπξγίεο επηδξνχλ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (εξψηεζε 9).  

ηε ζπλέρεηα, θάζε εξψηεζε είρε ζσζηφ θαη ιάζνο. πγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε 6, νη 

εξσηψκελνη πνπ απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ ηνλ φξν «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» έπαηξλαλ έλα 

βαζκφ, δηαθνξεηηθά έπαηξλαλ κεδέλ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ εξψηεζε 7, φπνπ θαη εθεί 

ππήξρε κφλν κηα ζσζηή απάληεζε. ηελ εξψηεζε 8, νη ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα, θαη έηζη νη εξσηψκελνη πνπ έδηλαλ δχν ζσζηέο απαληήζεηο, έπαηξλαλ 

δχν βαζκνχο. Οη εξσηψκελνη πνπ έδηλαλ κφλν κία ζσζηή απάληεζε, έπαηξλαλ έλα βαζκφ θαη 

απηνί πνπ δελ είραλ θακία ζσζηή απάληεζε έπαηξλαλ κεδέλ. ηελ εξψηεζε 9, νη ζσζηέο 

απαληήζεηο έθηαλαλ ηηο ηέζζεξηο. Έηζη, αλ θάπνηνο θαηαλαισηήο έδηλε ηέζζεξηο ζσζηέο 

απαληήζεηο, έπαηξλε ηέζζεξηο βαζκνχο. Αλ θάπνηνο θαηαλαισηήο έδηλε κφλν κία ζσζηή 
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απάληεζε έπαηξλε 1 θαη κεδέλ, ν εξσηψκελνο πνπ δελ είρε θακία ζσζηή απάληεζε. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθε κηα θιίκαθα απφ ην κεδέλ (κεδεληθή γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα) έσο 

ην 8 (κέγηζηε γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα).  

ηε ζπλέρεηα αζξνίζηεθαλ φιεο νη επηκέξνπο θιίκαθεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε 

ζε έλα ζθνξ. Έηζη, ε ηηκή ηνπ δείθηε γλψζεο βξέζεθε φηη είλαη 4.45 (πίλαθαο 6.1), ηηκή ζηε 

κέζε ηεο θιίκαθαο (0-8). Δπνκέλσο, νη θαηαλαισηέο έρνπλ κεξηθή γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα.  

 

Πίνακασ 6.1. Δείκτθσ γνώςθσ λειτουργικών τροφίμων 
Μεηαβιεηή Παξαηεξήζεηο Μ. Όξνο Σππηθή 

Απόθιηζε 
Διάρηζην Μέγηζην 

Know 347 4.446686 2.48566 0 8 

 
 

 

Δπηπιένλ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ δείθηε γλψζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κε ηα 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. δεκνγξαθηθά, άζιεζε, θ.α.). Γηα λα γίλεη 

φκσο εθηθηή απηή ε ζπζρέηηζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην t- test.  

Σν t- test ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη 

δηρνηνκηθή θαη δεηνχκελν είλαη ν έιεγρνο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ (ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο) κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο δηρνηνκηθήο κεηαβιεηήο (π.ρ. άλδξεο/ γπλαίθεο). 

Δπίζεο, ην t- test ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ κηαο κεηαβιεηήο γηα δπν 

εμαξηεκέλα κεηαμχ ηνπο δείγκαηα (π.ρ. «πξηλ θαη κεηά») θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαθνξάο ηνπ κέζνπ κηαο κεηαβιεηήο θαη κηαο ηηκήο πνπ έρεη επηιέμεη ν εξεπλεηήο. 

Δπηπξνζζέησο, ην t- test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έξεπλα αγνξάο, 

φηαλ ππάξρνλ δπν αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο νκάδεο εξσηψκελσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Αλ θαη κπνξεί λα ππάξρεη δηαθνξά ζηνπο κέζνπο ησλ δχν νκάδσλ  (π.ρ. ην 

θχιν επηδξά ζεκαληηθά ζηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ έλαληη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ), ην  t- test 

είλαη εθείλν πνπ βνεζάεη ηνλ εξεπλεηή λα δηαπηζηψζεη αλ ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (Σηώκθνο Γ. θαη Μαύξνο Δ., 2008). 
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πγθεθξηκέλα, έγηλε έιεγρνο θαηά πφζν δηάθνξνη παξάγνληεο (δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ) 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ γλψζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.2. 

Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ, ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ζπζρέηηζε έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο , κε ηνπο κέζνπο φξνπο λα δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο (κ.φξνο= 

4,79 γηα γπλαίθεο vs. κ.φξνο=3,97 γηα άλδξεο).  

Ζ ειηθία ησλ θαηαλαισηψλ αξρηθά ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (1=έσο 33, 2= 33-

46, 3=46 θαη άλσ). Απφ ηε ζπζρέηηζε κε ην δείθηε γλψζεο βξέζεθε φηη νη λεφηεξνη ζε ειηθία 

(δειαδή θάησ ησλ 33  εηψλ) γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζε ζρέζε κε  

ηνπο εξσηψκελνπο ειηθίαο 33-46 θαζψο θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία (άλσ ησλ 46 εηψλ). 

Ζ ειηθία πνπ είρε ην πςειφηεξν ζθνξ ήηαλ νη θαηαλαισηέο θάησ ησλ 33 εηψλ 

(κ.φξνο=4.830), αθνινπζνχζαλ νη θαηαλαισηέο πνπ ήηαλ ζηελ ειηθία 33-46 (κ.φξνο=4.509) 

θαη ηέινο, ην ρακειφηεξν ζθνξ είραλ νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο εξσηψκελνη (κ.φξνο=4.008). 

ηε ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 6.2 , ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ δελ παίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Αλ θαη παξαηεξήζεθε φηη νη εξσηψκελνη πνπ δήισζαλ φηη ε 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ πνιχ θαιή είραλ πςειφηεξν ζθνξ (κ.φξνο=4.5625) ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ δήισζαλ φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ θαιή 

(κ.φξνο=4.4214), πάλσ απφ κέηξηα- κέηξηα   (κ.φξνο=4.5027) θαη θάησ απφ κέηξηα- θαθή-

πνιχ θαθή (κ.φξνο=3.73).  

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο, απφ ηε ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε γλψζεο 

παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο κε επίπεδν κφξθσζεο ΗΔΘ, ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθά κε απηνχο ηνπ είραλ κφλν απνιπηήξην 

γπκλαζίνπ/ ιπθείνπ. Αλαιπηηθά, νη θαηαλαισηέο κε  επίπεδν κφξθσζεο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 
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είραλ ζθνξ ρακειφηεξν (κ.φξνο=3.899) απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε επίπεδν κφξθσζεο ΗΔΘ 

(κ.φξνο=5.027), ΑΔΗ/ΣΔΗ (κ.φξνο=4.61), θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο(κ.φξνο=4.68). 

Oη θαηαλαισηέο πνπ δήισζαλ φηη δελ θαπλίδνπλ γλψξηδαλ πεξηζζφηεξα γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ θάπληδαλ (κ.φξνο=4.66 non-smoker vs. 

κ.φξνο=4.11 smoker). Δπηπιένλ, φηαλ νη εξσηεζέληεο δήισλαλ φηη αζινχληαλ 3-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εξσηεζέληεο πνπ είηε 

γπκλάδνληαλ θαζεκεξηλά είηε θαζφινπ. Οη θαηαλαισηέο πνπ γπκλάδνληαλ 3-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα είραλ πςειφηεξν ζθνξ ζηνλ δείθηε γλψζεο (κ.φξνο=5.205), κεηά αθνινπζνχζαλ νη 

θαηαλαισηέο κε άζιεζε 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα (κ.φξνο=4.6), θαζεκεξηλά (κ.φξνο=4.214) 

θαη ζην ηέινο νη εξσηψκελνη πνπ δήισλαλ φηη αζινχληαη ειάρηζηα ή θαζφινπ(κ.φξνο=4.09).   

 

Πίνακασ 6.2. Εντοπιςμόσ ςτατιςτικά ςθμαντικών διαφορών μεταξφ διαφόρων μεταβλθτών όςον αφορά τθ 
Γνώςθ Λειτουργικών Τροφίμων.  

Μεηαβιεηέο Η0 ηαηηζηηθή t P- Value Απνηέιεζκα 

inc1-inc2 Γηαθνξά=0 0.2730 0.7852 Απνδνρή 

inc1-inc3 Γηαθνξά=0 0.1296 0.8970 Απνδνρή 

inc1-inc4 Γηαθνξά=0 1.0388 0.3045 Απνδνρή 

inc2-inc3 Γηαθνξά=0 -0.2783 0.7810 Απνδνρή 

inc2-inc4 Γηαθνξά=0 0.9571 0.3402 Απνδνρή 

inc3-inc4 Γηαθνξά=0 1.1907 0.2352 Απνδνρή 

edu1-edu2 Γηαθνξά=0 -2.3063 0.0225 Απόξξηςε 

edu1-edu3 Γηαθνξά=0 -2.2326 0.0265 Απόξξηςε 

edu1-edu4 Γηαθνξά=0 -1.9974 0.0473 Απόξξηςε 

edu2-edu3 Γηαθνξά=0 0.9223 0.3577 Απνδνρή 

edu2-edu4 Γηαθνξά=0 0.6859 0.4944 Απνδνρή 

edu3-edu4 Γηαθνξά=0 -0.1995 0.8421 Απνδνρή 

ilikia1-ilikia2 Γηαθνξά=0 1.0065 0.3153 Απνδνρή 

ilikia1-ilikia3 Γηαθνξά=0 2.5288 0.0121 Απόξξηςε 

ilikia2-ilikia3 Γηαθνξά=0 1.5186 0.1303 Απνδνρή 

female-male Γηαθνξά=0 3.0645 0.0024 Απόξξηςε 

non smoker- Γηαθνξά=0 2.0331 0.0428 Απόξξηςε 
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Δπνκέλσο , ην πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή πνπ γλσξίδεη πεξηζζφηεξν γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα είλαη ην παξαθάησ: είλαη γπλαίθα, ειηθίαο θάησ ησλ 33 εηψλ, επηπέδνπ αλσηάηεο/ 

αλψηεξεο  κφξθσζεο, πνιχ θαιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, πνπ αζιείηαη 3-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαη πνπ δελ θαπλίδεη.  

 

6.2 Προθυμύα Πληρωμόσ (Willingness to Pay) για Λειτουργικϊ Τρόφιμα 
 

 

Ζ γεληθή κνξθή ηεο εμίζσζεο ηεο παιηλδξφκεζεο, δίλεηαη απφ ην παξαθάησ ηχπν: 

 

            ..                  0 1 1 2 2 3 3 k k    

 

Όπνπ: 

Y (Δμαξηεκέλε Κεηαβιεηή) = WTP (Πξνζπκία Πιεξσκήο), 

  b0  = ηαζεξφο Όξνο, 

b1…k = πληειεζηέο Αλεμάξηεησλ Κεηαβιεηψλ, 

X1…k = Αλεμάξηεηεο Κεηαβιεηέο. 

smoker 

sport1-sport2 Γηαθνξά=0 -2.5892 0.0105 Απόξξηςε 

sport1-sport3 Γηαθνξά=0 -1.0169 0.3107 Απνδνρή 

sport1-sport4 Γηαθνξά=0 0.3629 0.7170 Απνδνρή 

sport2-sport3 Γηαθνξά=0 1.4528 0.1486 Απνδνρή 

sport2-sport4 Γηαθνξά=0 2.9035 0.0042 Απόξξηςε 

Sport3-sport4 Γηαθνξά=0 1.3405 0.1818 Απνδνρή 

non shopper-
shopper 

Γηαθνξά=0 -1.0532 0.2930 Απνδνρή 
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θνπφο ηνπ εθηηκψκελνπ κνληέινπ είλαη ε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηάθνξσλ 

παξαγφλησλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο φζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

Έγηλαλ αξθεηέο ελαιιαθηηθέο εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο (WTP) κε 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο κεηαβιεηψλ θαη θαηαιήμακε ζηελ παξαθάησ εμεηδηθεπκέλε 

κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

WTP = β0+β1 shopper+β2 hsize+β3 gender1+β4 age1+β5 kidsnew+β6 educA+ β7 

educB+ β8educC+ β9incomeA+ β10incomeB+ β11incomeC+ β12priceA+ β13nutrientsA 

+ β14tasteA+ β15appearA + β16brandA + β17benpropA + β18infpeople + β19 infbook 

+β20 inftv +β21 infinternet +β22 infpack +β23 sport1 +β24 sport2+ β25 sport3+β26 Rdiatrofi 

+β27 Rugeia + β28 Rprolipsi +β29 Rmoda +β30 Rbetter + β31 Rall +β32 infA +β33 new 

+β34 gnwsi2 + β35 gnwsi3 

 

 

 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο- δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο φπσο 

είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηψκελσλ θαζψο θαη ε χπαξμε αλήιηθσλ 

ηέθλσλ ζην λνηθνθπξηφ.  

