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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ειαηφιαδν απνηειεί θχξην παξαγφκελν αγξνηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο αιιά θαη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Οη επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο αλαγλσξίδνληαη, πιένλ, ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη ε δήηεζε γηα πνηνηηθφ ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν έρεη απμεηηθέο ηάζεηο. Η 

Διιάδα αλ θαη βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε παξαγσγήο ειαηνιάδνπ κεηά ηελ Ιζπαλία θαη ηελ 

Ιηαιία, δελ έρεη αμηνπνηήζεη ηελ πνηνηηθή ππεξνρή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηεο, ζηεξνχκελε 

αλαγλψξηζεο ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο αιιάδνπλ απμάλνληαο ηελ δήηεζε 

γηα ειεγκέλα θαη πην πγηεηλά πξντφληα. Με ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ βεβαηψλεηαη ε 

πνηφηεηα, εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη απμάλεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία. Σα 

λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα επηβάιινπλ ηελ δηαζθάιηζε πξννπηηθψλ, κέζσ δξαζηηθψλ ελεξγεηψλ 

γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ ζηε ρψξα καο, σο έλα κέζν αλάθακςεο 

ηεο νηθνλνκίαο. 

Η παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν ηελ πεξηγξαθή ησλ αγνξαζηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ, φζνλ αθνξά ην ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν, απφ πιεπξάο ησλ ειιήλσλ 

θαηαλαισηψλ, κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Η 

εμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ε αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

απνζθνπνχλ: ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ θαηαλαισηψλ, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

ειαηνιάδνπ πνπ επηδεηνχλ νη αγνξαζηέο, ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηηθέηαο-

ζπζθεπαζίαο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηέινο ζηε κειέηε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηππνπνηεκέλν 

ειαηφιαδν. Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο εξγαιείν ζην κάξθεηηλγθ ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ ππεπζχλσλ, 

ζηελ αλάδεημε ειιείςεσλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ ηνκέα θαη ζηελ επίιπζε απηψλ. 

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ειαηφιαδν σο δηαηξνθηθφ θαη σο αγξνηηθφ 

πξντφλ, κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

έξεπλαο, λα αθνινπζεί. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, θαη ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε. . Σέινο εξκελεχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 
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ABSTRACT 

Olive oil is one of the leading products of the Greek agricultural sector and a key element of the 

Mediterranean diet. The beneficial properties are recognized worldwide and the demand for 

quality branded olive oil is on the rise. Although Greece holds the third place in olive oil 

production, after Spain and Italy, has not utilize the superiority in quality of the product, lacking 

international recognition. 

The eating habits and consumer preferences change, increasing the demand for certified and 

healthier products. The shift from bulk to branded olive oil secures the quality, ensures the 

protection of the consumer and increases the added value. The new economic reality requires 

assurance perspective, through active actions for the future development of the olive oil sector in 

our country, as a way of economic recovery. 

This study aims to describe the purchasing preferences and consumer habits of Greek consumers, 

regarding the branded olive oil, by identifying the factors that determine their behavior. The 

research and the analysis of primary data collected aim to: determine the effect of socioeconomic 

characteristics of consumers, identify the most prefered characteristics and properties of olive oil 

and record the data of the label that consumers notice on the packaging and the level of 

consumer awareness for olive oil. All the above can serve as a tool in olive oil marketing and 

promotion. 

The rest of the study proceeds as follows: first, chapters 1-3 present the  olive oil as an 

agricultural and as a dietary product, along with the literature review, which was the basis of the 

theoretical background used for the empirical research.  Chapter 4 illustrates the results drawn 

from the descriptive and econometric analysis. Chapter 5 consludes with the importance and the 

implications of the findings. 

Keywords: olive oil, branded olive oil, olive oil consumption, consumer behavior, Super market. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΔΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

 

1.1 Πξνέιεπζε θαη Δμάπισζε ηεο ειηάο 

Η ειηά εκθαλίδεηαη αηψλεο ηψξα σο κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο, κε ηνπο επηζηήκνλεο 

λα δηαθσλνχλ γηα ηελ θαηαγσγή ηεο θαη ηελ πξψηε εθκεηάιιεπζε ηεο. Ο Acerbo (1937) 

αλαθέξεη πσο ε ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ έγηλε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο εκίηεο, πνπ δνχζαλ ζηηο 

λφηηεο πεξηνρέο ηνπ Καπθάζνπ θαη θνληά ζηηο παξαζαιάζζηεο κεζνγεηαθέο ρψξεο φπσο ε πξία 

θαη ε Παιαηζηίλε. Αξθεηνί επηζηήκνλεο, επίζεο, ππνζηεξίδνπλ πσο ε ειηά πξνέξρεηαη απφ ηα 

βάζε ηεο πξίαο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο γελεηηθήο παξαιιαθηηθφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ κχεζε ησλ Διιήλσλ ζηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ειηάο, ηζηνξηθά, έγηλε ηα 

Μπθελατθά θαη Μηλσηθά ρξφληα, ελψ θαηά ηελ κπζνινγία απφ ηνλ Κέθξνπα ή ηελ ζεά Αζελά 

(Fooks, 1995). ηα Βπδαληηλά ρξφληα ε ειαηνθαιιηέξγεηα αλαπηχρζεθε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ 

θαηέζηεζε ηελ Βπδαληηλή απηνθξαηνξία σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν εμαγσγέα ιαδηνχ ζηνλ ηφηε 

γλσζηφ θφζκν. ήκεξα έρεη επεθηαζεί θαη θαιιηεξγείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο γεο φπνπ δελ 

απηνθχεηαη θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζηηο πεξηνρέο απηέο θαίλεηαη λα ηελ επλννχλ φζν θαη ην 

Μεζνγεηαθφ θιίκα.  

Κχξηεο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο είλαη ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ε Διιάδα, ε Σπλεζία, ην Μαξφθν, ε 

Σνπξθία, ε πξία, ε Αιγεξία θαη ε Πνξηνγαιία, ελψ απαληάηαη θαη ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε 

Αίγππηνο, ε Γηνπγθνζιαβία, ε Κχπξνο, ην Ιζξαήι, ε Ινξδαλία, ε Ληβχε, ν Λίβαλνο, ε Υηιή, ε 

Αξγεληηλή, ην Πεξνχ, ην Μεμηθφ, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ε Απζηξαιία 

(Boskou, 1996).Η ειηά αλήθεη ζην γέλνο Olea κε 30 είδε θαη ππνείδε, θαηαλεκεκέλα θαη ζηηο 

πέληε επείξνπο θαη ζηελ νηθνγέλεηα Oleaceae, κε πάλσ απφ εηθνζηπέληε γέλε (Πνληίθεο, 2000). 

Αλάκεζα απφ απηή ηελ γελεηηθή πνιππνηθηιφηεηα, ην είδνο Olea europaea έρεη εμαπισζεί 

επξέσο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην ππνείδνο Olea Europaea 

euromediterranea var. oleaster απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή κνξθή ηεο ειηάο απφ ηελ νπνία 

πξνήιζε ε θαιιηεξγνχκελε ειηά Olea europea var. Sativa. 
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1.2 Σν ειαηόιαδν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Σν ειαηφιαδν είλαη ην θπξηφηεξν πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ην ειαηφδεληξν. Με κεραληθφ ή 

άιιν θπζηθφ ηξφπν ην ειαηφιαδν ιακβάλεηαη απφ ηνλ θαξπφ ηεο Δπξσπατθήο ειηάο (Olea 

Europaea), γλσζηφ αλά ηνλ θφζκν σο έλα απφ ηα πην βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο. (Αλδξηθφπνπινο, 1998). 

Γηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα θπηηθά έιαηα, σο πξνο ηε κέζνδν εθρχιηζεο ε νπνία επηηξέπεη λα 

θαηαλαισζεί ζε αθαηέξγαζην ζρεκαηηζκφ, δηαηεξψληαο έηζη ηηο βηηακίλεο θαη ηα άιια θπζηθά 

ζπζηαηηθά πςειήο δηαηηεηηθήο αμίαο. Σν ειαηφιαδν ήηαλ ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή δηαηξνθηθνχ 

ιίπνπο ζηνλ αξραίν κεζνγεηαθφ θφζκν. Η θαιιηέξγεηα ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ησλ απηνθξαηνξηψλ ηεο Μεζνγείνπ αλά ηνπο αηψλεο. Παξαδνζηαθά, 

ε βηνκεραλία ειαηνιάδνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ξφιν θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο 

κεζνγεηαθήο ιεθάλεο, φπσο ε Ιζπαλία, ε Ιηαιία, ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Σνπξθία, ε 

Σπλεζία, ην Μαξφθν θαη ε πξία. Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο έρεη 

γίλεη ζεκαληηθή θαη ζε άιιεο ρψξεο παγθνζκίσο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Απζηξαιία, ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Ιλδία θ.α.  

Αξρηθά ην ειαηφιαδν έρεη ηελ ηδηφηεηα ν βαζκφο αθνκνίσζήο ηνπ απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

λα είλαη πνιχ κεγάινο. Όπσο απνδεηθλχνπλ επηζηεκνληθέο κειέηεο, απηφο ν βαζκφο αθνκνίσζεο 

κπνξεί λα θηάζεη ην 98% (Fedeli, 1977). Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πνπ θαζηζηά πην 

απνηειεζκαηηθή θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. 

Όζνλ αθνξά ζηα ηδηαίηεξα γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ απηά νθείινληαη ζην 

γεγνλφο φηη πξνέξρεηαη απφ ην ρπκφ ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο θαη φρη απφ ην ιάδη ηνπ ζπφξνπ θάηη 

πνπ ην δηαθξίλεη απφ ηα άιια θπηηθά έιαηα Σν θπζηθφ ειαηφιαδν, κεηά απφ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία, είλαη ην κφλν έιαην πνπ κπνξεί λα θαηαλαισζεί φπσο αθξηβψο ιακβάλεηαη απφ ηνλ 

θαξπφ ηεο ειηάο θαη λα δηαηεξήζεη ακεηάβιεηε ηε γεχζε θαη ην άξσκα ηνπ (EC2, 2001). 

Απηή ε ηδηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ην ειαηφιαδν νμεηδψλεηαη ιηγφηεξν απφ ηα ζπνξέιαηα 

θαηά ην ηεγάληζκα, θαη φηη νη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ ζηνλ 

νξγαληζκφ απφ ην ειαηφιαδν θαηά ηελ επαλεηιεκκέλε ρξήζε ηνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξεο 

(Aggelousis & Lalas, 1997; Tsaknis, et al.,1999), ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα κνλαδηθφ ζηε δηαηξνθή 

αιιά θαη ζηελ πγεία. Δίλαη γλσζηέο άιισζηε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ πγεία ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σέινο ην ειαηφιαδν απνδίδεη ζηνλ νξγαληζκφ 9,3 ζεξκίδεο γηα θάζε γξακκάξην θαηαλαισκέλεο 

ιηπαξήο χιεο (9,3 Kcal/g), (Ratledge, 1984), ελψ ε ηηκή ηνπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
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αξρέο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο κε ζαθψο εκπνξεχζηκν πξντνληηθφ ραξαθηήξα. Οη ρψξεο 

ηεο Μεζνγείνπ είλαη κε δηαθνξά (πάλσ απφ 75%) θπξίαξρεο ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο, ελψ αλνδηθή ηάζε ζηελ θαηαλάισζή απαληάηαη θπξίσο ζηηο ΗΠΑ, 

Καλαδά, Απζηξαιία θαη Ιαπσλία (DMC, 2000). 

Η ηηκή ηνπ ηειηθνχ, δηαζέζηκνπ ζηελ αγνξά, πξντφληνο επεξεάδεηαη απφιπηα απφ ηνλ ηχπν θαη 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε ηηκνιφγεζε 

πνπ γίλεηαη ζην εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε θαηά 30% απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ηχπνπο ειαηνιάδνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

 

2.1. Πνηνηηθά θξηηήξηα ηνπ ειαηνιάδνπ 

Σν ειαηφιαδν δηαρσξίδεηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη, αλάινγα κε ηα θπζηθν-ρεκηθά θαη 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο, 

πνπ αθνξνχλ πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη επηζήκαλζε ηνπ ειαηνιάδνπ. Πην αλαιπηηθά ηα 

πξφηππα εκπνξίαο θαη νη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη επηζήκαλζεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1: 

 

Πίλαθαο 1. Ννκνζεζίεο ζρεηηθά κε ηα ηελ εκπνξία θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Αληηθείκελν Αξηζκόο Σίηινο 

ΠΡΟΣΤΠΑ 

ΔΜΠΟΡΗΑ 

Καλνληζκόο 29/2012 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 

29/2012 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13
εο

 Ιαλνπαξίνπ 

2012 γηα ηα πξφηππα εκπνξίαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ 

Καλνληζκόο 

1019/2002 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηηο 

πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ 

ΚΤΑ 323902/2009 πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ (ΦΔΚ 2026/Β΄-18.09.2009) 

Καλνληζκόο 

1234/2007 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2007 γηα 

ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ 

γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα ( Δληαίνο 

θαλνληζκφο ΚΟΑ ) 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Καλνληζκόο 2568/91 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91 ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 11εο Ινπιίνπ 1991 ζρεηηθά 
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 κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ 

θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

Καλνληζκόο 

1169/2011 

Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 , 

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο 

Οδεγία 2000/13  Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο 

Μαξηίνπ 2000 γηα πξνζέγγηζε ησλ 

λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε 

ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε 

δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ 

Οδεγία 90/496  Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

επηεκβξίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο 

επηζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ φζνλ αθνξά ηηο 

ηξνθηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (90/496/ΔΟΚ) 

Καλνληζκόο 

1924/2006 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2006 

ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ 

δηαηξνθήο θαη πγείαο πνπ δηαηππψλνληαη γηα 

ηα ηξφθηκα 

(ΔΦΔΣ, 2012) 

 

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα VII, Μέξνο VIII ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 νη πνηνηηθέο 

θαηεγνξίεο ησλ ειαηνιάδσλ πνπ επηηξέπεηαη λα δηαθηλνχληαη θαη λα πσινχληαη ζην εζσηεξηθφ 

θάζε θξάηνπο κέινπο, θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηηο ζπλαιιαγέο 

κε ηηο ηξίηεο ρψξεο, πεξηγξάθνληαη θαη νξίδνληαη σο εμήο: 
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1) Παξζέλα ειαηόιαδα  

Έιαηα ιακβαλφκελα απφ ηνλ ειαηφθαξπν κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο ή άιιεο θπζηθέο 

επεμεξγαζίεο κε ζπλζήθεο πνπ δελ πξνθαινχλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ, θαη ηα νπνία δελ έρνπλ 

ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία πιελ ηεο πιχζεο, ηεο κεηάγγηζεο, ηεο θπγνθέληξεζεο θαη ηεο 

δηήζεζεο· εμαηξνχληαη ηα έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε δηαιχηεο, κε βνεζεηηθέο χιεο παξαιαβήο 

πνπ έρνπλ ρεκηθή ή βηνρεκηθή δξάζε, ή κε κεζφδνπο επαλεζηεξνπνίεζεο ή πξφζκεημεο κε έιαηα 

άιιεο θχζεο. Σα παξζέλα ειαηφιαδα θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε 

ηελ νμχηεηα ηνπο θαη πεξηγξάθνληαη κε ηηο αθφινπζεο νλνκαζίεο:  

α) Εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν  

«Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν»: παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα 

ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ηα 0,8 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα 

άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

β) Παξζέλν ειαηόιαδν  

«Παξζέλν ειαηφιαδν»: ην παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά 

νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 γηα ηελ θαηεγνξία απηή.  

γ) Ειαηόιαδν ιακπάληε 

«Διαηφιαδν ιακπάληε»: ην παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα 

ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g θαη/ή ηνπ νπνίνπ ηα 

άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

2) Δμεπγεληζκέλν Διαηόιαδν 

«Δμεπγεληζκέλν ειαηφιαδν»: ειαηφιαδν ιακβαλφκελν κε εμεπγεληζκφ παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, 

ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ 

ππεξβαίλεη ηα 0,3 g αλά 100 g θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 
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3) Διαηόιαδν απνηεινύκελν από εμεπγεληζκέλα ειαηόιαδα θαη παξζέλα 

ειαηόιαδα  

«Διαηφιαδν ιακβαλφκελν κε αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ειαηφιαδνπ θαη παξζέλσλ ειαηφιαδσλ»: 

ειαηφιαδν ιακβαλφκελν κε αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ειαηφιαδνπ θαη παξζέλσλ ειαηφιαδσλ, 

εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, 

εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ην 1 g αλά 100 g θαη ηα άιια ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ην άξζξν 75 

παξάγξαθνο 2 γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

4) Αθαηέξγαζην Ππξελέιαην 

«Αθαηέξγαζην ππξελέιαην»: έιαην ιακβαλφκελν απφ ηνπο ππξήλεο ηνπ ειαηφθαξπνπ θαηφπηλ 

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

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε ειαηφιαδν ιακπάληε· εμαηξνχληαη ηα έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε 

δηεξγαζίεο επαλεζηεξνπνίεζεο θαη ηα κείγκαηα κε έιαηα άιινπ είδνπο θαη ησλ νπνίσλ ηα άιια 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ην άξζξν 