Δθηφο φκσο απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο, πεξηιακβάλεη θαη άιιεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ, φπσο ε ζεκαζία πνπ δίλεη ν 

θαηαλαισηήο ζηελ ηηκή, ηε γεχζε, ηελ επσλπκία, ηελ εκθάληζε, ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρεη θαζψο θαη ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ. 

Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ γχξσ απφ ζέκαηα δηαηξνθήο, ηνπο ιφγνπο αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, ηελ 

χπαξμε ή κε πιεξνθφξεζεο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαζψο επίζεο θαη ηελ αζρνιία ηνπ 

εξσηψκελνπ κε θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, πεξηιακβάλεη θαη ηελ κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 
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Ζ αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καδί κε ηνπο κέζνπο 

φξνπο θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε  παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα Η, πίλαθαο 1. Δλψ, ζηνλ 

πίλαθα 6.3, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ γηα πξνζπκία πιεξσκήο γηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ηα νπνία έγηλαλ κε ην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν STATA, v10.   

 

 
Πίνακασ 6.3. Αποτελζςματα εκτίμθςθσ για προκυμία πλθρωμισ  για  
                       Λειτουργικά τρόφιμα 

Μεηαβιεηέο Coefficient Std. Error P > │z│ 

shopper -16.37 7.39 0.027* 

Hsize -4.64 1.514 0.002* 

gender1 9.57 3.74 0.011* 

age1 -0.412 0.167 0.014* 

Kidsnew 2.10 4.312 0.626 

educA 8.97 5.44 0.099 

educB 10.65 6.86 0.121 

educC 9.52 4.75 0.045* 

incomeA 32.12 10.736 0.003* 

incomeB 16.89 9.22 0.067** 

incomeC 15.85 8.896 0.075** 

priceA -4.33 3.614 0.230 

nutrientsA 6.84 5.00 0.171 

tasteA 2.44 6.34 0.7 

appearA -0.002 4.08 1.000 

brandA 2.70 3.81 0.479 

benpropA 5.42 4.15 0.192 

infpeople -10.08 9.53 0.290 

infbook -10.70 8.68 0.218 

Inftv -11.56 8.91 0.195 

infinternet -4.49 10.18 0.659 

infpack -11.56 8.72 0.184 

sport1 1.67 4.53 0.712 

Sport2 -4.68 5.50 0.395 

Sport3 -11.99 5.25 0.022* 

Rdiatrofi 5.60 4.24 0.186 

Rugeia 0.347 4.187 0.934 

Rprolipsi 5.41 4.541 0.233 

Rmoda 8.75 14.68 0.551 
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Rbetter 6.22 6.25 0.319 

Rall 19.26 7.26 0.008* 

infA 5.12 3.44 0.135 

New -1.73 3.49 0.618 

gnwsi2 -5.12 4.77 0.283 

gnwsi3 0.654 4.94 0.895 

_cons 33.20 16.30 0.042 

                 *  ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν α=0.05  
                 ** ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν α=0.10  

            

 

Απφ ηνλ πίλαθα 6.3, παξαηεξείηαη φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ (hsize), ην θχιν 

(gender1) θαη ε ειηθία (age1) ηνπ εξσηψκελνπ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο (educC), ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ (incomeA), ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (sport3) πνπ 

αθνινπζεί ν εξσηψκελνο, νη ιφγνη αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ (Rall) θαζψο θαη ην αλ 

είλαη ή φρη ν θχξηνο αγνξαζηήο (shopper) ησλ ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Οη παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη θαηαλαισηέο πνπ δήισζαλ φηη ήηαλ νη θχξηνη αγνξαζηέο (shopper) 

ησλ ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα  πιεξψζνπλ πεξίπνπ 0,16€ ιηγφηεξν 

γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ δήισζαλ φηη δελ ήηαλ νη 

θχξηνη αγνξαζηέο ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηαηί νη 

θαηαλαισηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηα ςψληα ηνπ λνηθνθπξηνχ πξνζπαζνχλ λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα δηαζέηνληαο φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ρξήκαηα.  

Σν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ ήηαλ έλαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο έρνληαο 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο. Απηφ είλαη απνιχησο θαηαλνεηφ δηφηη ελψ ην 

εηζφδεκα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ, πεξηζζφηεξα κέιε ζε έλα λνηθνθπξηφ αληηζηνηρνχλ ζε 

κηθξφηεξν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. Δπίζεο, είλαη πνιχ πηζαλφ νη θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ 

λα αμηνπνηήζνπλ ην παξαπάλσ πνζφ πνπ ζα έδηλαλ γηα λα απνθηήζνπλ ην γηανχξηη κε ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά, ζηελ αγνξά θάπνησλ άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. 
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Κηα αθφκε κεηαβιεηή πνπ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο είλαη ην θχιν ηνπ θαηαλαισηή. πγθεθξηκέλα βάζε ηεο εθηίκεζεο πνπ 

έγηλε, νη άλδξεο θαηαλαισηέο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξίπνπ 0,010€ παξαπάλσ 

γηα λα απνθηήζνπλ ην γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηαηί νη γπλαίθεο είλαη πην δηζηαθηηθέο ζηελ αγνξά λέσλ πξντφλησλ 

αθνχ είλαη ππεχζπλεο γηα ην λνηθνθπξηφ θαη απηφ εληείλεηαη φηαλ ζην λνηθνθπξηφ ππάξρνπλ 

αλήιηθα ηέθλα. Δπίζεο, άιιε κηα δεκνγξαθηθή κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο είλαη ε ειηθία, θαη ζπγθεθξηκέλα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο είρε θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, φπνπ νη θαηαλαισηέο πνπ είραλ εθπαίδεπζε ΑΔΗ/ΣΔΗ  ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ 0.095€ παξαπάλσ γηα ην γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο θαηαλαισηέο πνπ δήισζαλ φηη είραλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη 

γηαηί νη θαηαλαισηέο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ίζσο είλαη  πην ελεκεξσκέλνη γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ζε ζρέζε κε ηνπο πηπρηνχρνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ, φπνπ νη γλψζεηο 

ηνπο κπνξεί λα είλαη γεληθέο.  

Σν εηζφδεκα είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη θαηαλαισηέο πνπ δήισζαλ φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ πνιχ 

θαιή ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 0,32€ παξαπάλσ ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δήισζαλ 

φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ θάησ απφ ην κέηξην έσο πνιχ θαθή.  Σν απνηέιεζκα 

είλαη αλακελφκελν αθνχ νη θαηαλαισηέο κε πνιχ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο θαηαλαισηέο κε θάησ ηνπ 

κεηξίνπ έσο πνιχ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

Άιιε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή είλαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αθνινπζεί ν εξσηψκελνο, πνπ φκσο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πξνζπκία πιεξσκήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη εξσηψκελνη πνπ αζινχληαη 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα είλαη ιηγφηεξν 

δηαηεζεηκέλνη θαηά 0,12 € λα πιεξψζνπλ γηα ην γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά, ζε 

ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ αζινχληαη ειάρηζηα ή θαζφινπ.  Ωο εξκελεία απηνχ ηνπ 
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απνηειέζκαηνο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε ζπρλή άζθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην 

πξφγξακκα εηδηθήο δηαηξνθήο, νδεγνχλ ζε έλα πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη θαζηζηνχλ 

αδηάθνξν ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ αγνξά ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. 

Δπηπξνζζέησο, νη θαηαλαισηέο πνπ δήισζαλ φηη ζα αγφξαδαλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα 

φρη κφλν γηα ιφγνπο δηαηξνθήο, πγείαο, γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα ιφγνπο 

επηθαηξφηεηαο («κφδαο»), ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 0,19€ παξαπάλσ γηα ην 

«ιεηηνπξγηθφ» γηανχξηη ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δήισζαλ φηη ζα αγφξαδαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν γηανχξηη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο απφ ηνπο παξαπάλσ.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο κεηαβιεηέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,10. Απηέο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη θαηαλαισηέο πνπ δήισζαλ φηη ην επίπεδν νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο ήηαλ θαιφ αιιά θαη πάλσ απφ ην κέηξην θαη κέηξην, είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαηαλαισηέο κε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 0,17€ παξαπάλσ γηα ην «ιεηηνπξγηθφ» γηανχξηη, θαη νη 

θαηαλαισηέο κε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πάλσ απφ ην κέηξην-κέηξηα 0,16€ παξαπάλσ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είραλ θάησ ηνπ κεηξίνπ- πνιχ θαθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε.  

Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ πεξηειήθζεζαλ ζηελ εμίζσζε ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο, δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε. Απφ ηνλ πίλαθα 6.3, παξαηεξείηαη φηη 

νη θαηαλαισηέο πνπ ζην λνηθνθπξηφ ηνπο είραλ αλήιηθα ηέθλα (kidsnew) είραλ ζεηηθή 

πξνζπκία πιεξσκήο. Απηφ δηθαηνινγείηαη γηαηί ε χπαξμε αλήιηθσλ ηέθλσλ ζην λνηθνθπξηφ 

εληζρχεη ηελ επηινγή ηξνθίκσλ πνπ επηδξνχλ επεξγεηηθά ζηνλ νξγαληζκφ, φπσο είλαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Δπηπιένλ, ην επίπεδν κφξθσζεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο γηα γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά. 

Άιιεο κεηαβιεηέο πνπ είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ήηαλ νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ζα αγφξαδαλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα νη θαηαλαισηέο, πνπ είλαη ιφγνη 
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δηαηξνθήο, πγείαο, πξνιεπηηθνί ιφγνη, ιφγνη ζχγρξνλεο ηάζεο- επηθαηξφηεηαο («κφδαο») 

θαζψο θαη γηα λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα νη θαηαλαισηέο.  

Δξσηψκελνη πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθή θαη πνιχ ζεκαληηθή  ηελ ηηκή θαη ηελ 

ζπζθεπαζία θαηά  ηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ, είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο ζε ζρέζε κε ηνπο εξσηψκελνπο, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηελ ηηκή κέηξηα έσο θαζφινπ 

ζεκαληηθή. Αληηζέησο, εξσηψκελνη γηα ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία, ε γεχζε, ε επσλπκία αιιά θαη νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο, είλαη ζεκαληηθνί θαη πνιχ 

ζεκαληηθνί, είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά 

ζπζηαηηθά ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ 

αγνξά ηξνθίκσλ ζεσξνχληαη κέηξηα έσο θαζφινπ ζεκαληηθά.  

πλερίδνληαο, ε πεγή πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ ηε δηαηξνθή (είηε πξνέξρεηαη απφ 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή αθφκα θαη απφ ηηο εηηθέηεο ηξνθίκσλ) 

είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο. Δπηπιένλ, ε πιεξνθφξεζε (infA) πνπ 

δηλφηαλ ζρεηηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο. 

Αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο είρε ην «λέν» πξντφλ (γηανχξηη κε πξνβηνηηθά 

θαη σ-3 ιηπαξά νμέα) ζε ζχγθξηζε κε ην πξντφλ πνπ θπθινθνξεί ήδε ζηελ αγνξά (γηανχξηη κε 

πξνβηνηηθά). 

Οη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ κέηξηα γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είραλ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είραλ ειάρηζηε 

γλψζε. Θαη επηπιένλ, νη θαηαλαισηέο κε πςειή γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά είραλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο.  

Δπηπιένλ, απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εμίζσζεο ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ κέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα γηανχξηη κε 

ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά. πγθεθξηκέλα, ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα γηανχξηη κε 

ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά είλαη 0,195€ παξαπάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ γηανχξηη (πίλαθαο 6.4). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαηαλαισηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη 
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δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 0,195€ παξαπάλσ απφ ηελ ηηκή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ γηανπξηηνχ, πνπ θνζηίδεη 0,90€.  