75 παξάγξαθνο 2 γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

5) Δμεπγεληζκέλν Ππξελέιαην 

«Δμεπγεληζκέλν ππξελέιαην»: έιαην ιακβαλφκελν κε εμεπγεληζκφ αθαηέξγαζηνπ ππξελειαίνπ, 

ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ 

ππεξβαίλεη ηα 0,3 g αλά 100 g θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

6) Ππξελέιαην  

«Ππξελέιαην»: έιαην ιακβαλφκελν κε αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ππξελειαίνπ θαη παξζέλσλ 

ειαηνιάδσλ, εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα 

ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ην 1 g αλά 100 g θαη ηα άιια ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ην άξζξν 75 
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παξάγξαθνο 2 γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

Γηαθνξέο ζηελ ηηκή παξαηεξνχληαη αθφκα θαη ζηελ ίδηα πνηνηηθή θαηεγνξία. Δίλαη πνιινί νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη νη 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε πνηθηιία ηεο ειηάο, ε εδαθηθή πνηφηεηα, ε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο, ε 

απνζήθεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ, νη πξαθηηθέο ζηε ζπγθνκηδή θαη ηελ έθζιηςε ηνπ ειαηνθάξπνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή παξαγσγή, απηή, απνηειείηαη θπξίσο απφ εμαηξεηηθφ παξζέλν 

ειαηφιαδν ην νπνίν, ζε πνιιέο πεξηνρέο ηηο Διιάδαο, έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δ.Δ. κε 

πηζηνπνίεζε Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη πηζηνπνίεζε 

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ) (Πίλαθαο 2). 

Πίλαθαο 2. Πηζηνπνηήζεηο ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα 

ΠΟΠ 

Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο 

Απνθνξώλαο Υαλίσλ Κξήηεο 

Αξράλεο Ζξαθιείνπ Κξήηεο 

Βηάλλνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο 

Γαιαλό Μεηαγγηηζίνπ Υαιθηδηθήο 

Δμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν Θξαςαλό 

Δμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν έιηλν Κξήηεο 

Δμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν Σξνηδελία 

Καιακάηα 

Κνιπκβάξη Υαλίσλ Κξήηεο 

Κξαλίδη Αξγνιίδαο 

Κξνθεέο Λαθσλίαο 

Λπγνπξηό Αζθιεπείνπ 

Μεζζαξά 

Πεδά Ζξαθιείνπ Κξήηεο 

Πέηξηλα Λαθσλίαο 

εηεία Λαζηζίνπ Κξήηεο 

Φνηλίθη Λαθσλίαο 
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ΠΓΔ 

Άγηνο Μαηζαίνο 

Εάθπλζνο 

Θάζνο 

Κεθαινληά 

Λαθσλία 

Λέζβνο ή Μπηηιήλε 

Οιπκπία 

Πξέβεδα 

Ρόδνο 

άκνο 

Υαληά Κξήηεο 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε ρψξα καο έρεη ηα εθφδηα λα αλαγλσξηζηεί 

δηεζλψο γηα ηα πνηνηηθά ηεο πξντφληα, ηα νπνία θέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο επξσπατθέο ζεκάλζεηο. 

Αμηνπνηψληαο ην αληίζηνηρν κάξθεηηλγθ θαη αλαπηχζζνληαο ηνλ θιάδν ηεο ηππνπνίεζεο θαη 

εκθηάισζεο, παξνπζηάδνληαη καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ιφγσ ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη ηεο ηαχηηζεο ηνπ πνηνηηθνχ ειαηνιάδνπ σο ειιεληθφ.  
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2.2 Σν ρύκα ειαηόιαδν 

Χο εκπφξην ρχκα ειαηνιάδνπ νξίδνληαη φινη νη ελδηάκεζνη επαγγεικαηίεο θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπ έσο 

ηελ ηππνπνίεζε ή ηελ απεπζείαο δηάζεζε ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο (ζπλήζσο ζε 17θηινπο 

ηελεθέδεο)  

Η έιιεηςε επαξθψλ θαη αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, δελ επηηξέπεη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ 

εκπνξηθψλ ξνψλ, ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηελ 

απφδνζε ηνπ ΦΠΑ, ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ θαη ηελ ζέζπηζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πξντφληνο. 

 

2.3 Σν ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδν 

Η δηεζλήο αγνξά γηα ην επψλπκν παξζέλν ειαηφιαδν εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 0,9 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο. Οη θπξηφηεξνη πξννξηζκνί ηνπ επψλπκνπ ειαηνιάδνπ είλαη νη ΗΠΑ, ε Γαιιία θαη ε 

Γεξκαλία, ελψ θη άιιεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηελ Αζία θαη ηε Νφηηα 

Ακεξηθή έρνπλ απμήζεη ζηαδηαθά ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην ειαηφιαδν 

Η ηππνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ππφθεηληαη ζε θάπνηνπο θαλνληζκνχο κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζεζπηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ηελ ζχλζεζε θαη ηηο 

ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλα πξντφλ θαηά ηα γλσζηά πξφηππα. 

Αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ ηα δεκηνπξγεί ηα πξφηππα θαηαηάζζνληαη ζε:  

 Γηεζλή, πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Σππνπνίεζεο ISO θαη IEC. 

 Δπξσπατθά, ηα νπνία εθπνλνχλ νη Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί Σππνπνίεζεο CEN, 

CENELEC θαη ETSI. 

 Δζληθά, ηα νπνία εθπνλνχληαη απφ ηνπο Δζληθνχο Οξγαληζκνχο Σππνπνίεζεο. (Κέθεο, 

2005)  

ηελ Διιάδα αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ηππνπνίεζε είλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

(ΔΛΟΣ), ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1976 θαη επεμεξγάδεηαη ζέκαηα πξνο ηππνπνίεζε ζε εζληθφ, 

επξσπατθφ , θαη δηεζλέο επίπεδν, (Σζαθλήο, 2009).  
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2.3.1 πζθεπαζία 

Η ζπζθεπαζία είλαη αλακθίβνια κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Με ην 

ειαηφιαδν λα είλαη ηδηαίηεξα εππαζέο σο πξντφλ, νη ζπκκφξθσζε κε ηα ζεζπηζκέλα πξφηππα ζε 

απηφ ην ζηάδην, είλαη απαξαίηεηε.  

Κάπνηα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο κηαο ζπζθεπαζίαο είλαη: 

 Σν πφζν επαίζζεην είλαη ην πξντφλ. πγθεθξηκέλα, πφζν επεξεάδνπλ παξάγνληεο φπσο 

ην θσο, ην νμπγφλν, ε ζεξκνθξαζία θ.α., ηελ πνηφηεηα θαη ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο. 

 Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο. Γειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο λα πξνζηαηεχεη ην 

πξντφλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζπζθεπαζίαο κέρξη απηφ λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 

αλαιινίσην. 

 Σν πξνυπνινγηζκέλα δηαζέζηκν νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ ζπζθεπαζία. πλήζσο απηφ 

θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο. 

 Η αηζζεηηθή θαη ε πξαθηηθφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο. Γχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνεζνχλ 

ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή. 

Δπνκέλσο ηα δνρεία πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Να κελ είλαη πεξαηά ζηα ιίπε. 

 Να κελ κεηαδίδνπλ ηνμηθέο νπζίεο. 

 Να εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. 

 Να είλαη αλζεθηηθά θη εχθνια ζην άλνηγκα. 

 Να πξνζηαηεχνπλ ηα έιαηα απφ ην θσο θαη ηε ζεξκφηεηα 

 Να είλαη εχθνια γηα πψιεζε θαη ρξήζε. 

 Να είλαη νηθνλνκηθά.  
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2.3.2 Πηζηνπνίεζε 

Πηζηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία δηαβεβαηψλεηαη φηη 

έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηζκέλα πξφηππα θαη αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο, 

ζπζθεπαζίαο θαη δηάζεζεο. χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 45020:1996, 

πηζηνπνίεζε θαιείηαη ε επηβεβαίσζε φηη ην πξντφλ ζπκθσλεί ή ζπκκνξθψλεηαη κε 

πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο. 

Πξνθχπηνπλ πνιιά νθέιε απφ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. 

Κάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ (Πνπινβαζίιεο, 1999) : 

 ηαζεξφηεηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο θαη ηάζε γηα 

βειηίσζε απηήο. 

 Καιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ. 

 Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ζηε δηεζλή αγνξά. 

 Βειηίσζε δεκφζησλ ζρέζεσλ, δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο. 

 Αχμεζε απνδνηηθφηεηαο θαη ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ. 

 Αχμεζε θαη βειηίσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά. 

 Αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 
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2.4 Ζ ζεκαζία ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ νηθνλνκία 

Η Διιάδα είλαη απφ ηηο ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή ειαηφιαδνπ ζηνλ θφζκν. Απηφ ην 

γεγνλφο, ζέηεη απηφκαηα ηνπο θιάδνπο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, ειαηνπαξαγσγήο θαη δηάζεζεο 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κε ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο 

πξννπηηθέο.  

Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ είλαη 

κεγάινο θαζψο ε ίδηα ε δηαδηθαζία παξαγσγήο πεξηιακβάλεη πνιιά ζηάδηα κε πνιινχο 

εκπιεθφκελνπο. 

Απφ ηα ειαηνηξηβεία, πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξψηε θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

(εμαγσγή ειαηνιάδνπ), κέρξη ηελ πξνψζεζε απηνχ ζε ρχκα κνξθή ζηνπο θαηαλαισηέο ή ζε 

ρνλδξέκπνξνπο θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, κεζνιαβνχλ πνιιψλ κνξθψλ θαη 

κεγεζψλ επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζπληεινχλ ζηελ ζπιινγή, εκπνξία, επεμεξγαζία 

θαη δηάζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ. Απηφ θαζηζηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

ηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θχνληαη ην 95% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ ειαηνδέληξσλ ζηνλ θφζκν. 

Η Ιζπαλία είλαη ε θπξίαξρε ειαηνπαξαγσγφο ρψξα ζηνλ θφζκν κε εηήζηα παξαγσγή, ε νπνία 

κπνξεί λα μεπεξάζεη θαη ηνπο 1.300.000 ηφλνπο. Γεχηεξε ζε παξαγσγή έξρεηαη ε Ιηαιία, κε ηελ 

κέζε εηήζηα παξαγσγή λα θπκαίλεηαη ζηνπο 400.000 ηφλνπο. Αλ θαη είλαη ζρεδφλ ε κηζή 

πνζφηεηα ηεο πξσηνπφξνπ Ιζπαλίαο, έρεη απνθηήζεη θαη δηαηεξήζεη κεγάιν κέξνο ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο ειαηνιάδνπ, δηπιαζηάδνληαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηηο εμαγσγέο ηεο ζε 

ειαηφιαδν πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ηππνπνηεκέλν, ΠΟΠ, ΠΓΔ ειαηφιαδν). 

Η Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε ζε παγθφζκην επίπεδν, κε εηήζηα παξαγσγή πνπ 

θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηνπο 300.000 ηφλνπο. Απηά πνπ θέξλνπλ ηελ Διιάδα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο 

παγθφζκηαο θαηάηαμεο ζε επίπεδν πνηφηεηαο είλαη νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο (ζχζηαζε ηνπ 

εδάθνπο, ήπην κεζνγεηαθφ θιίκα, κεγάιε ειηνθάλεηα), νη θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο, ν 

παξαδνζηαθφο ηξφπνο παξαγσγήο, ε ζπιινγή, ε επεμεξγαζία θαη ν ηξφπνο δηαηήξεζεο ηνπ. Όια 

ηα παξαπάλσ θάλνπλ ην παξαγφκελν ζηελ Διιάδα ειαηφιαδν, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75%, λα 

αλήθεη ζηελ αλψηεξε πνηνηηθή θαηεγνξία ηνπ εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ. 

Παξά ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ : 

 έρεη κείλεη αλεθκεηάιιεπηε ε ππεξνρή ηεο πνηφηεηαο ηνπ αθνχ δελ έρεη κπνξέζεη κέρξη 

ζήκεξα λα δηεηζδχζεη θαη λα αλαγλσξηζζεί σο ηππνπνηεκέλν πξντφλ ζηηο κεγάιεο μέλεο αγνξέο. 
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 Μφλν ην 27% ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο θζάλεη ζην ζηάδην ηεο ηππνπνίεζεο/branding, 

ζε ζχγθξηζε κε ην 50% ηεο Ιζπαλίαο θαη ην 80% ηεο Ιηαιίαο, κε ην ππφινηπν λα πσιείηαη ζε 

κνξθή ρχκα, θπξίσο πξνο ηελ Ιηαιία, ζε πνζνζηφ έσο θαη 70%, φπνπ ζπζθεπάδεηαη θαη 

επαλεμάγεηαη κε ηηαιηθέο εηηθέηεο. 

 Σν κεξίδην αγνξάο ηεο Διιάδα, ζηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ 

ειαηνιάδνπ, κεηψζεθε απφ 6%, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζε 4% θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 5 ρξφλσλ. 

 Η επψλπκε παξνπζία ηνπ ζηηο αγνξέο κε ειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηνξίδεηαη ζην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ θαη θηλείηαη ζε επίπεδα θάησ απφ ηνπο 15.000 

ηφλνπο εηεζίσο. 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγψλ ρσξψλ ζηελ 

παγθφζκηα παξαγσγή, απφ ην 2016 θαη κεηά (Γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1. πκκεηνρή ζηελ παγθόζκηα παξαγσγή 

 

(Πεγή: IOC) 
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Όζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ, ην 75% απηήο πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο 

Δ.Δ. Παξ’ φια απηά, ε απμεηηθή ηάζε ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ζε ρψξεο ηεο Β. Αθξηθήο, 

φπσο ην Μαξφθν θαη ε Σπλεζία, ηεο Ν. Ακεξηθήο (Αξγεληηλή) αιιά θαη ηεο Μεζνγείνπ (πξία, 

Σνπξθία) απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ειαηνιάδνπ παγθνζκίσο (Πίλαθαο 3). 

 

Πίλαθαο 3. Παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζε παγθόζκην επίπεδν ζε ρίι. ηόλνπο 

 2013-2014 2014-2015 

Δ.Δ. 2482,5 1,4335 

Σνπξθία 135 170 

πξία 180 105 

Μαξόθν 120 110 

Σπλεζία 70 340 

Αιγεξία 44 69,6 

Ηνξδαλία 19 23 

Αξγεληηλή 30 6 

Λίβαλνο 16,5 21 

Απζηξαιία 13,5 19,5 

Παιαηζηίλε 17,5 24,5 

Υηιή 15 15,5 

ύλνιν 3160,5 2337,6 

(Πεγή: IOC) 

 

ε βάζνο ρξφλνπ, ε παγθφζκηα παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ έρεη απμεζεί ζηαζεξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. Η εμέιημε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο δείρλεη κηα κηθξή 

αχμεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έσο ηηο αξρέο ηνπ 1990. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, 

ππήξμε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηφζν ησλ δεηθηψλ παξαγσγήο φζν θαη θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ. 

Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη νη πξννπηηθέο γηα ηελ παγθφζκηα δήηεζε ειαηφιαδνπ θαίλνληαη 

πνιιά ππνζρφκελεο. Οη κειινληηθέο ζεηηθέο εμειίμεηο είλαη πην πηζαλφ λα επηηεπρζνχλ κε 

ελδπλάκσζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηε «κεζνγεηαθή δηαηξνθή», ηηο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ πγεία θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

mailto:http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures
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ζηξαηεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ (Mili, 2006). 

Μεγάιν θνκκάηη ηεο θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ηξεηο θχξηεο παξαγσγηθέο, 

Δπξσπατθέο ρψξεο (Πίλαθαο 4). Όπσο θαη ζηελ παξαγσγή, έηζη θαη ζηελ θαηαλάισζε 

ειαηνιάδνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Απηή ε 

αλνδηθή ηάζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα νθέιε ηεο 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο θαη θπξίσο ζηε δηάδνζε ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ηνπ ειαηνιάδνπ.  

 

Πίλαθαο 4. Καηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηελ ΔΔ. (2013-14) ζε ρηι. ηνλ. 

Ηηαιία 620 

Ηζπαλία 530,4 

Διιάδα 171 

ύλνιν 1321,4 

     (Πεγή: IOC) 

 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ε απηνθαηαλάισζε απνξξνθά, πεξίπνπ, ηα 2/3 ηεο παξαγσγήο. Έηζη 

ε Διιάδα παξακέλεη ζηελ πςειφηεξε ζέζε σο πξνο ηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ 

δηεζλψο (16 θηιά/έηνο/άηνκν), παξά ηελ δηείζδπζε ζηελ ειιεληθή αγνξά ησλ ζπνξέιαησλ (κε 

ρακειφηεξε ηηκή δηάζεζήο απφ ην ειαηφιαδν θαη κε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζή σο ηζάμηα, 

βηνινγηθά θαη δηαηηεηηθά, κε ην ειαηφιαδν).  

mailto:http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures
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Πίλαθαο 5. Καηαλάισζε ειαηνιάδνπ (Μ.Ο. 2010-2012) ζε Δθ. Σόλνπο. 

Καηαλάισζε Ιζπαλία Ιηαιία Διιάδα 

Δγρώξηα θαηαλάισζε 0.63 0.61 0.20 

Επώνυμο 0.32 0.41 0.05 

Χύμα 0.24 0.19 0.13 

Χύμα-μη βρώσιμο 0.07 0.01 0.02 

       (Πεγή IOC) 

 

Η δηαθνξά κε ηηο άιιεο ρψξεο είλαη φηη ζηελ Διιάδα ην ρχκα ειαηφιαδν απνηειεί ηελ θχξηα 

κνξθή θαηαλάισζεο πνπ θηάλεη ζε πνζνζηφ ην 75%. ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία, απφ ηελ 

άιιε, ην ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν είλαη ην πην δηαδεδνκέλν, κε ηα 2/3 θαηαλάισζεο λα γίλνληαη 

ζε απηή ηελ κνξθή ζηελ Ιηαιία, ελψ ζηελ Ιζπαλία θηάλεη κέρξη ην 1/2. 

 

Γξάθεκα 2. Ζ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα 

 

(Πεγή IOC) 

 

Σν πεξηνξηζκέλν branding ζηελ ειιεληθή αγνξά ζρεηίδεηαη κε ηνλ πςειφ βαζκφ 

ηδηνθαηαλάισζεο, θαζψο νη Έιιελεο παξαγσγνί (πνπ είλαη κηθξνί θαη δηαζθνξπηζκέλνη) 

δηαζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο ηνπο, ελψ 

ζηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία ε δηάζεζε αθνινπζεί πην επίζεκα θαλάιηα. εκεηψλνπκε φηη 

κνινλφηη ε ρχκα κνξθή, εμ νξηζκνχ, δελ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε πνηφηεηαο, έξεπλα 
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ηεο Δηαηξίαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Σξνθίκσλ ζε θαηαλαισηέο, έδεημε φηη 

ζεσξνχλ πσο ην ρχκα ειαηφιαδν έρεη πςειφηεξε πνηφηεηα απφ ηα επψλπκα ειαηφιαδα. 

Πξνηηκάηαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απφ ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο, παξά ηνπ φηη ε 

ηηκή είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ επψλπκνπ ειαηνιάδνπ. Χζηφζν, νη 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο δείρλνπλ ην αληίζεην. Δμέηαζε δεηγκάησλ ρχκα ειαηνιάδνπ απφ ην 

Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο (2003) έδεημε φηη κφλν ην 30 % επηβεβαηψζεθε σο παξζέλν ειαηφιαδν, ην 35 % 

δελ ηαίξηαδε κε ηηο δεισζέληεο πξνδηαγξαθέο, ην 18 % θξίζεθε αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε 

θαη ην 17 % ήηαλ αθάζαξην. 

Δζηηάδνληαο ζην ζηάδην παξαγσγήο, ηεο αιπζίδαο αμίαο, ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πεξίπνπ 460 εηαηξείεο
1
 πνπ παξάγνπλ επψλπκν ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν. 

ε αληίζεζε κε ην ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο, ν θιάδνο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ έρεη πςειφ 

βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ εγρψξηα αγνξά. πγθεθξηκέλα, ε θαηαλάισζε 

ζηελ Διιάδα θπξηαξρείηαη απφ δχν εηαηξείεο, πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην ½ ησλ 

πσιήζεσλ επψλπκνπ ειαηνιάδνπ, ελψ άιιν έλα 20% αθνξά πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ 

πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Σν ηκήκα ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο, κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, είλαη ιηγφηεξν ζπγθεληξσκέλν, κε ηέζζεξηο εηαηξείεο λα 

θαιχπηνπλ ην 40% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ επψλπκνπ ειαηνιάδνπ θαη ην ππφινηπν λα αθνξά 

θπξίσο ζπλεηαηξηζκνχο. 

ε ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη αληαγσλίδνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζψο ζηεξνχληαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη πξφζβαζε ζε δηεζλείο δίθηπα δηαλνκήο. πγθεθξηκέλα, νη κέζεο εηήζηεο πσιήζεηο 

Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη πεξίπνπ 0,7 €, ζε ζχγθξηζε κε ηα 2 € ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Ιηαιία θαη ην ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζφ ησλ 7 € ζηελ Ιζπαλία. ε απηφ ην ζεκείν λα 

ζεκεησζεί, φηη ε επεθηαηηθή ζηξαηεγηθή ησλ εηαηξεηψλ ηξνθίκσλ ζε Ιηαιία θαη Ιζπαλία, θαηά 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ πνιπεζληθψλ. Δλδεηθηηθά , 

ηέζζεξηο απφ απηέο, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζηελ Ιζπαλία (θαη ειέγρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

θνξπθαίεο ηηαιηθέο κάξθεο), θαιχπηνπλ ην 1/2, πεξίπνπ, ησλ παγθφζκησλ πσιήζεσλ επψλπκνπ 

ειαηφιαδνπ. 

  

                                                 
1
 χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, νη εηαηξείεο κε άδεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εηηθέηα ηνπ 

ειαηφιαδνπ ηνλ ραξαθηεξηζκφ «Διιεληθφ Πξντφλ» 
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2.5. Παγθόζκηα αγνξά ειαηνιάδνπ 

Οη νηθνλνκίεο ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν βαζίδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Η ειιεληθή νηθνλνκία δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί εμαίξεζε. 

Αλ θαη ην κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν, απνηεινχληαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ γεσξγηθά πξντφληα, αλάκεζά ηνπο θαη ην ειαηφιαδν. 

Αλ θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ειαηνιάδνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε, ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο εηζέξρεηαη ζην παγθφζκην εκπφξην ειαίσλ. Χζηφζν, ε παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ δελ έρεη θζάζεη αθφκε ζε επίπεδα αληαγσληζκνχ κε άιιεο πεγέο βξψζηκσλ θπηηθψλ 

ειαίσλ, φπσο ην ζνγηέιαην, ην θνηληθέιαην θαη ε ειαηνθξάκβε. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ IOOC φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ 

(Πίλαθαο 6) παξαηεξείηαη φηη νη θχξηεο παξαγσγηθέο ρψξεο είλαη επίζεο νη θχξηεο εμαγσγηθέο 

ρψξεο. Γηα άιιε κηα θνξά, νη ρψξεο ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο είλαη ππεχζπλεο γηα πεξηζζφηεξν 

απφ 95% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ. Η Ιζπαλία θαη ε Ιηαιία δελ είλαη κφλν νη θχξηνη 

παξαγσγνί ειαηνιάδνπ ζηνλ θφζκν, αιιά θαη νη κεγαιχηεξνη εμαγσγείο. Σξίηνο κεγαιχηεξνο 

εμαγσγέαο είλαη ε Σπλεζία, ε νπνία είλαη ε πέκπηε κεγαιχηεξε παξαγσγφο. Αθνινπζνχλ ε 

Πνξηνγαιία, ην Μαξφθν, ε Σνπξθία θαη έβδνκε ε Διιάδα. 

 

Πίλαθαο 6. Δμαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ Δ.Δ. (ρηι. ηνλ.) 

  2007-08 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 

Ηζπαλία 133,9 153,4 196,5 196,5 248 197,6 289,7 225 

Ηηαιία 180,2 176,9 195,1 223,5 233 217,6 233,3 208 

Σπλεζία 130 142 97 108 129,5 170 58 303 

Πνξηνγαιία 29 30,7 35,8 42,7 51,5 50,5 53,8 53 

Μαξόθν 2 3 21 30,5 11 10 9,5 20 

Σνπξθία 15 31 29,5 12 20 92 35 15 

Διιάδα 9,8 11 12 13 15,5 18 15,7 10,7 

(Πεγή: IOOC) 

  

mailto:http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures
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Οη εμαγσγέο απνξξνθνχλ ην ππφινηπν 35% ηεο Διιεληθήο παξαγσγήο (ζε ζχγθξηζε κε 36% 

ζηελ Ιηαιία θαη 57% ζηελ Ιζπαλία). Λφγσ έιιεηςεο κηαο απνηειεζκαηηθήο εμαγσγηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη νξγάλσζεο ζηνλ ηνκέα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμαγφκελε πνζφηεηα 

(πεξίπνπ 70%) δηαηίζεηαη ζηελ Ιηαιία, ζε ρχκα κνξθή, φπνπ αλακεηγλχεηαη κε ειαηφιαδν 

δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλεμάγεηαη κε εκπνξηθφ ζήκα ηηαιηθνχ 

ειαηνιάδνπ. Απηφ νδεγεί ζε δχν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν : 

α) απψιεηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ην branding θαη 

β) ρακειή εμνηθείσζε ησλ μέλσλ θαηαλαισηψλ κε ηε γεχζε ηνπ ειιεληθνχ παξζέλνπ 

ειαηφιαδνπ  

Έηζη ε Διιάδα κεηνλεθηεί ζεκαληηθά έλαληη ησλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ ηεο (Πίλαθαο 6). Οη 

θπξηφηεξνη πξννξηζκνί ηνπ ειιεληθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ θαίλνληαη ζην Γξάθεκα 4. 