 
 
 
 
Πίλαθαο 6.4. Μέζε Πξνζπκία Πιεξσκήο  

Μέζε Πξνζπκία Πιεξωκήο(ζε ιεπηά) 

Κέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε Διάρηζην Κέγηζην 

19.45 14.62 -26.86 66.31 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 6.5, ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο ζε απηνχο πνπ 

ηνπο δηλφηαλ ε πιεξνθφξεζε ήηαλ 0,2163€, ελψ ζε απηνχο πνπ δελ δηλφηαλ πιεξνθφξεζε 

(πίλαθαο 6.6) ε πξνζπκία πιεξσκήο γηα ην γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά ήηαλ 0,172€ 

παξαπάλσ απφ έλα ζπκβαηηθφ γηανχξηη. Γειαδή, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε 

πιεξνθφξεζε είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο.  

 
 
Πίλαθαο 6.5. Μέζε Πξνζπκία Πιεξσκήο κε πιεξνθόξεζε 

Μέζε Πξνζπκία Πιεξωκήο (ζε ιεπηά) ζε απηνύο πνπ δηλόηαλ 

πιεξνθόξεζε 

Κέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε Διάρηζην Κέγηζην 

21.63 14.454 -17.03 56.80 

 

 

Πίλαθαο 6.6. Μέζε Πξνζπκία Πιεξσκήο ρσξίο πιεξνθόξεζε 

Μέζε Πξνζπκία Πιεξωκήο (ζε ιεπηά) ζε απηνύο πνπ δελ δηλόηαλ 

πιεξνθόξεζε 

Κέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε Διάρηζην Κέγηζην 

17.21 14.51 -26.86 66.31 
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Δπηπιένλ, φπσο είρακε αλαθέξεη ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δχν εηδψλ, 

έλα γηανχξηη κε πξνβηνηηθά πνπ θπθινθνξεί ηελ αγνξά θαη έλα γηανχξηη κε πξνβηνηηθά θαη 

σ-3 ιηπαξά, ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά άξα ν θφζκνο δελ ην γλσξίδεη. Ζ κέζε 

πξνζπκία πιεξσκήο γηα ην γηανχξηη κε πξνβηνηηθά θαη σ-3 ιηπαξά ήηαλ 0,202€ παξαπάλσ 

ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ γηανχξηη (πίλαθαο 6.7). Θαη ε κέζε πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα 

γηανχξηη κε πξνβηνηηθά ήηαλ 0,186€ επηπιένλ (πίλαθαο 6.8).  

 

 
Πίλαθαο 6.7. Μέζε Πξνζπκία Πιεξσκήο γηα γηανύξηη κε πξνβηνηηθά θαη σ-3 ιηπαξά  

Μέζε Πξνζπκία Πιεξωκήο(ζε ιεπηά)  

γηα γηανύξηη κε πξνβηνηηθά θαη ω-3 ιηπαξά 

Κέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε Διάρηζην Κέγηζην 

20.18 14.33 -17.03 54.67 

 
 
 
Πίλαθαο 6.8. Μέζε Πξνζπκία Πιεξσκήο γηα γηανύξηη κε πξνβηνηηθά 

Μέζε Πξνζπκία Πιεξωκήο(ζε ιεπηά)  

γηα γηανύξηη κε πξνβηνηηθά  

Κέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε Διάρηζην Κέγηζην 

18.66 14.95 -26.86 66.31 

 
 
 

πλεπψο, νη θαηαλαισηέο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θαηά κέζν φξν 21,6% 

παξαπάλσ γηα ην γηανχξηη κε ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά ζε ζχγθξηζε κε έλα ζπκβαηηθφ 

γηανχξηη. Όηαλ δηλφηαλ ζηνπο θαηαλαισηέο πιεξνθφξεζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ην 

πνζνζηφ απηφ έθηαλε ζην 24%, ελψ φηαλ δελ ηνπο δηλφηαλ ε πιεξνθφξεζε ην πνζνζηφ απηφ 

κεησλφηαλ ζην 19,12%. Δπηπξνζζέησο, φηαλ ην πξντφλ ήηαλ θαηλνχξγην, ε πξνζπκία 

πιεξσκήο ήηαλ 22,42% παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ, ελψ φηαλ ην πξντφλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξνζπκία πιεξσκήο θπθινθνξεί ήδε ζηελ αγνξά ην πνζνζηφ πνπ 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ ήηαλ 20,73%.  
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Κεφάλαιο 7 

Συμπερϊςματα 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Δπεηδή φκσο έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηινγήο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη θαη ε γλψζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, δηεξεπλήζεθαλ θαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ γλψζε ηνπο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα.  

Γηα λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία, θαη επεηδή δελ ππήξραλ δηαζέζηκα πξσηνγελή 

δεδνκέλα, ζπληάρζεθε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ θαηαλαισηέο ζε 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ (super market) ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθησβξίνπ- 

Λνεκβξίνπ 2009 κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξσζνχλ 360 εξσηεκαηνιφγηα, εθ ησλ νπνίσλ 13 

απφ απηά δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ εξγαζία γηαηί ήηαλ εκηηειψο ζπκπιεξσκέλα. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα ζε κηα θιίκαθα απφ ην κεδέλ έσο ην νρηψ, ήηαλ ζην 4,45. Γεδνκέλνπ απηνχ, νη 

θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα έρνπλ κεξηθή γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. Οη θπξηφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε 

ειηθία θαη ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζνχλ αιιά θαη αλ 

θαπλίδνπλ ή φρη. Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξήθαλ νη Saaksjarvi et al. 2009, φπνπ ζεκαληηθή 

επίδξαζε είραλ ην θχιν, ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, θαη  ην επίπεδν κφξθσζεο. Ζ 

ειηθία, ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα εξγαζία, δελ είρε ζεηηθή επίδξαζε.  

ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα.  Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψλεηαη φηη νη πην 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην θχιν θαη ε ειηθία ηνπ 

εξσηψκελνπ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην αλ 

αθνινπζεί θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ν εξσηψκελνο, ην αλ είλαη ν θχξηνο αγνξαζηήο ησλ 
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ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαζψο επίζεο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν εξσηψκελνο ζα 

αγφξαδε ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, νη νπνίνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη ιφγνη πγείαο θαη 

δηαηξνθήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη παξάγνληεο πνπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη είραλ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ήηαλ ην κέγεζνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, ε ειηθία, ην αλ ν εξσηψκελνο είλαη ν θχξηνο αγνξαζηήο ησλ ηξνθίκσλ θαζψο 

θαη αλ αζρνιείηαη κε θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηπιένλ, παξάγνληεο πνπ δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί αιιά είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηινγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ ήηαλ ην πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη θαηαλαισηέο ηελ ηηκή θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ 

πξντφληνο, ε πεγή ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ δηαηξνθή, είηε απηή 

πξνέξρεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, απφ κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ή αθφκα θαη απφ ηηο 

εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ, αλ ην πξντφλ είλαη θαηλνχξγην δειαδή δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά 

ηξνθίκσλ θαζψο θαη ε γλψζε πνπ έρνπλ γχξσ απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα. 

Θεηηθή επίδξαζε ζηελ επηινγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είραλ παξάγνληεο φπσο 

είλαη ην θχιν, ην επίπεδν κφξθσζεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, νη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο ζα επέιεγαλ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, νη νπνίνη σο επί ησλ 

πιείζηνλ είλαη ιφγνη πγείαο, δηαηξνθήο αιιά θαη πξνιεπηηθνί ιφγνη, ε πιεξνθφξεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαζψο θαη πφζν ζεκαληηθά ζεσξνχλ νη 

θαηαλαισηέο θαηά ηελ αγνξά ηξνθίκσλ ηε γεχζε, ηελ κάξθα ηνπ πξντφληνο, ηα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία αιιά θαη ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. 

Δπίζεο, νη θαηαλαισηέο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ ηξφθηκα 0,1945€ γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα παξαπάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ, δειαδή νη θαηαλαισηέο ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θαηά κέζν φξν 21,6% παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθφ 

πξντφλ. Όηαλ δηλφηαλ ζηνπο θαηαλαισηέο ε πιεξνθφξεζε γηα ην ηη είλαη ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηεο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ, νη θαηαλαισηέο 0,216€ παξαπάλσ απφ ην 

ζπκβαηηθφ, ελψ φηαλ δελ ηνπο δηλφηαλ ε πιεξνθφξεζε, ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 

0,172€ παξαπάλσ. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 
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παξαπάλσ γηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ήηαλ 19,3% πεξίπνπ θαη παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο 

δήισζαλ φηη δελ πηζηεχνπλ φηη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπκβαηηθά. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη νη θαηαλαισηέο δελ είλαη αξθεηά 

ελεκεξσκέλνη γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, δειαδή δελ γλσξίδνπλ πνηα αθξηβψο είλαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα νχηε πνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ επεξεάδνπλ. 

Δπίζεο, κε φια ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ επηθαηξφηεηα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη έρνπλ γίλεη πην δχζπηζηνη 

απέλαληη ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο (γηαηξνί θαη δηαηξνθνιφγνη), ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο αθφκα θαη ζην ηη αλαγξάθνπλ επάλσ ηα πξντφληα (εηηθέηεο).  

Έηζη, γηα λα ππάξμεη αχμεζε δήηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, αξρηθά ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη πιήξεο θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηηο βηνκεραλίεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, γηα ην πνηα είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ηη ζπζηαηηθά 

πεξηιακβάλνπλ, θαη πνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ επεξεάδνπλ επεξγεηηθά. 

Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ θαηάιιειεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο απφ ηε 

βηνκεραλία ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ εζηηάδνληαο ζε νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ είλαη νη 

δπλεηηθνί αγνξαζηέο ιεηηνπξγηθψλ πξντφλησλ. Οη αγνξαζηέο απηνί  είλαη θπξίσο γπλαίθεο 

πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ηα λνηθνθπξηά κε αλήιηθα 

ηέθλα, ηνλίδνληαο ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, άηνκα πνπ 

αζινχληαη, εζηηάδνληαο ζηελ ζεηηθή επίδξαζε απηψλ ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

άζιεζε, θαζψο επίζεο θαη εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πγεία θαη ηε δηαηξνθή ηνπο. 

Δλψ, γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ θάπνηεο 

«πξνζθνξέο»,  φπσο πξνζθνξέο ηχπνπ δχν ζπλ έλα δψξν, κέρξη λα γίλνπλ γλσζηά ηα ελ 

ιφγσ πξντφληα ή δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα δνθηκάζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

πξντφλ πξνζθέξνληάο ηνπ έλα δείγκα έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηα γλσξίζνπλ θαιχηεξα. 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ζηνλ θαηαλαισηή κε φζν πην πεηζηηθφ 

ηξφπν γίλεηε ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ 

θαηάιιειεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο. Δπίζεο, φπσο είλαη θαλεξφ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα 
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ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, νη ηηκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξντφλησλ ζα 

πξέπεη λα θπκαίλνληαη ζε ινγηθά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντφληα, 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθά πςειέο, αθνχ νη θαηαλαισηέο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία 

ζηελ ηηκή θαηά ηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ.  

 Σέινο, νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ ηφζν  ζε παγθφζκην επίπεδν φζν θαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ειάρηζηεο, φπσο 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Άξα, είλαη απαξαίηεην λα 

γίλνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο, αθνχ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα έρνπλ κπεη δπλακηθά ζηελ αγνξά 

ηξνθίκσλ θαη αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ.   



 93 

Βιβλιογραφία 
 

Ξϋνη Βιβλιογραφύα 
 

ADA Reports (2004). Position of the American Dietetic Association: Functional Foods. 

Journal of the American Dietetic Association, vol. 104, pp: 814-826. 

Aijen, I. and Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour. 

Prentice- Hall, Inv., Englewood Cliffs, N.J. 

Ares, G., Gimenez, A. & Gambaro, A. (2009). Consumer perceived healthiness and 

willingness to try functional milk desserts. Influence of ingredient, ingredient name 

and health claim. Food Quality and Preference, vol. 20, pp: 50-56. 

Arnoult, M.H., Lobb, A.E., Chambers, S.A., Traill, W.B. & Tiffin, R. (2007). Consumers‟ 

Willingness to Pay for Functional Agricultural Foods. The University of Reading. 

Project Document No. 9, Workpackage No. 2, Report No. 5. 

Barreiro- Hurle, J., Colombo, S. & Cantos- Villar, E. (2008). Is there a market for functional 

wines? Consumer preferences and willingness to pay for resveratrol- enriched red wine. 

Food Quality and Preference, vol. 19, pp: 360-371.  

Bech- Larsen, T., Grunert, K. G. & Poulsen, J. B. (2001). The Acceptance of Functional Foods 

in Denmark, Finland and the United States: A study of Consumers‟ Conjoint 

Evaluations of the Qualities of Functional Food and Perceptions of General Health 

Factors and Cultural Values. MAPP Working Papers, University of Aarhus, Aarhus 

School of Business, No. 73. 

Bech- Larsen, T. & Grunert, K. G. (2003). The perceived healthiness of functional foods: A 

conjoint study of Danish, Finnish and American consumers‟ perception of functional 

foods. Appetite, vol. 40, pp: 9-14. 



 94 

Bech-Larsen, T. and Scholderer, J. (2007). Functional foods in Europe: consumer research, 

market experiences and regulatory aspects. Trends in Food Science & Technology, vol. 

18, pp: 231-234. 

Bellisle, F., Blundell, J.E., Dye, L., Fantino, M., Fern, E., Fletcher, R.J., Lambert, J., 

Roberfroid, M., Specter, S., Westenhofer, J. and Westerterp-Plantenga, M.S. (1998). 

Functional food science and behaviour and psychological functions. British Journal of 

Nutrition, vol. 80 (S1), pp: S173- S193. 

Boccaletti, S. and Nardella, M. (2000). Consumer willingness to pay for pesticide- free fresh 

fruit and vegetables in Italy. International Food and Agribusiness Management 

Review, vol. 3, pp: 297- 310.  

Bogue, J., Coleman, T. & Sorenson, D. (2005). Determinants of consumers‟ dietary behaviour 

for health- enhancing foods. British Food Journal, vol. 107 (1), pp: 4-16. 

Cameron, T.A., and Huppert, D.D. (1989). OLS versus ML estimation of non-market resource 

values with payment card interval data. Journal of Environmental Economics and 

Management, vol. 17; pp: 230-246. 

Campiche, J., Holcomb, R.B. and Ward, C.E. (2004). Impacts of Consumer Characteristics 

and Perceptions on Willingness to Pay for Natural Beef in the Southern Plains. Food 

Technology Research Report P-1006. Oklahoma Food and Agricultural Products 

Research and Technology Center. Oklahoma State University. www.fapc.okstate.edu  

Childs, N. M. & Poryzees, G.H. (1997). Foods that help prevent disease: consumer attitudes 

and public implications. British Food Journal, vol. 100 (9), pp: 419-426. 

Cummings, J.H., Pannemans, D. and Persin, C. (2003). PASSCLAIM. Report of the first 

plenary meeting including a set of interim criteria to scientifically substantiate claims 

on foods. European Journal of Nutrition, vol. 42 (S1), pp: 112-119. 

Diplock, A.T., Charleux, J.-L., Croizier- Willi, G., Kok, F.J., Rice- Evans, C., Roberfroid, M.B., 

Stahl, W. and Vina-Ribes, J. (1998). Functional food science and defence against 

reactive oxidative species. British Journal of Nutrition, vol. 80 (S1), pp: S77- S112. 

http://www.fapc.okstate.edu/


 95 

Frewer, L., Scholderer, J. & Lambert, N. (2003). Consumer acceptance of functional foods: 

issues for the future. British Food Journal, vol. 105 (10), pp: 714-731. 

Gil, J.M., Gracia, A. and Sanchez, M. (2000). Market segmentation and willingness to pay for 

organic products in Spain. International Food and Agribusiness Management Review, 

vol. 3; pp: 207- 226. 

Hair, F.J., Anderson, R.E., Tatham, R.L. and Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis. 

Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall. 

Halbrendt, C., Sterling, L., Snider, S., & Santoro, G. (1995). Contingent valuation of 

consumers‟ willingness to purchase pork with lower saturated fat. Valuing Food Safety 

and Nutrition. Westview Press, Boulder, Colorado.Saaksjarvi, M., Holmlund, M. & 

Tanskanen, N. (2009). Consumer knowledge of functional foods. The International 

Review of Retail, Distribution and Consumer Research, vol.19 (2), pp: 135-156.  

Health Canada (1997). Policy Options Analysis: Nutraceuticals/ Functional Foods. Ottawa, 

Ont., Canada: Health Canada, Health Protection Branch, Therapeutic Products 

Programme and Food Directorate.  

Herath, D., Cranfield, J. & Henson, S. (2008). Who consumes functional foods and 

nutraceuticals in Canada? Results of cluster analysis of the 2006 survey of Canadians’ 

Demand for Food Products Supporting Health and Wellness. Appetite, vol. 51, pp: 

256-265. 

Hilian, M. (1995). Functional foods: current and future market developments. Food 

Technology International Europe, pp: 25-31. 

Holm F. (2003). New functional food ingredients: Cardiovascular health. FoodGroup 

Denmark, Denmark. 

Hornstra, G., Barth, C.A., Galli, C., Mensink  R.P., Mutanen, M., Riemesma, R.A., Roberfroid, 

M., Salminen, K., Vansant, G. and Verschuren, P.M. (1998). Functional food science 

and the cardiovascular system. British Journal of Nutrition, vol. 80 (S1), pp: S113- 

S146. 



 96 

IFIC Foundation (1995). Functional foods: opening the door to better health. Food Insight. 

November/ December. 

International Food Information Council –IFIC (2002). Functional Foods: Attitudinal 

Research. http://ific.org 

IUFoST Scientific Information Bulletin (June 2009). Functional Foods. 

Knorr, D. (1998). Functional food science in Europe. Trends in Food Science and 

Technology, vol. 9, pp: 295-340. 

Koletzko, B., Aggett, P.J., Bindels, J.G., Bung, P., Ferre, P., Gil, A., Lentze, M.J., Roberfroid, 

M. and Strobel, S. (1998). Growth, development and differentiation: a functional food 

science approach. British Journal of Nutrition, vol. 80 (S1), pp: S5- S45. 

Kolodinsky, J., Labrecque, J., Doyon, M., Reynolds, T., Oble, F., Bellavance, F. & Marquis, M. 

(2008). Sex and Cultural Differences in the Acceptance of Functional Foods: A 

Comparison of American, Canadian, and French College Students. Journal of 

American College Health, vol. 57 (2), pp: 143- 149. 

Krause, C. (2001). Functional drinks market offers target opportunities (LFRA report). 

Chemical Market Reporter, vol. 201 (22), pp: 14. 

Krystallis, A., Arvanitoyannis, I.S. and Kapirti, A. (2003). Investigating Greek consumers‟ 

attitudes towards low-fat food products: a segmentation study. International Journal 

of Food Sciences and Nutrition, vol. 54 (3), pp: 219-233. 

Labrecque, L., Doyon, M., Bellavance, F. & Kolodinsky, J. (2006). Acceptance of Functional 

Foods: A Comparison of French, American, and French Canadian Consumers. 

Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 54, pp: 647-661.  

Lappalainen, R., Kearney, J. & Ginbey, M. (1998). A Pan EU Surveyof Consumer Attitudes to 

Food, Nutrition and Health: An Overview. Food Quality and Preference, vol. 9 (6), pp: 

467-478. 

Loureiro, M.L., and Lotade, J. (2005). Do fair trade and eco- labels in coffee wake up the 

consumer conscience? Ecological Economics, vol. 53 (1); pp: 129- 138. 

http://ific.org/


 97 

Lusk, J.L., and Hudson, D. (2004). Willingness-to-pay estimates and their relevance to 

Agribusiness decision making. Review of Agricultural Economics, vol. 26 (2); pp: 152- 

169. 

Markosyan, A., McCluskey, J.J. & Wahl, T.I. (2009). Consumer Response to Information 

about a Functional Food Product: Apples Enriched with Antioxidants. Canadian 

Journal of Agricultural Economics, vol. 57, pp: 325- 341. 

Markosyan, A., McCluskey, J.J. & Wahl, T.I. (2007). Functional Food in the Marketplace: 

Willingness to Pay for Apples Enriched with Antioxidants. American Agricultural 

Economics Association Annual Meeting, Portland, OR, July 29- August 1, 2007.  

Maynard, L.J., and Franklin, S.T. (2003). Functional Foods as a Value-Added Strategy: The 

Commercial Potential of “Cancer-Fighting” Dairy Products. Review of Agricultural 

Economics, vol. 25 (2); pp: 316- 331. 

Moon, W. and Balasubramanian, S.K. (2004). Public Attitudes toward Agrobiotechnology: 

The Mediating Role of Risk Perceptions on the Impact of Trust, Awareness, and 

Outrage. Review of Agricultural Economics, vol. 26 (2); pp: 186-208. 

Munene, C. N. (2006). Κεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν: «Analysis of consumer attitudes and 

their willingness to pay for functional foods.».  

Riemersma, R.A. (1996). A fat little earner. Lancet vol. 347, pp: 775-776. 

Roberfroid, M.B. (2002). Global view on functional foods: European perspectives. British 

Journal of Nutrtion, vol. 88 (S2), pp: S133-S138. 

Salminen, S., Bouley, C., Boutron-Ruault, M.-C., Cummings, J.H., Franck, A., Gibson, G.R., 

Isolauri, E., Moreau, M.-C., Roberfroid, M. and Rowland, I. (1998). Functional food 

science and gastrointestinal physiology and function. British Journal of Nutrition, vol. 

80 (S1), pp: S147-S171. 

Saris, W.H.M., Asp, N.G.L., Bjorck, I., Blaak, E., Bornet, F., Brouns, F., Frayn, K.N., Furst, P., 

Riccardi, G., Roberfroid, M.B. and Vogel, M. (1998). Functional food science and 

substrate metabolism. British Journal of Nutrition, vol. 80 (S1), pp: S47- S75.  



 98 

Scientific concepts of functional foods in Europe: Consensus document (1999). Editors: 

Diplock, A.T., Aggett, P.J., Ashwell, M., Bornet, F., Fern, E.B., and Roberfroid, M.B.. 

British Journal of Nutrition, vol. 81 (S1), pp: 1-27. 

Sujan, M. (1985). Consumer knowledge: effects on evaluation strategies mediating consumer 

judgments. Journal of Consumer Research, vol. 12 (1), pp: 31-46.   

Teratanavat, R. & Hooker, N. H. (2006). Consumer Valuations and Preference Heterogeneity 

for a Novel Functional Food. Journal of Food Science, vol. 71 (7), pp: S533- 541.  

Urala, N. & Lahteenmaki, L. (2003). Reasons behind consumers‟ functional food choices. 

Nutrition & Food Science, vol. 33 (4), pp: 158-158. 

Umberger, W.J., Feuz, D.M., Calkins, C.R. and Killiger- Mann, K. (2002). U.S. Consumer 

Preference and Willingness-to-Pay for Domestic Corn-Fed Beef Versus International 

Grass- Fed Beef Measured Though an Experimental Auction. Agribusiness, vol. 18 (4); 

pp: 491- 504. 

Unnevehr, L.J., Villamil, A.P. and Hasler, C. (1999). Measuring Consumer Demand for 

Functional Foods and the Impact on Labelling Regulation. Paper presented at the 

FAMC Conference on New Approaches to Consumer Welfare, Alexandria, VA, January 

14- 15.  

Verbeke Wim (2008). Consumer acceptance of functional foods: socio-demographic, 

cognitive and attitudinal determinants. Food Quality and Preference, vol. 16, pp: 45-

57. 

Wansink, B., Westgren, R. E. & Cheney, M.M. (2005). Hierarchy of nutritional knowledge 

that relates to the consumption of a functional food. Nutrition, vol. 21, pp: 264-268. 

MARKETING RESEARCH. An Applied Orientation. Naresh K. Malhotra (3rd edition), 

Prentice Hall, 1999. 

 

 



 99 

Ελληνικό Βιβλιογραφύα 
 

Γεκνζζελφπνπινο (2007-2008). Ιεηηνπξγηθά Σξφθηκα. Science Technologies. 

Γξηρνχηεο Α. «Economic Valuation Methods», MBA in Agribusiness Management, 2009. 

Παξαδφζεηο καζήκαηνο «Αλάιπζε Εήηεζεο Σξνθίκσλ».  

Σδηά Θσλζηαληίλα (2004). Ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ηερλνινγία, πξννπηηθέο, ρξήζεηο. Πεγή: 

«Θνηλσλία θαη Τγεία III: απφ ηε βαζηθή έξεπλα ζηελ θιηληθή εθαξκνγή». ει. 227-244. 

ηψκθνο Η. Γ. θαη Καχξνο Α.Γ. (2008). Έξεπλα Αγνξάο, Δθδφζεηο ηακνχιε. 