 

Γξάθεκα 3. πλεξγάηεο εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο. (2013) 

 

(Πεγή: Eurostat, USITC) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

 

3.1 Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

Ο ηψκθνο (1994) νξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή σο «...όιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αγνξά 

πξντόληνο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ, ζηε δηάξθεηα θαη 

κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο, όπσο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη από αγνξαζηέο θαη θαηαλαισηέο 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, θαζώο θαη από απηνύο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά». Η πξφβιεςε θαη 

ηππνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ ηξφπσλ πνπ νη θαηαλαισηέο πξαγκαηνπνηνχλ αγνξαζηηθέο απνθάζεηο 

έρνπλ γίλεη, θαηά θαηξνχο αληηθείκελν εξεπλψλ (Matsatsinis & Samaras, 2000).Όπσο 

ζεκεηψλνπλ νη (Hawkins et al. 1998) ην λα γλσξίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ηα 

αγνξαζηηθά θίλεηξα ηνπ θαηαλαισηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο έηζη λα αλαγλσξίδνληαη 

νη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Η θαηαλάισζε ζαλ δηαδηθαζία εμειίζζεηαη ζηα ηξία παξαθάησ ζηάδηα.: 

 Tν πξψην ζηάδην: πξηλ ηελ αγνξά. Αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε ζπκβαίλεη πξηλ απφ ηελ 

θαηαλαισηηθή δηαδηθαζία. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο, ν εληνπηζκφο θαη ε ζχγθξηζε 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ε ηειηθή ιήςε ηεο απφθαζεο γηα αγνξά 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο είλαη θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη απηφ ην 

ζηάδην. 

 Σν δεχηεξν ζηάδην: ε αγνξά. Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο πνπ έγηλε ε αγνξά, ε πνζφηεηα ηνπ 

πξντφληνο πνπ αγνξάζηεθε θαη ε ηηκή είλαη παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ζηάδην. 

 Σν ηξίην ζηάδην: κεηά ηελ αγνξά. Η ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηήο, πφζν ην πξντφλ ηθαλνπνίεζε ηνλ θαηαλαισηή, κειεηάηαη ζε απηφ ην 

ζηάδην απηνχ. 

Η κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη 

επηθεληξσζεί ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηα άηνκα παίξλνπλ απνθάζεηο λα δαπαλνχλ πφξνπο 

ηνπο ζε θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε (Schiffman & Kanuk, 2001). Η πξάμε 

ηεο αγνξάο ζεσξείηαη σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

(Howard & Sheth, 1969). Σππηθά, ν θαηαλαισηήο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα πιεζψξα 

απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα πάξεη, ε πνιππινθφηεηα ησλ νπνίσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πξντφλ 

θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο (Lambin, 1995). Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
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ησλ θαηαλαισηψλ απαηηεί αμηνιφγεζε ηνπ πψο νη άλζξσπνη πήξαλ θαη παίξλνπλ ηηο αγνξαζηηθέο 

θαη θαηαλαισηηθέο ηνπο απνθάζεηο (Blackwell et al. 2001), ζεσξψληαο φηη ε απφθαζε είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ιήςεο κηαο επηινγήο απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο 

(Schiffman & Kanuk, 2001). 

Όζνλ αθνξά ηα πξντφληα δηαηξνθήο, ν (Steenkamp, 1997) πξνηείλεη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηέζζεξα ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αγνξαζηηθήο απφθαζεο: 

1) ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

2) ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

3) ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη 

4) ε επηινγή . 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ απηή ηε δηαδηθαζία: 

α) νη ηδηφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ 

β) πξνζσπηθνί παξάγνληεο (π.ρ., βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί θαη δεκνγξαθηθνί ) θαη 

γ) πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (π.ρ., marketing, νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί (βι. Γηάγξακκα 

1). 

Γηάγξακκα 1. Σν κνληέιν ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά Steenkamp (1997) 
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3.2 ηάζε ησλ θαηαλαισηώλ απέλαληη ζηε δηαηξνθή 

Οη άλζξσπνη δελ θαηαλαιψλνπλ ηξνθή κφλνλ γηα ιφγνπο επηβίσζεο θαη θπζηνινγίαο. Η ηξνθή 

φπσο θαη θάζε άιιν πξντφλ, έρεη θαη ζπκβνιηθή έλλνηα, πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθή ηεο αμία. Καη 

απηφ πεγάδεη θπξίσο απφ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ θαηαλαισηή. Καη ιέγνληαο πνιηηηζκφ, 

ελλννχκε ηε ζπκπχθλσζε ηεο γλψζεο, ησλ πηζηεχσ, ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο 

νκάδαο αλζξψπσλ, ε νπνία εμειίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ. Σν πεξηβάιινλ 

θαη νη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο θαζνξίδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

απέλαληη ζηα ηξφθηκα. Η θνηλσληθή ηάμε, ζηελ νπνία αλήθεη έλα άηνκν, ή κηα νηθνγέλεηα 

θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο, αθφκε θαη ηελ αγνξά ηξνθίκσλ (Asp, 1999). 

Μεξηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο είλαη θνηλέο γηα φιεο ηηο θνηλσλίεο, ελψ άιιεο πεξηνξίδνληαη κέζα ζε 

νξηζκέλα γεσγξαθηθά φξηα. Σν πνχ κέλεη έλαο θαηαλαισηήο επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Οη θάηνηθνη αζηηθψλ, εκηαζηηθψλ ή αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δείρλνπλ λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο σο πξνο ηα κέξε ελφο ζθάγηνπ πνπ αγνξάδνπλ (Tzimitra- Kalogianni, 

1997). Σα πνζά πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ θαηαλάισζε γεπκάησλ εθηφο ζπηηηνχ δηαθέξνπλ κεηαμχ 

νηθνγελεηψλ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Barkema et al. 1991). 

Σν ζεκεξηλφ κνηίβν ησλ επηινγψλ ησλ θαηαλαισηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ απμαλφκελε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηε ζηελή ηεο ζρέζε κε ηελ 

ςπρνζσκαηηθή επεμία (Urala & Lähteenmäki, 2004; Casini et al. 2013). ε απηφ ην πιαίζην, ε 

βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεη φηη, ε παξνπζία ελφο ηζρπξηζκνχ πγείαο βειηηψλεη ηελ επίγλσζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ σθειηκφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξνηίκεζε 

ηνπ θαηαλαισηή, απμάλνληαο ηελ θιίζε ηνπ λα ην επηιέμεη θαη λα ην θαηαλαιψζεη (Roe, Levy, 

& Derby, 1999; Kozup, Creyer, & Burton, 2003; Drichoutis, Lazaridis, & Nayga, 2006; Grunert 

& Wills, 2007; Verbeke et al. 2009).Τπάξρνπλ νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ είλαη πξφζπκνη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα πγηεηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ σο ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πξντφληνο, θαη σο εθ ηνχηνπ λα πιεξψζνπλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα απηφ.  
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3.3 Αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ ειαηνιάδνπ 

πλεπψο, φπσο αλαθέξεη θαη ν ( Köster 2009): «H επηινγή ησλ ηξνθίκσλ είλαη θαηλνκεληθά 

απιή, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ πεξίπινθε ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδεηαη απφ 

πνιινχο αιιειεπηδξψληεο παξάγνληεο». Όιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έρνπλ θαηαζηήζεη 

αλαγθαία γηα ηνπο εκπφξνπο, ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηζχλνληεο λα απνθηήζνπλ 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ελδνγελή θαη εμσγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έμηξα παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, ηα νπνία έρνπλ γίλεη πην πεξίπινθα θαη πην 

δνκεκέλα (Sillani, et al.,2014). Σα ηειεπηαία ρξφληα, απηφ έρεη νδεγήζεη ζε έλα επξχ θάζκα 

επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ κε ζηφρν ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ  ειαηνιάδνπ γηα ην κεηακνληέξλν θαηαλαισηή (Cicia, et al.,2012). 

Γελ είλαη ζαθέο ηη παξαθηλεί ηνπο θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ θαη λα αγνξάδνπλ ην ειαηφιαδν 

(Delgado & Guinard, 2011). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θάπνηνη ζπγγξαθείο ππνγξακκίδνπλ σο 

ζεκαληηθφ θίλεηξν ζηελ θαηαλάισζε, ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπ ειαηφιαδνπ, εζηηάδνληαο 

ζηελ επίδξαζε ηεο Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη ζε πνην βαζκφ έλα 

έιαην αληηπξνζσπεχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρή. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζχλεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη είλαη έκπεηξνη ληφπηνη ή εμνηθεησκέλνη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξνέιεπζεο, ελψ απηνί νη παξάγνληεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηνπο 

αζηνχο, ιηγφηεξν γλψζηεο θαη ιηγφηεξν έκπεηξνπο θαηαλαισηέο (Caporale et al. 2006). 