 

Δικτυακού Τόποι  
 

www.eufic.org 

www.mednutrition.gr  

http://www.food-info.net/gr/ 

www.medvoi365.gr 

www.greekretail.gr/articles/2719/index.html  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924R(01):EL:NOT 

http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1004310 

http://www.healthview.gr/?q=επηθαηξφηεηα/δηεζλή/θαηαπέιηεο-γηα-εθαηνληάδεο-

«πξνβηνηηθά»-θαη-ινηπά-ηξφθηκα 

http://www.evdomadadiatrofis.gr/leitourgika.htm 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_03/10/2009_331770 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.eufic.org/
http://www.mednutrition.gr/
http://www.food-info.net/gr/
http://www.medvoi365.gr/
http://www.greekretail.gr/articles/2719/index.html
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924R(01):EL:NOT
http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1004310
http://www.healthview.gr/?q=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%C2%AB%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AC-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1
http://www.healthview.gr/?q=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%C2%AB%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AC-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1
http://www.evdomadadiatrofis.gr/leitourgika.htm
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_03/10/2009_331770


 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Διαγρϊμματα- Πύνακεσ 
 

 

 
 



 101 

Διάγραμμα 1. Ποςοςτά γυναικών- ανδρών 

Γπλαίθεο 

58%

Άλδξεο

42%

 
 
 
Διάγραμμα 2. Επίπεδο Σπουδών Ερωτθκζντων 

8,65%

22,77%

10,37%

38,90%

19,31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Γπκλάζην Λύθεην ΗΔΚ ΑΔΗ/ΣΔΗ MSc

 
 
 
 
Διάγραμμα 3. Αρικμόσ Ανιλικων Τζκνων Νοικοκυριοφ 

72,05%

16,14%
11,24%

0,29% 0,29%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 αλήιηθα

ηέθλα

1 αλήιηθα

ηέθλα

2 αλήιηθα

ηέθλα

3 αλήιηθα

ηέθλα

4 αλήιηθα

ηέθλα

 
 
 



 102 
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Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηώλ ηεο εμίζσζεο 

Μεηαβιεηή Πεξηγξαθή Μέζνο Όξνο Σππ. Απόθιηζε 

Shopper Δάλ ν εξσηψκελνο είλαη ν θχξηνο αγνξαζηήο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ: ζεηηθή απάληεζε=1, 
αξλεηηθή απάληεζε=0 

0. 92 0.268 

Infpeople Δάλ ν εξσηψκελνο ελεκεξψλεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.12 0.326 
Infbook Δάλ ν εξσηψκελνο ελεκεξψλεηαη απφ βηβιία/πεξηνδηθά/εθεκεξίδεο: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή 

απάληεζε=0 
0.285 0.452 

Inftv Δάλ ν εξσηψκελνο ελεκεξψλεηαη απφ ηειεφξαζε/ξαδηφθσλν: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.242 0.428 
Infinternet Δάλ ν εξσηψκελνο ελεκεξψλεηαη απφ ην δηαδίθηπν: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.095 0.293 
Infpack Δάλ ν εξσηψκελνο ελεκεξψλεηαη απφ ηηο ζπζθεπαζίεο/ εηηθέηεο ηξνθίκσλ: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή 

απάληεζε=0 
0.204 0.403 

Infelse * Δάλ ν εξσηψκελνο ελεκεξψλεηαη απφ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα πξνεγνχκελα: ζεηηθή απάληεζε=1, 
αξλεηηθή απάληεζε=0 

0.05 0.222 

Smoker* Δάλ ν εξσηψκελνο θαπλίδεη: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.391 0.488 
Sport1 * Δάλ ν εξσηψκελνο αζιείηαη θάζε κέξα/ ζρεδφλ θάζε κέξα: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.282 0.45 
Sport2 Δάλ ν εξσηψκελνο αζιείηαη 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.195 0.397 
Sport3 Δάλ ν εξσηψκελνο αζιείηαη 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.201 0.401 
Sport4 Δάλ ν εξσηψκελνο αζιείηαη ειάρηζηα/ θαζφινπ: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.319 0.467 
Price * Ση ζεσξεί ν εξσηψκελνο φηη είλαη ε ηηκή ησλ ηξνθίκσλ (θιίκαθα 1-5)  3.85 1.12 
PriceA Δάλ ν εξσηψκελνο ζεσξεί ηελ ηηκή ζεκαληηθή: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.614 0.487 
Nutrients* Ση ζεσξεί ν εξσηψκελνο φηη είλαη ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία ησλ ηξνθίκσλ (θιίκαθα 1-5) 4.328 0.89 
NutrientsΑ Δάλ ν εξσηψκελνο ζεσξεί ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία ζεκαληηθά: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.801 0.399 
Taste* Ση ζεσξεί ν εξσηψκελνο φηη είλαη ε γεχζε ησλ ηξνθίκσλ (θιίκαθα 1-5) 4.60 0.69 
TasteΑ Δάλ ν εξσηψκελνο ζεσξεί ηελ γεχζε ζεκαληηθή: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.919 0.272 
Appear* Ση ζεσξεί ν εξσηψκελνο φηη είλαη ε εκθάληζε/ ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ (θιίκαθα 1-5) 3.16 1.13 
AppearΑ Δάλ ν εξσηψκελνο ζεσξεί ηελ εκθάληζε/ ζπζθεπαζία ζεκαληηθή: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή 

απάληεζε=0 
0.363 0.481 

Brand* Ση ζεσξεί ν εξσηψκελνο φηη είλαη ε κάξθα ησλ ηξνθίκσλ (θιίκαθα 1-5) 3.43 1.16 
BrandΑ Δάλ ν εξσηψκελνο ζεσξεί ηελ κάξθα ζεκαληηθή: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.487 0.50 
Benprop* Ση ζεσξεί ν εξσηψκελνο φηη είλαη νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ (θιίκαθα 1-5) 3.96 1.09 
BenpropΑ Δάλ ν εξσηψκελνο ζεσξεί ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ζεκαληηθέο: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή 

απάληεζε=0 
0.703 0.457 

Know* Γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (θιίκαθα 0-8) 4.446 2.48 
gnwsi1* Γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (θιίκαθα 0-3) 0.3141 0.465 
gnwsi2 Γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (θιίκαθα 4-5) 0.3141 0.465 
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gnwsi3 Γλψζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (θιίκαθα 6-8) 0.372 0.484 
Rdiatrofi Δάλ ν ιφγνο αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη γηα λα πξνζέρεη ηε δηαηξνθή ηνπ: ζεηηθή απάληεζε=1, 

αξλεηηθή απάληεζε=0 
0.293 0.456 

Rugeia Δάλ ν ιφγνο αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη γηα λα βειηηψζεη ηελ πγεία ηνπ: ζεηηθή απάληεζε=1, 
αξλεηηθή απάληεζε=0 

0.452 0.498 

Rprolopsi Δάλ ν ιφγνο αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο: ζεηηθή απάληεζε=1, 
αξλεηηθή απάληεζε=0 

0.268 0.443 

Rmoda Δάλ ν ιφγνο αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη γηα ιφγνπο ζχγρξνλεο ηάζεο: ζεηηθή απάληεζε=1, 
αξλεηηθή απάληεζε=0 

0.02 0.140 

Rbetter Δάλ ν ιφγνο αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη γηα λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα: ζεηηθή απάληεζε=1, 
αξλεηηθή απάληεζε=0 

0.097 0.297 

Rall Δάλ ν ιφγνο αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη φινη νη παξαπάλσ: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή 
απάληεζε=0 

0.106 0.309 

Relse* Δάλ ν ιφγνο αγνξάο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη άιινο απφ ηνπο παξαπάλσ: ζεηηθή απάληεζε=1, 
αξλεηηθή απάληεζε=0 

0.112 0.316 

Consume* Δάλ ν εξσηψκελνο θαηαλαιψλεη γηανχξηη: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.731 0.443 
WTP Κέζε πξνζπκία πιεξσκήο 20.17 14.33 
Nowtp* Όηαλ ν εξσηψκελνο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη: 1= δελ ζεσξψ φηη ζα έρεη θαιή γεχζε, 2=δελ ην 

ζεσξψ αζθαιέο, 3= δελ λνκίδσ φηη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπκβαηηθφ, 4=άιιν. 
2.775 0.918 

Hsize Αξηζκφο αηφκσλ λνηθνθπξηνχ 3.06 1.30 
Gender1 Δάλ ν εξσηψκελνο είλαη άλδξαο; 0 αλ είλαη γπλαίθα 0.420 0.494 
Age1 Ζιηθία εξσηψκελνπ 40.9 12.3 
Kids* Αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ 

 (θιίκαθα 1-4) 
0.406 0.72 

Kidsnew Δάλ ν εξσηψκελνο δήισζε φηη ππάξρεη αλήιηθν ηέθλν ζηελ νηθνγέλεηα: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή 
απάληεζε=0 

0.28 0.45 

educA Δάλ ν εξσηψκελνο είλαη απφθνηηνο γπκλαζίνπ & ιπθείνπ: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.314 0.464 
educB Δάλ ν εξσηψκελνο είλαη απφθνηηνο ΗΔΘ: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.103 0.305 
educC Δάλ ν εξσηψκελνο είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.389 0.488 
educD* Δάλ ν εξσηψκελνο είλαη απφθνηηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 0.193 0.395 
incomeA Δάλ ν εξσηψκελνο δήισζε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη πνιχ θαιή: ζεηηθή 

απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 
0.092 0.289 

incomeB Δάλ ν εξσηψκελνο δήισζε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη θαιή: ζεηηθή απάληεζε=1, 
αξλεηηθή απάληεζε=0 

0.348 0.477 

incomeC Δάλ ν εξσηψκελνο δήισζε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη πάλσ απφ ην κέηξην & 
κέηξηα: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 

0.515 0.5 
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incomeD* Δάλ ν εξσηψκελνο δήισζε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη θάησ απφ ην κέηξην, θαθή & 
πνιχ θαθή: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0  

0.043 0.203 

new  Δάλ ν εξσηψκελνο ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην κε ην λέν πξντφλ: ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή 
απάληεζε=0 

0.516 0.500 

infA Δάλ ν εξσηψκελνο ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην κε ηελ πιεξνθφξεζε πξηλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο: 
ζεηηθή απάληεζε=1, αξλεηηθή απάληεζε=0 

 0.51 0.500 

* Ο αζηεξίζθνο ππνδειψλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ νηθνλνκεηξηθή εθηίκεζε γηα λα απνθεπρζεί ην πξφβιεκα  ηεο ηέιεηαο 
πνιπζπγγξακηθφηεηαο.  
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

Μεηαπηπρηαθή κειέηε 

«Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θαηαλαισηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα» 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηινγή 

ησλ θαηαλαισηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα. Ζ ζύλζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέηνηα ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ εξσηώκελσλ. Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα. 

 

 

 

 

 

1. Δίζηε απηόο πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη ηξόθηκα γηα ην λνηθνθπξηό ζαο; 
 

□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 

 
 
 

2. Από πνύ ελεκεξώλεζηε ΚΤΡΙΩ γύξσ από ζέκαηα δηαηξνθήο; (ζεκεηώζηε έλα από 
ηα παξαθάησ) 

 
□ Δηδηθνί επηζηήκνλεο (ηαηξνί, δηαηξνθνιόγνη) 
□ Βηβιία/ πεξηνδηθά/ εθεκεξίδεο 
□ Σειεόξαζε/ ξαδηόθσλν 
□ Γηαδίθηπν 
□ πζθεπαζίεο/ εηηθέηεο ηξνθίκσλ 
□ Άιιν………………………………… 

 
 
 

3. Καπλίδεηε; 
 

□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 
 

 
 

4. Πόζν ζπρλά αζιείζηε; (επεμήγεζε όηη αθόκα θαη ε ήπηα ζσκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα, π.ρ. 30 ιεπηά πεξπάηεκα ηελ εκέξα, ζπλερόκελα ή ζε 
κηθξόηεξα δηαζηήκαηα π.ρ. ησλ 10 ιεπηώλ, ζεσξείηαη άζθεζε) 

  
  

□ Κάζε κέξα/ ζρεδόλ θάζε κέξα 
□ 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
□ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
□ Διάρηζηα/ Καζόινπ 
 

 

ΚΩΓ. 01 
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5. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ γηα ζαο όηαλ ςσλίδεηε 
ηξόθηκα, βαζκνινγώληαο ζε θιίκαθα από 1 έσο 5. (θπθιώζηε ηελ απάληεζε ζαο γηα 
θάζε πεξίπησζε) 

 
Σηκή 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
Θξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ην ηξόθηκν 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 Γεύζε 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
Δκθάληζε- πζθεπαζία 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
Δπσλπκία 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
Δπεξγεηηθέο ηδηόηεηεο (πνπ αλαγξάθεηαη όηη πξνζθέξεη) 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
6. Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»; 

 
□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 
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7. Ση ζεσξείηε όηη είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»; 
 