Άιινη ζπγγξαθείο εζηηάδνπλ ζηα νθέιε γηα ηελ πγεία θαη ηε γεχζε ηνπ ειαηφιαδνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γεχζεο ησλ ζπληαγψλ) σο θχξηα 

θίλεηξα γηα ηελ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ. Έηζη, ην ειαηφιαδν πξνσζείηαη σο επεξγεηηθφ γηα ηελ 

πγεία, θαη νη βηνκεραληθέο ζηξαηεγηθέο θαη δηαθήκηζε ζπρλά βαζίδνληαη ζηνπο ηζρπξηζκνχο 

πγείαο (Duff, 1998)  
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3.4 Έξεπλεο γηα ηνλ ξόιν ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε πξνέιεπζε απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα ζηελ ιήςε 

απφθαζεο απφ ηνλ θαηαλαισηή ππνγξακκίδνληαο θαη ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε θήκε ηεο πεξηνρήο 

πξνέιεπζεο ζηελ αληίιεςε γηα ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο 

(Cicia, Giudice, & Scarpa, 2002; Scarpa & Del Giudice, 2004; Dekhili & d’Hauteville, 2009; 

Manapace et al. 2011). Ο ηφπνο θαηαγσγήο έρεη ζαθή επίδξαζε επί ηεο αγνξαζηηθήο πξφζεζεο 

ησλ πξντφλησλ, φπσο θξνχηα θαη ιαραληθά (Tootelian & Segale, 2004). Οη Ahmed et al. (2004) 

δηαπίζησζαλ φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ αγνξαζηηθή πξφζεζε ζηα 

πξντφληα δηαηξνθήο.  

Η κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο ησλ εγγελψλ (π.ρ. ρξψκα, γεχζε, νζκή, 

εκθάληζε) θαη εμσγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. κάξθα, νλνκαζία πξνέιεπζεο, θαζψο θαη ηελ 

εηθφλα ηνπ πξντφληνο), ηνπ ειαηνιάδνπ, επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ηελ ηθαλνπνίεζε 

θαη ηελ πίζηε ησλ θαηαλαισηψλ θαη εηδηθφηεξα ζε παξαδνζηαθά Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζηηθήο Πξνέιεπζεο (Espejel et al. 2007). 

Δπίζεο, έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πηζηνπνίεζε σο βηνινγηθφ, πνπ ζπρλά 

ζρεηίδεηαη, απφ ηνπο θαηαλαισηέο, κε πην πγηεηλά πξντφληα. (Sandalidou et al. 2002). Δλψ ην 

(2014) ν Casini κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

νκάδσλ θαηαλαισηψλ πνπ εθηηκνχλ ηελ παξνπζία nutraceutical πιεξνθνξηψλ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ζηελ εηηθέηα ηνπ έμηξα παξζέλνπ ειαηφιαδνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε ζπζθεπαζία, ην κέγεζνο θαη ε ηηκή είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ν 

García θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) γηα λα αλαιχζνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ σο πξνο ην ειαηφιαδν. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ζπκβαηηθνχ ιαδηνχ είλαη ε ηηκή, ελψ ν ιηγφηεξν αμηφινγνο 

παξάγνληαο είλαη ε ζπζθεπαζία. Ο Dekhili θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2011) επεθηείλνπλ ηελ 

αλάιπζε ζε έλα επξχηεξν θάζκα ηδηνηήησλ φπσο: ε ρψξα πξνέιεπζεο, ε πεξηνρή πξνέιεπζεο, ε 

ηηκή, ε κάξθα, ε πνηθηιία ηεο ειηάο, ν παξαγσγφο ή ν πσιεηήο, ε γεχζε, ν ραξαθηεξηζκφο 

«έμηξα παξζέλν», ην ρξψκα, ε εκθάληζε, ε ζπζθεπαζία, ε πνηφηεηα θαη ε έλδεημε πνηφηεηαο θαη 

βξαβείσλ θαη ε πηζηνπνίεζε γηα νξγαληθφ πξντφλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο 

ζπκβαδίδνπλ κε εθείλα ησλ García θαη ζπλεξγαηψλ, δείρλνληαο φηη, γηα ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο 

Σπλεζίνπο θαηαλαισηέο, ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε γεχζε, ελψ ε ζπζθεπαζία 

είλαη ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 
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Αθφκα ζηελ βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζην φηη ν 

θαηαλαισηήο έρεη κηα πξνδηάζεζε ζηελ επηινγή, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ (Fotopoulos & 

Krystallis, 2001; Scarpa & Del Giudice, 2007). 

Τπφ απηή ηε ζθνπηά, ζε ρψξεο φπνπ ην ειαηφιαδν δελ παξάγεηαη, νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο 

είλαη νη εμσγελείο, κε πξψηε ηελ ηηκή. Αληίζεηα, ζε ρψξεο κε ηζρπξή γλψζε επί ηνπ πξντφληνο, 

κεγαιχηεξε ζεκαζία πξνζδίδεηαη ζηηο εγγελείο ηδηφηεηεο, ε ζεκαληηθφηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε. (Krystallis & Ness, 2005; Finardi et al. 2009; Espejel, Fandos, & 

Flavián, 2009) 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο 

είλαη ν ηφπνο αγνξάο. ηελ κειέηε ηνπο πάλσ ζε θαηαλαισηέο ησλ ΗΠΑ, νη Delgado θαη 

Guinard (2011), αλέθεξαλ φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ αγφξαζε ην ειαηφιαδν (έμηξα παξζέλν) 

θπξίσο απφ ην ζνχπεξ κάξθεη (68%), ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (50%) θαη ζε ιατθέο 

αγνξέο (43%), ζε αληίζεζε κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ζηε Μεζφγεην 

ζπρλά αγνξάδνπλ ην ειαηφιαδν ηνπο. Οη Φσηφπνπινο θαη Κξπζηάιιεο (2001) αλέθεξαλ φηη ην 

41% ησλ Κξεηηθψλ θαηαλαισηψλ αγνξάδνπλ ην ειαηφιαδν ζην ζνχπεξ κάξθεη, ελψ ην 38% 

αγνξάδνπλ ρχκα απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ, θαη ην 21% παξάγνπλ ειαηφιαδν απφ δηθφ ηνπο 

ειαηψλα. Παξφκνηα ζηνηρεία ζπλδένληαη θαη κε άιιεο παξαγσγηθέο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, φπσο 

ε Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία. Απηή ε ζπλήζεηα είλαη απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαηαλαισηή, ην 

φηη αλήθνπλ ζε παξαγσγηθέο ρψξεο θαη ν ξφινο ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ εγγελή ηνπο πνιηηηζκνχο 

ηνπο. Έηζη, θαηά ηελ αγνξά ειαηνιάδνπ ζε ζνχπεξ κάξθεη ή ππεξαγνξέο, νη θαηαλαισηέο δελ 

εθηίζεληαη ζηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, φπσο γίλεηαη ζηηο ιατθέο αγνξέο ή 

απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο, θαη έηζη νη απνθάζεηο ηνπο βαζίδνληαη ζε εμσγελείο 

παξάγνληεο, φπσο ε ζπζθεπαζία, ην πιηθφ ηεο θηάιεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εηηθέηαο (Delgado & 

Guinard, 2011) ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηψλ ησλ ΗΠΑ. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ην ειαηφιαδν απμάλεηαη επεηδή, δεδνκέλεο ηεο απμαλφκελεο αζηάζεηαο ησλ 

ηηκψλ ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ αγνξψλ, θαη ηεο απμαλφκελεο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πηζηνπνίεζε, νη εηαηξείεο 

παξαγσγήο δεζκεχνληαη λα πηνζεηήζνπλ εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ 

ή λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε. Ο Dawson (2000) επηζεκαίλεη φηη ζην ζεκεξηλφ 

αληαγσληζηηθφ πιαίζην, ε θχξηα πξφθιεζε ηεο δηαρείξηζεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ είλαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ επαθή κε ηνπο θαηαλαισηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ. πιιέρζεθαλ 223 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηζάξηζκνπο θαηαλαισηέο. Σα ζηνηρεία 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αθνχ ειέγρζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ, εηζήρζεζαλ ζε βάζε 

δεδνκέλσλ, ε νπνία θαηαζθεπάζζεθε ζην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο Stata. Σν ζπλνιηθφ 

δείγκα (223) είλαη δηκεξέο θαζψο απνηειείηαη απφ ην ππνζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζηα ζνππεξκάξθεη (απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα 

νλνκάδεηαη Γείγκα Μ=122 εξσηεκαηνινγίσλ) θαη ην ππνζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ ειεθηξνληθά (απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη Γείγκα Η=101 

εξσηεκαηνινγίσλ). 