□ Σξόθηκα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 
□ Σξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ επεξγεηηθά ζπζηαηηθά 
□ Σξόθηκα ππό κνξθή ραπηνύ/ θάςνπιαο 
□ Βηνινγηθά ηξόθηκα 
□ Γελ γλσξίδσ 
 
 

 
8. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα πην θνηλά ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηα 

«Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»;  (ζεκεηώζηε έσο δπν απαληήζεηο) 
 

□ Φπηηθέο Ίλεο-Πξεβηνηηθά 
□ Βηηακίλεο- Αληηνμεηδσηηθά 
□ Αζβέζηην 
□ ειήλην 
□ Διαηόιαδν 
□ Πνιπθαηλόιεο/ Φιαβνλνεηδή 
□ Βόηαλα 
□ ηεξόιεο/ ηαλόιεο 
□ Πεπηίδηα 
□ Μηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. Γαιαθηνβάθηιινη, Εύκεο)- Πξνβηνηηθά 
□ Γελ γλσξίδσ 
 

 
 

9. Πνηα από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη ξπζκίδνπλ ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα» ; 
 

□ Τπέξηαζε 
□ Γηαβήηεο 
□ Σεξεδόλα 
□ Υνιεζηεξίλε 
□ Γπζθνηιηόηεηα  
□ Δπεμία 
□ Οζηενπόξσζε 
□ Όια ηα παξαπάλσ 
□ Άιιν…………………………………………………… 

 
 
 
 

10. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζα αγνξάδαηε πξντόληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
«Λεηηνπξγηθώλ Σξνθίκσλ»; (ζεκεηώζηε έσο δπν απαληήζεηο) 

 
□ Μ’ αξέζεη λα πξνζέρσ ηε δηαηξνθή κνπ 
□ Γηα λα βειηηώζσ ηελ πγεία κνπ 
□ Γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο 
□ Γηα ιόγνπο ζύγρξνλεο ηάζεο- επηθαηξόηεηαο ( “κόδαο” ) 
□ Γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα 
□ Όια ηα παξαπάλσ 
□ Καλέλα από ηα παξαπάλσ, άιιν………………….. 
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Σημείωση: Έλα ηξόθηκν ραξαθηεξίδεηαη «Λεηηνπξγηθό» όηαλ έρεη επαξθή δηαηξνθηθή αμία 

θαη επεξεάδεη επεξγεηηθά κηα ή πεξηζζόηεξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ θαηά 

ηξόπν πνπ νδεγεί ζε κηα βειηησκέλε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αιιά θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ 

θηλδύλνπ αζζελεηώλ (πξόιεςε). Δπηπιένλ, είλαη ηξόθηκν, όρη ράπη ή θάςνπια θαη δελ έρεη 

ζεξαπεπηηθό ραξαθηήξα. Γξα ιεηηνπξγηθά όηαλ θαηαλαιώλεηαη ζε θπζηνινγηθέο πνζόηεηεο 

θαη απνηειεί κέξνο κηαο θαλνληθήο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο.  

Σα «ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά» δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο: 

ζηελ εληεξηθή ιεηηνπξγία (θπηηθέο ίλεο- πξεβηνηηθά, πξνβηνηηθά), ζην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

(αληηνμεηδσηηθά, θπηνζηεξόιεο/ ζηαλόιεο, σ-3 ιηπαξά), ζηνλ ζθειεηό (αζβέζηην, βηηακίλεο D 

θαη C), θαη ζηελ αληηνμεηδσηηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ (σ-3 ιηπαξά, βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία, 

ζειήλην, θιαβνλνεηδή). 

 

11. Καηαλαιώλεηε γηανύξηη; 

□ ΝΑΗ 

□ ΟΥΗ 

 

Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ, ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 12. 

Αλ απαληήζαηε ΟΥΗ, ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 14. 

 

12. Έζησ όηη ην ζπκβαηηθό γηανύξηη ζπζθεπαζίαο 200 gr. κε πιήξε ιηπαξά θνζηίδεη 

πεξίπνπ 0,90 €. Τπνζέζηε όηη βγαίλεη ζηελ αγνξά έλα θαηλνύξγην «Λεηηνπξγηθό» 

γηανύξηη πνπ πεξηέρεη σ-3 ιηπαξά θαη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (πξνβηνηηθά) 

θαη ζα πξέπεη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα ην απνθηήζεηε.  

Πόζν παξαπάλσ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε γηα λα απνθηήζεηε ην 

«Λεηηνπξγηθό» γηανύξηη; 

ε παξόκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζόλ έρεη βξεζεί όηη νη 

θαηαλαισηέο ζπλήζσο αιιηώο απαληάλε ζην εξσηεκαηνιόγην θαη αιιηώο πξάηηνπλ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη πνιύ ζύλεζεο λα δειώλνπλ κηα πνιύ κεγαιύηεξε 

πξνζπκία πιεξσκήο από απηήλ πνπ πξαγκαηηθά είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ 

ζε έλα θαηάζηεκα πώιεζεο ηξνθίκσλ. Πηζηεύνπκε όηη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

είλαη πνιύ εύθνιν θάπνηνο λα ππεξβάιεη αθνύ δελ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

λα αγνξάζεη ην πξντόλ. 

Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ ε ηνπ ηη αθξηβώο ζα 

θάλαηε αλ ήζαζηαλ κέζα ζε έλα super market θαη έπξεπε λα πιεξώζεηε γηα ην 

«ιεηηνπξγηθό» γηανύξηη πνπ πεξηέρεη σ-3 ιηπαξά θαη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο 

θαιιηέξγεηεο (πξνβηνηηθά). 
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ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1 0 € 7 9- 12 ιεπηά 

2 1 ιεπηό 8 13- 18 ιεπηά 

3 2 ιεπηά 9 19- 28 ιεπηά 

4 3 ιεπηά 10 29- 42 ιεπηά 

5 4- 5 ιεπηά 11 43- 63 ιεπηά 

6 6- 8 ιεπηά 12 Πάλσ από 63 ιεπηά 

 

Αλ απαληήζαηε 0 €, παξαθαιώ ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 13. Γηαθνξεηηθά, ζπλερίζηε ζηελ 

εξώηεζε 14. 

 

 

13. Γηα πνην ιόγν δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα ην «Λεηηνπξγηθό» 

γηανύξηη πνπ πεξηέρεη σ-3 ιηπαξά θαη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο; 

□ Γελ ζεσξώ όηη ζα έρεη θαιή γεύζε 

□ Γελ ην ζεσξώ αζθαιέο 

□ Γελ λνκίδσ όηη είλαη δηαθνξεηηθό από ην ζπκβαηηθό γηανύξηη 

□ Άιιν………………………………………………………………. 

 

 

14. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

εζάο ηνπ ίδηνπ/ίδηαο); ……….άηνκα 

 

 

15. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε παξαθάησ ην θύιν θαη ηελ ειηθία θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

μερσξηζηά.  

 

ΜΔΛΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΑ 

1ν Μέινο (εξσηώκελνο) □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

2ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

3ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

4ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

5ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

6ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  
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16. Πξνζδηνξίζηε πην από ηα παξαθάησ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ζπνπδώλ ζαο. 
 

□ Απόθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ 
□ Απόθνηηνο/ε Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ 
□ Απόθνηηνο/ε ΗΔΚ 
□ Απόθνηηνο/ε  ΑΔΗ/ΣΔΗ 
□ Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 

 

17. Πσο αμηνινγείηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο; 

□ Πνιύ θαιή  
□ Καιή 
□ Πάλσ από ην κέηξην 
□ Μέηξηα 
□ Κάησ από ην κέηξην 
□ Καθή 
□ Πνιύ θαθή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσταριστούμε πολύ για την σσνεργασία σας!! 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Μεηαπηπρηαθή κειέηε 

«Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θαηαλαισηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα» 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηινγή 

ησλ θαηαλαισηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα. Ζ ζύλζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέηνηα ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ εξσηώκελσλ. Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα. 

 

 

 

 

 

1. Δίζηε απηόο πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη ηξόθηκα γηα ην λνηθνθπξηό ζαο; 
 

□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 

 
 
 

2. Από πνύ ελεκεξώλεζηε ΚΤΡΙΩ γύξσ από ζέκαηα δηαηξνθήο; (ζεκεηώζηε έλα από 
ηα παξαθάησ) 

 
□ Δηδηθνί επηζηήκνλεο (ηαηξνί, δηαηξνθνιόγνη) 
□ Βηβιία/ πεξηνδηθά/ εθεκεξίδεο 
□ Σειεόξαζε/ ξαδηόθσλν 
□ Γηαδίθηπν 
□ πζθεπαζίεο/ εηηθέηεο ηξνθίκσλ 
□ Άιιν………………………………… 

 
 
  

3. Καπλίδεηε; 
 

□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 
 

 
 

4. Πόζν ζπρλά αζιείζηε; (επεμήγεζε όηη αθόκα θαη ε ήπηα ζσκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα, π.ρ. 30 ιεπηά πεξπάηεκα ηελ εκέξα, ζπλερόκελα ή ζε 
κηθξόηεξα δηαζηήκαηα π.ρ. ησλ 10 ιεπηώλ, ζεσξείηαη άζθεζε) 

  
□ Κάζε κέξα/ ζρεδόλ θάζε κέξα 
□ 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
□ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
□ Διάρηζηα/ Καζόινπ 
 

 

ΚΩΓ. 02  
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5. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ γηα ζαο όηαλ ςσλίδεηε 
ηξόθηκα, βαζκνινγώληαο ζε θιίκαθα από 1 έσο 5. (θπθιώζηε ηελ απάληεζε ζαο γηα 
θάζε πεξίπησζε) 

 
Σηκή 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
Θξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ην ηξόθηκν 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 Γεύζε 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
Δκθάληζε- πζθεπαζία 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
Δπσλπκία 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
Δπεξγεηηθέο ηδηόηεηεο (πνπ αλαγξάθεηαη όηη πξνζθέξεη) 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
6. Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»; 

 
□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 
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7. Ση ζεσξείηε όηη είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»; 
 

□ Σξόθηκα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 
□ Σξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ επεξγεηηθά ζπζηαηηθά 
□ Σξόθηκα ππό κνξθή ραπηνύ/ θάςνπιαο 
□ Βηνινγηθά ηξόθηκα 
□ Γελ γλσξίδσ 
 
 

 
8. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα πην θνηλά ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηα 

«Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»;  (ζεκεηώζηε έσο δπν απαληήζεηο) 
 

□ Φπηηθέο Ίλεο-Πξεβηνηηθά 
□ Βηηακίλεο- Αληηνμεηδσηηθά 
□ Αζβέζηην 
□ ειήλην 
□ Διαηόιαδν 
□ Πνιπθαηλόιεο/ Φιαβνλνεηδή 
□ Βόηαλα 
□ ηεξόιεο/ ηαλόιεο 
□ Πεπηίδηα 
□ Μηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. Γαιαθηνβάθηιινη, Εύκεο)- Πξνβηνηηθά 
□ Γελ γλσξίδσ 
 

 
 

9. Πνηα από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη ξπζκίδνπλ ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα» ; 
 

□ Τπέξηαζε 
□ Γηαβήηεο 
□ Σεξεδόλα 
□ Υνιεζηεξίλε 
□ Γπζθνηιηόηεηα  
□ Δπεμία 
□ Οζηενπόξσζε 
□ Όια ηα παξαπάλσ 
□ Άιιν…………………………………………………… 

 
 
 
 

10. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζα αγνξάδαηε πξντόληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
«Λεηηνπξγηθώλ Σξνθίκσλ»; (ζεκεηώζηε έσο δπν απαληήζεηο) 

 
□ Μ’ αξέζεη λα πξνζέρσ ηε δηαηξνθή κνπ 
□ Γηα λα βειηηώζσ ηελ πγεία κνπ 
□ Γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο 
□ Γηα ιόγνπο ζύγρξνλεο ηάζεο- επηθαηξόηεηαο ( “κόδαο” ) 
□ Γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα 
□ Όια ηα παξαπάλσ 
□ Καλέλα από ηα παξαπάλσ, άιιν………………….. 
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11. Καηαλαιώλεηε γηανύξηη; 

□ ΝΑΗ 

□ ΟΥΗ 

 

Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ, ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 12. 

Αλ απαληήζαηε ΟΥΗ, ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 14. 

 

 

 

12. Έζησ όηη ην ζπκβαηηθό γηανύξηη ζπζθεπαζίαο 200 gr. κε πιήξε ιηπαξά θνζηίδεη 

πεξίπνπ 0,90 €. Τπνζέζηε όηη βγαίλεη ζηελ αγνξά έλα θαηλνύξγην «Λεηηνπξγηθό» 

γηανύξηη πνπ πεξηέρεη σ-3 ιηπαξά θαη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (πξνβηνηηθά) 

θαη ζα πξέπεη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα ην απνθηήζεηε.  

Πόζν παξαπάλσ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε γηα λα απνθηήζεηε ην 

«Λεηηνπξγηθό» γηανύξηη; 

ε παξόκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζόλ έρεη βξεζεί όηη νη 

θαηαλαισηέο ζπλήζσο αιιηώο απαληάλε ζην εξσηεκαηνιόγην θαη αιιηώο πξάηηνπλ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη πνιύ ζύλεζεο λα δειώλνπλ κηα πνιύ κεγαιύηεξε 

πξνζπκία πιεξσκήο από απηήλ πνπ πξαγκαηηθά είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ 

ζε έλα θαηάζηεκα πώιεζεο ηξνθίκσλ. Πηζηεύνπκε όηη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

είλαη πνιύ εύθνιν θάπνηνο λα ππεξβάιεη αθνύ δελ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

λα αγνξάζεη ην πξντόλ. 

Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ ε ηνπ ηη αθξηβώο ζα 

θάλαηε αλ ήζαζηαλ κέζα ζε έλα super market θαη έπξεπε λα πιεξώζεηε γηα ην 

«ιεηηνπξγηθό» γηανύξηη πνπ πεξηέρεη σ-3 ιηπαξά θαη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο 

θαιιηέξγεηεο (πξνβηνηηθά). 

 

 

ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1 0 € 7 9- 12 ιεπηά 

2 1 ιεπηό 8 13- 18 ιεπηά 

3 2 ιεπηά 9 19- 28 ιεπηά 

4 3 ιεπηά 10 29- 42 ιεπηά 

5 4- 5 ιεπηά 11 43- 63 ιεπηά 

6 6- 8 ιεπηά 12 Πάλσ από 63 ιεπηά 

 

Αλ απαληήζαηε 0 €, παξαθαιώ ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 13. Γηαθνξεηηθά, ζπλερίζηε ζηελ 

εξώηεζε 14. 
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13. Γηα πνην ιόγν δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα ην «Λεηηνπξγηθό» 

γηανύξηη πνπ πεξηέρεη σ-3 ιηπαξά θαη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο; 

□ Γελ ζεσξώ όηη ζα έρεη θαιή γεύζε 

□ Γελ ην ζεσξώ αζθαιέο 

□ Γελ λνκίδσ όηη είλαη δηαθνξεηηθό από ην ζπκβαηηθό γηανύξηη 

□ Άιιν………………………………………………………………. 

 

 

14. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

εζάο ηνπ ίδηνπ/ίδηαο); ……….άηνκα 

 

 

15. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε παξαθάησ ην θύιν θαη ηελ ειηθία θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

μερσξηζηά.  

 

ΜΔΛΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΑ 

1ν Μέινο (εξσηώκελνο) □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

2ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

3ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

4ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

5ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

6ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

 

 

 

16. Πξνζδηνξίζηε πην από ηα παξαθάησ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ζπνπδώλ ζαο. 
 

□ Απόθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ 
□ Απόθνηηνο/ε Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ 
□ Απόθνηηνο.ε ΗΔΚ 
□ Απόθνηηνο/ε  ΑΔΗ/ΣΔΗ 
□ Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
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17. Πσο αμηνινγείηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο; 

□ Πνιύ θαιή  
□ Καιή 
□ Πάλσ από ην κέηξην 
□ Μέηξηα 
□ Κάησ από ην κέηξην 
□ Καθή 
□ Πνιύ θαθή 

 
 
 

Σημείωση: Έλα ηξόθηκν ραξαθηεξίδεηαη «Λεηηνπξγηθό» όηαλ έρεη επαξθή δηαηξνθηθή αμία 

θαη επεξεάδεη επεξγεηηθά κηα ή πεξηζζόηεξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ θαηά 

ηξόπν πνπ νδεγεί ζε κηα βειηησκέλε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αιιά θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ 

θηλδύλνπ αζζελεηώλ (πξόιεςε). Δπηπιένλ, είλαη ηξόθηκν, όρη ράπη ή θάςνπια θαη δελ έρεη 

ζεξαπεπηηθό ραξαθηήξα. Γξα ιεηηνπξγηθά όηαλ θαηαλαιώλεηαη ζε θπζηνινγηθέο πνζόηεηεο 

θαη απνηειεί κέξνο κηαο θαλνληθήο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο.  

Σα «ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά» δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο: 

ζηελ εληεξηθή ιεηηνπξγία (θπηηθέο ίλεο- πξεβηνηηθά, πξνβηνηηθά), ζην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

(αληηνμεηδσηηθά, θπηνζηεξόιεο/ ζηαλόιεο, σ-3 ιηπαξά), ζηνλ ζθειεηό (αζβέζηην, βηηακίλεο D 

θαη C), θαη ζηελ αληηνμεηδσηηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ (σ-3 ιηπαξά, βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία, 

ζειήλην, θιαβνλνεηδή). 

 
 
 
 
 
 

Εσταριστούμε πολύ για την σσνεργασία σας!! 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Μεηαπηπρηαθή κειέηε 

«Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θαηαλαισηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα» 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηινγή 

ησλ θαηαλαισηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα. Ζ ζύλζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέηνηα ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ εξσηώκελσλ. Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα. 

 

 

 

 

 

1. Δίζηε απηόο πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη ηξόθηκα γηα ην λνηθνθπξηό ζαο; 
 

□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 

 
 
 

2. Από πνύ ελεκεξώλεζηε ΚΤΡΙΩ γύξσ από ζέκαηα δηαηξνθήο; (ζεκεηώζηε έλα από 
ηα παξαθάησ) 

 
□ Δηδηθνί επηζηήκνλεο (ηαηξνί, δηαηξνθνιόγνη) 
□ Βηβιία/ πεξηνδηθά/ εθεκεξίδεο 
□ Σειεόξαζε/ ξαδηόθσλν 
□ Γηαδίθηπν 
□ πζθεπαζίεο/ εηηθέηεο ηξνθίκσλ 
□ Άιιν………………………………… 

 
 
 

3. Καπλίδεηε; 
 

□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 
 

 
 

4. Πόζν ζπρλά αζιείζηε; (επεμήγεζε όηη αθόκα θαη ε ήπηα ζσκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα, π.ρ. 30 ιεπηά πεξπάηεκα ηελ εκέξα, ζπλερόκελα ή ζε 
κηθξόηεξα δηαζηήκαηα π.ρ. ησλ 10 ιεπηώλ, ζεσξείηαη άζθεζε) 

  
□ Κάζε κέξα/ ζρεδόλ θάζε κέξα 
□ 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
□ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
□ Διάρηζηα/ Καζόινπ 
 

 

ΚΩΓ. 03 
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5. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ γηα ζαο όηαλ ςσλίδεηε 
ηξόθηκα, βαζκνινγώληαο ζε θιίκαθα από 1 έσο 5. (θπθιώζηε ηελ απάληεζε ζαο γηα 
θάζε πεξίπησζε) 

 
Σηκή 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
Θξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ην ηξόθηκν 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 Γεύζε 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
Δκθάληζε- πζθεπαζία 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
Δπσλπκία 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
Δπεξγεηηθέο ηδηόηεηεο (πνπ αλαγξάθεηαη όηη πξνζθέξεη) 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
6. Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»; 

 
□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 
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7. Ση ζεσξείηε όηη είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»; 
 

□ Σξόθηκα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 
□ Σξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ επεξγεηηθά ζπζηαηηθά 
□ Σξόθηκα ππό κνξθή ραπηνύ/ θάςνπιαο 
□ Βηνινγηθά ηξόθηκα 
□ Γελ γλσξίδσ 
 
 

 
8. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα πην θνηλά ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηα 

«Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»;  (ζεκεηώζηε έσο δπν απαληήζεηο) 
 

□ Φπηηθέο Ίλεο-Πξεβηνηηθά 
□ Βηηακίλεο- Αληηνμεηδσηηθά 
□ Αζβέζηην 
□ ειήλην 
□ Διαηόιαδν 
□ Πνιπθαηλόιεο/ Φιαβνλνεηδή 
□ Βόηαλα 
□ ηεξόιεο/ ηαλόιεο 
□ Πεπηίδηα 
□ Μηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. Γαιαθηνβάθηιινη, Εύκεο)- Πξνβηνηηθά 
□ Γελ γλσξίδσ 
 

 
 

9. Πνηα από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη ξπζκίδνπλ ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα» ; 
 

□ Τπέξηαζε 
□ Γηαβήηεο 
□ Σεξεδόλα 
□ Υνιεζηεξίλε 
□ Γπζθνηιηόηεηα  
□ Δπεμία 
□ Οζηενπόξσζε 
□ Όια ηα παξαπάλσ 
□ Άιιν…………………………………………………… 

 
 
 
 

10. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζα αγνξάδαηε πξντόληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
«Λεηηνπξγηθώλ Σξνθίκσλ»; (ζεκεηώζηε έσο δπν απαληήζεηο) 

 
□ Μ’ αξέζεη λα πξνζέρσ ηε δηαηξνθή κνπ 
□ Γηα λα βειηηώζσ ηελ πγεία κνπ 
□ Γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο 
□ Γηα ιόγνπο ζύγρξνλεο ηάζεο- επηθαηξόηεηαο ( “κόδαο” ) 
□ Γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα 
□ Όια ηα παξαπάλσ 
□ Καλέλα από ηα παξαπάλσ, άιιν………………….. 
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Σημείωση: Έλα ηξόθηκν ραξαθηεξίδεηαη «Λεηηνπξγηθό» όηαλ έρεη επαξθή δηαηξνθηθή αμία 

θαη επεξεάδεη επεξγεηηθά κηα ή πεξηζζόηεξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ θαηά 

ηξόπν πνπ νδεγεί ζε κηα βειηησκέλε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αιιά θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ 

θηλδύλνπ αζζελεηώλ (πξόιεςε). Δπηπιένλ, είλαη ηξόθηκν, όρη ράπη ή θάςνπια θαη δελ έρεη 

ζεξαπεπηηθό ραξαθηήξα. Γξα ιεηηνπξγηθά όηαλ θαηαλαιώλεηαη ζε θπζηνινγηθέο πνζόηεηεο 

θαη απνηειεί κέξνο κηαο θαλνληθήο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο.  

Σα «ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά» δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο: 

ζηελ εληεξηθή ιεηηνπξγία (θπηηθέο ίλεο- πξεβηνηηθά, πξνβηνηηθά), ζην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

(αληηνμεηδσηηθά, θπηνζηεξόιεο/ ζηαλόιεο, σ-3 ιηπαξά), ζηνλ ζθειεηό (αζβέζηην, βηηακίλεο D 

θαη C), θαη ζηελ αληηνμεηδσηηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ (σ-3 ιηπαξά, βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία, 

ζειήλην, θιαβνλνεηδή). 

 

11. Καηαλαιώλεηε γηανύξηη; 

□ ΝΑΗ 

□ ΟΥΗ 

 

Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ, ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 12. 

Αλ απαληήζαηε ΟΥΗ, ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 14. 

 

12. Έζησ όηη ην ζπκβαηηθό γηανύξηη ζπζθεπαζίαο 200 gr. κε πιήξε ιηπαξά θνζηίδεη 

πεξίπνπ 0,90 €. Τπνζέζηε όηη βγαίλεη ζηελ αγνξά έλα θαηλνύξγην «Λεηηνπξγηθό» 

γηανύξηη πνπ πεξηέρεη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο- πξνβηνηηθά (probiotics) θαη 

ζα πξέπεη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα ην απνθηήζεηε. Πόζν παξαπάλσ ζα 

ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε γηα λα απνθηήζεηε ην «Λεηηνπξγηθό» γηανύξηη; 

ε παξόκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζόλ έρεη βξεζεί όηη νη 

θαηαλαισηέο ζπλήζσο αιιηώο απαληάλε ζην εξσηεκαηνιόγην θαη αιιηώο πξάηηνπλ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη πνιύ ζύλεζεο λα δειώλνπλ κηα πνιύ κεγαιύηεξε 

πξνζπκία πιεξσκήο από απηήλ πνπ πξαγκαηηθά είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ 

ζε έλα θαηάζηεκα πώιεζεο ηξνθίκσλ. Πηζηεύνπκε όηη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

είλαη πνιύ εύθνιν θάπνηνο λα ππεξβάιεη αθνύ δελ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

λα αγνξάζεη ην πξντόλ. 

Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ ε ηνπ ηη αθξηβώο ζα 

θάλαηε αλ ήζαζηαλ κέζα ζε έλα super market θαη έπξεπε λα πιεξώζεηε γηα ην 

«ιεηηνπξγηθό» γηανύξηη κε σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο- πξνβηνηηθά. 
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ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1 0 € 7 9- 12 ιεπηά 

2 1 ιεπηό 8 13- 18 ιεπηά 

3 2 ιεπηά 9 19- 28 ιεπηά 

4 3 ιεπηά 10 29- 42 ιεπηά 

5 4- 5 ιεπηά 11 43- 63 ιεπηά 

6 6- 8 ιεπηά 12 Πάλσ από 63 ιεπηά 

 

Αλ απαληήζαηε 0 €, παξαθαιώ ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 13. Γηαθνξεηηθά, ζπλερίζηε ζηελ 

εξώηεζε 14. 

 

 

13. Γηα πνην ιόγν δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα ην «Λεηηνπξγηθό» 

γηανύξηη πνπ πεξηέρεη πξνβηνηηθά; 

□ Γελ ζεσξώ όηη ζα έρεη θαιή γεύζε 

□ Γελ ην ζεσξώ αζθαιέο 

□ Γελ λνκίδσ όηη είλαη δηαθνξεηηθό από ην ζπκβαηηθό γηανύξηη 

□ Άιιν………………………………………………………………. 

 

 

14. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

εζάο ηνπ ίδηνπ/ίδηαο); ……….άηνκα 

 

 

15. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε παξαθάησ ην θύιν θαη ηελ ειηθία θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

μερσξηζηά.  

 

ΜΔΛΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΑ 

1ν Μέινο (εξσηώκελνο) □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

2ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

3ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

4ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

5ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

6ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  
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16. Πξνζδηνξίζηε πην από ηα παξαθάησ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ζπνπδώλ ζαο. 
 

□ Απόθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ 
□ Απόθνηηνο/ε Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ 
□ Απόθνηηνο/ε ΗΔΚ 
□ Απόθνηηνο/ε  ΑΔΗ/ΣΔΗ 
□ Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 

 

17. Πσο αμηνινγείηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο; 

□ Πνιύ θαιή  
□ Καιή 
□ Πάλσ από ην κέηξην 
□ Μέηξηα 
□ Κάησ από ην κέηξην 
□ Καθή 
□ Πνιύ θαθή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσταριστούμε πολύ για την σσνεργασία σας!! 
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Μεηαπηπρηαθή κειέηε 

«Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θαηαλαισηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα» 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηινγή 

ησλ θαηαλαισηώλ γηα ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα. Ζ ζύλζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέηνηα ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ εξσηώκελσλ. Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα. 

 

 

 

 

 

1. Δίζηε απηόο πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη ηξόθηκα γηα ην λνηθνθπξηό ζαο; 
 

□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 

 
 
 

2. Από πνύ ελεκεξώλεζηε ΚΤΡΙΩ γύξσ από ζέκαηα δηαηξνθήο; (ζεκεηώζηε έλα από 
ηα παξαθάησ) 

 
□ Δηδηθνί επηζηήκνλεο (ηαηξνί, δηαηξνθνιόγνη) 
□ Βηβιία/ πεξηνδηθά/ εθεκεξίδεο 
□ Σειεόξαζε/ ξαδηόθσλν 
□ πζθεπαζίεο/ εηηθέηεο ηξνθίκσλ 
□ Άιιν………………………………… 

 
 
 

3. Καπλίδεηε; 
 

□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 
 

 
 

4. Πόζν ζπρλά αζιείζηε; (επεμήγεζε όηη αθόκα θαη ε ήπηα ζσκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα, π.ρ. 30 ιεπηά πεξπάηεκα ηελ εκέξα, ζπλερόκελα ή ζε 
κηθξόηεξα δηαζηήκαηα π.ρ. ησλ 10 ιεπηώλ, ζεσξείηαη άζθεζε) 

   
□ Κάζε κέξα/ ζρεδόλ θάζε κέξα 
□ 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
□ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
□ Διάρηζηα/ Καζόινπ 
 

 

ΚΩΓ. 04 
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5. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ γηα ζαο όηαλ ςσλίδεηε 
ηξόθηκα, βαζκνινγώληαο ζε θιίκαθα από 1 έσο 5. (θπθιώζηε ηελ απάληεζε ζαο γηα 
θάζε πεξίπησζε) 

 
Σηκή 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
Θξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ην ηξόθηκν 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 Γεύζε 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
Δκθάληζε- πζθεπαζία 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
Δπσλπκία 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
Δπεξγεηηθέο ηδηόηεηεο (πνπ αλαγξάθεηαη όηη πξνζθέξεη) 
 

Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

 Ούηε ζεκαληηθό νύηε 

αζήκαλην 

 Πνιύ ζεκαληηθό 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
6. Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»; 

 
□ ΝΑΗ 
□ ΟΥΗ 
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7. Ση ζεσξείηε όηη είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»; 
 

□ Σξόθηκα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 
□ Σξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ επεξγεηηθά ζπζηαηηθά 
□ Σξόθηκα ππό κνξθή ραπηνύ/ θάςνπιαο 
□ Βηνινγηθά ηξόθηκα 
□ Γελ γλσξίδσ 
 
 

 
8. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα πην θνηλά ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηα 

«Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα»;  (ζεκεηώζηε έσο δπν απαληήζεηο) 
 

□ Φπηηθέο Ίλεο-Πξεβηνηηθά 
□ Βηηακίλεο- Αληηνμεηδσηηθά 
□ Αζβέζηην 
□ ειήλην 
□ Διαηόιαδν 
□ Πνιπθαηλόιεο/ Φιαβνλνεηδή 
□ Βόηαλα 
□ ηεξόιεο/ ηαλόιεο 
□ Πεπηίδηα 
□ Μηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. Γαιαθηνβάθηιινη, Εύκεο)- Πξνβηνηηθά 
□ Γελ γλσξίδσ 
 

 
 

9. Πνηα από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη ξπζκίδνπλ ηα «Λεηηνπξγηθά Σξόθηκα» ; 
 

□ Τπέξηαζε 
□ Γηαβήηεο 
□ Σεξεδόλα 
□ Υνιεζηεξίλε 
□ Γπζθνηιηόηεηα  
□ Δπεμία 
□ Οζηενπόξσζε 
□ Όια ηα παξαπάλσ 
□ Άιιν…………………………………………………… 

 
 
 
 

10. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζα αγνξάδαηε πξντόληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
«Λεηηνπξγηθώλ Σξνθίκσλ»; (ζεκεηώζηε έσο δπν απαληήζεηο) 

 
□ Μ’ αξέζεη λα πξνζέρσ ηε δηαηξνθή κνπ 
□ Γηα λα βειηηώζσ ηελ πγεία κνπ 
□ Γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο 
□ Γηα ιόγνπο ζύγρξνλεο ηάζεο- επηθαηξόηεηαο ( “κόδαο” ) 
□ Γηα λα αηζζαλζώ θαιύηεξα 
□ Όια ηα παξαπάλσ 
□ Καλέλα από ηα παξαπάλσ, άιιν………………….. 
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11. Καηαλαιώλεηε γηανύξηη; 

□ ΝΑΗ 

□ ΟΥΗ 

 

Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ, ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 12. 

Αλ απαληήζαηε ΟΥΗ, ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 14. 

 

 

 

12. Έζησ όηη ην ζπκβαηηθό γηανύξηη ζπζθεπαζίαο 200 gr. κε πιήξε ιηπαξά θνζηίδεη 

πεξίπνπ 0,90 €. Τπνζέζηε όηη βγαίλεη ζηελ αγνξά έλα θαηλνύξγην «Λεηηνπξγηθό» 

γηανύξηη πνπ πεξηέρεη σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο- πξνβηνηηθά (probiotics) θαη 

ζα πξέπεη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα ην απνθηήζεηε. Πόζν παξαπάλσ ζα 

ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε γηα λα απνθηήζεηε ην «Λεηηνπξγηθό» γηανύξηη; 

ε παξόκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζόλ έρεη βξεζεί όηη νη 

θαηαλαισηέο ζπλήζσο αιιηώο απαληάλε ζην εξσηεκαηνιόγην θαη αιιηώο πξάηηνπλ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη πνιύ ζύλεζεο λα δειώλνπλ κηα πνιύ κεγαιύηεξε 

πξνζπκία πιεξσκήο από απηήλ πνπ πξαγκαηηθά είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ 

ζε έλα θαηάζηεκα πώιεζεο ηξνθίκσλ. Πηζηεύνπκε όηη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

είλαη πνιύ εύθνιν θάπνηνο λα ππεξβάιεη αθνύ δελ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

λα αγνξάζεη ην πξντόλ. 

Θα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε ζθεπηόκελνο/ ε ηνπ ηη αθξηβώο ζα 

θάλαηε αλ ήζαζηαλ κέζα ζε έλα super market θαη έπξεπε λα πιεξώζεηε γηα ην 

«ιεηηνπξγηθό» γηανύξηη κε σθέιηκεο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο- πξνβηνηηθά. 

 

 

ΚΑΡΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1 0 € 7 9- 12 ιεπηά 

2 1 ιεπηό 8 13- 18 ιεπηά 

3 2 ιεπηά 9 19- 28 ιεπηά 

4 3 ιεπηά 10 29- 42 ιεπηά 

5 4- 5 ιεπηά 11 43- 63 ιεπηά 

6 6- 8 ιεπηά 12 Πάλσ από 63 ιεπηά 

 

Αλ απαληήζαηε 0 €, παξαθαιώ ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 13. Γηαθνξεηηθά, ζπλερίζηε ζηελ 

εξώηεζε 14. 

 

 



 129 

13. Γηα πνην ιόγν δελ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε παξαπάλσ γηα ην «Λεηηνπξγηθό» 

γηανύξηη πνπ πεξηέρεη πξνβηνηηθά; 

 

□ Γελ ζεσξώ όηη ζα έρεη θαιή γεύζε 

□ Γελ ην ζεσξώ αζθαιέο 

□ Γελ λνκίδσ όηη είλαη δηαθνξεηηθό από ην ζπκβαηηθό γηανύξηη 

□ Άιιν………………………………………………………………. 

 

 

14. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

εζάο ηνπ ίδηνπ/ίδηαο); ……….άηνκα 

 

 

15. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε παξαθάησ ην θύιν θαη ηελ ειηθία θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

μερσξηζηά.  

 

ΜΔΛΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΑ 

1ν Μέινο (εξσηώκελνο) □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

2ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

3ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

4ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

5ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

6ν Μέινο □ Άλδξαο     □ Γπλαίθα  

 

 

 

16. Πξνζδηνξίζηε πην από ηα παξαθάησ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ζπνπδώλ ζαο. 
 

□ Απόθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ 
□ Απόθνηηνο/ε Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ 
□ Απόθνηηνο/ε ΗΔΚ 
□ Απόθνηηνο/ε  ΑΔΗ/ΣΔΗ 
□ Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
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17. Πσο αμηνινγείηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο; 

□ Πνιύ θαιή  
□ Καιή 
□ Πάλσ από ην κέηξην 
□ Μέηξηα 
□ Κάησ από ην κέηξην 
□ Καθή 
□ Πνιύ θαθή 

 
 
 

Σημείωση: Έλα ηξόθηκν ραξαθηεξίδεηαη «Λεηηνπξγηθό» όηαλ έρεη επαξθή δηαηξνθηθή αμία 

θαη επεξεάδεη επεξγεηηθά κηα ή πεξηζζόηεξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ θαηά 

ηξόπν πνπ νδεγεί ζε κηα βειηησκέλε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αιιά θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ 

θηλδύλνπ αζζελεηώλ (πξόιεςε). Δπηπιένλ, είλαη ηξόθηκν, όρη ράπη ή θάςνπια θαη δελ έρεη 

ζεξαπεπηηθό ραξαθηήξα. Γξα ιεηηνπξγηθά όηαλ θαηαλαιώλεηαη ζε θπζηνινγηθέο πνζόηεηεο 

θαη απνηειεί κέξνο κηαο θαλνληθήο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο.  

Σα «ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά» δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο: 

ζηελ εληεξηθή ιεηηνπξγία (θπηηθέο ίλεο- πξεβηνηηθά, πξνβηνηηθά), ζην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

(αληηνμεηδσηηθά, θπηνζηεξόιεο/ ζηαλόιεο, σ-3 ιηπαξά), ζηνλ ζθειεηό (αζβέζηην, βηηακίλεο D 

θαη C), θαη ζηελ αληηνμεηδσηηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ (σ-3 ιηπαξά, βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία, 

ζειήλην, θιαβνλνεηδή). 

 
 
 
 
 
 

Εσταριστούμε πολύ για την σσνεργασία σας!! 

 

 