Η δηαδηθαζία ζπιινγήο εξσηεκαηνινγίσλ ζηα ζνχπεξ κάξθεη δηεμήρζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

23/11/2015 έσο 11/12/2015 ζε δχν θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο θιαβελίηε (Καιιηζέα θαη 

Κεξαηζίλη), έλα ηεο εηαηξείαο ΑΒ (Κεθηζνχ) θαη έλα ηεο εηαηξείαο Carrefour (Ακπεινθήπσλ). 

Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ ηπραία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο εξσηεκαηνινγίσλ 

απφ ηα ζνππεξ κάξθεη, κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νινθιεξψζεθε θαη ε ειεθηξνληθή 

ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ (23/11/2015 έσο 05/02/2016), κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Google 

Forms.  

 

4.1 Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε 

ε πξψην επίπεδν πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 

κνλνκεηαβιεηφ επίπεδν, ζθηαγξαθψληαο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι ηνπ δείγκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ εξσηεζέλησλ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή-

αγνξά ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ. Σέινο, γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ζπζρεηίζεηο ησλ 

επξεκάησλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 

4.1.1 Κνηλσληθννηθνλνκηθό πξνθίι 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππνβάζξνπ ηνπ δείγκαηνο 

πνπ πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε εθπαίδεπζε, ην εηζφδεκα θ.α.. 



37 

 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή γηα ην ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν. 

Ξεθηλψληαο απφ ην θχιν, ην δείγκα ησλ 223 ζπκκεηερφλησλ δηακνξθψλεηαη φπσο θαίλεηαη ζην 

Γξάθεκα 4. 

 

Γξάθεκα 4. Φύιν 

 

Δθαξκφδνληαο ην Pearson’s ρ
2
 ηεζη, απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θχινπ αλάκεζα ζηα δχν δείγκαηα (Pearson’s ρ
2
 test: ρ

2
=6,3335, 

p-value=0,012). Σν Γείγκα Μ απνηειείηαη απφ 39 άλδξεο (32%) θαη 83 γπλαίθεο (68%). 

πγθξηκέλα, ην Γείγκα Η απνηειείηαη απφ 49 άλδξεο (48,5%) θαη 52 γπλαίθεο (51,5%) (Πίλαθαο 

7). Όπσο ήηαλ αλακελφκελν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απνηειείηαη απφ γπλαίθεο. 

 

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή ηνπ θύινπ ζηα δύν δείγκαηα 

 Γείγκα Μ Γείγκα Μ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Άλδξαο 39 32% 49 48,5% 

Γπλαίθα 83 68% 52 51.5% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη 39 ρξφλσλ, κε πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο 

λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 19-35 (Γξάθεκα 5). ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα 

νη ειηθίεο φζσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζπλνιηθά αιιά θαη μερσξηζηά γηα ην δείγκα Μ θαη 

ην δείγκα Η, αθνχ ζχκθσλα κε ην Kruskall-Wallis ηεζη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δείγκαηα (Kruskall-Wallis test: ρ
2
=59,601, p-value =0,0001). ην δείγκα Μ 

Άνδρασ 
39% 

Γυναίκα 
61% 
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παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (36,9 %) απνηεινχλ νη θαηαλαισηέο 36 έσο 51 

ρξνλψλ. Αθνινπζεί ε νκάδα θαηαλαισηψλ κε ειηθίεο απφ 52 έσο 67 κε 33,6%. Η ειηθηαθή 

νκάδα 19-35 απνηειεί ην 27% ηνπ δείγκαηνο ελψ 3 εξσηψκελνη (2,5%) είλαη 68-83 ρξφλσλ. ην 

δείγκα Η ην 81,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθά θαηεγνξία 19-35, ην νπνίν ήηαλ 

αλακελφκελν θαζφηη ζε έξεπλεο πνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ν κέζνο φξνο 

ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κηθξαίλεη. Οη εξσηψκελνη ειηθίαο απφ 36 έσο 51 απνηεινχλ ην 

10,9%, ελψ εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 52-67 θαη 68-83, απνηεινχλ ην 6,9% θαη 1% 

αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 8. Καηαλνκή ειηθίαο ζηα δύν δείγκαηα 

 πλνιηθό Γείγκα Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

Ηιηθίεο πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

19-35 115 51,6% 33 27,0% 82 81,2% 

36-51 56 25,1% 45 36,9% 11 10,9% 

52-67 48 21,5% 41 33,6% 7 6,9% 

68-83 4 1,8% 3 2,5% 1 1,0% 

χλνιν 223 100% 122 100% 101 100% 

 

Γξάθεκα 5. Ζιηθία 
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Όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηψκελσλ είλαη πηπρηνχρνη 

ΑΔΙ/ΣΔΙ ζε πνζνζηφ 50,2% κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Κruskall-

Wallis λα ππνδεηθλχνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν δείγκαηα (ρ
2
=49,825, 

p-value =0,0001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δείγκα Μ ε θαηεγνξία πηπρηνχρσλ ΑΔΙ/ΣΔΙ 

θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 42,6%. Αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη Λπθείνπ κε πνζνζηφ 41%. Οη 

θνηηεηέο θαη νη απφθνηηνη ΙΔΚ θαηαιακβάλνπλ ην 8,2% ελψ ην ππφινηπν 8,2% κνηξάδεηαη ίζα 

αλάκεζα ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπο θάηνρνπο Μεηαπηπρηαθνχ ή Γηδαθηνξηθνχ 

ηίηινπ. ην δείγκα Η, νη πηπρηνχρνη ΑΔΙ/ΣΔΙ ππεξηζρχνπλ κε πνζνζηφ 59,4%. Αθνινπζνχλ νη 

θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ/Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ κε 26,7%, νη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ κε 

7,9% θαη νη Απφθνηηνη ΙΔΚ ή θνηηεηέο κε έλα 5,9% (Πίλαθαο 9).  

 

Πίλαθαο 9. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 πλνιηθό Γείγκα Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 5 2,2% 5 4,1% 0 0% 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 
58 26% 50 41% 8 7,9% 

Απφθνηηνο ΙΔΚ ή 

θνηηεηήο 
16 7,2% 10 8,2% 6 5,9% 

Πηπρηνύρνο ΑΔΗ/ΣΔΗ 112 50,2% 52 42,6% 60 59,4% 

Κάηνρνο Μεηαπη/θνχ - 

Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ 
32 14,4% 5 4,1% 27 26,7% 

χλνιν 223 100% 122 100% 101 100% 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ δείγκαηνο φπσο ε χπαξμε ή φρη αλειίθνπ ζην 

λνηθνθπξηφ (Πίλαθαο 10), θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εξσηψκελνπ (Πίλαθαο 11).  

ηελ πιεηνςεθία ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ δείγκαηνο, κε πνζνζηφ 69,1%, δελ ππάξρεη αλήιηθν 

κέινο. Καζψο ε εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Pearson’s ρ
2
 ππνδεηθλχεη πσο ην δείγκα Μ δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην δείγκα Η (Pearson’s ρ
2 

test: ρ
2
=33,3682, p-value = 0,000), ζηνλ 

Πίλαθα 10 αλαιχνληαη μερσξηζηά ηα δεδνκέλα ησλ δχν δεηγκάησλ. Παξαηεξείηαη πσο ζην 
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δείγκα Μ νη εξσηψκελνη, ζε πνζνζηφ 55,7%, δελ έρνπλ αλήιηθν κέινο ζην λνηθνθπξηφ ηνπο, 

ελψ ζην δείγκα Η ην πνζνζηφ απηφ εθηνμεχεηαη ζην 85,2%. 

 

Πίλαθαο 10. Ύπαξμε ή όρη αλήιηθνπ παηδηνύ 

 
Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Απνπζία Αλειίθνπ  68 55,7% 86 85,2% 

Ύπαξμε Αλειίθνπ 54 44,3% 15 14,8% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ, ν κέζνο φξνο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη ηα 3 άηνκα ελψ ην 30,5 % ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αλήθεη ζε λνηθνθπξηφ ησλ 2 

αηφκσλ (Γξάθεκα 6). Με ηελ εθαξκνγή αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (ANOVA), 

δηαπηζηψλεηαη ε ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ Μ θαη Η νπφηε ηα απνηειέζκαηα 

δηακνξθψλνληαη φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 11 (ANOVA test p-value = 0,0042). 

 

Γξάθεκα 6. Αξηζκόο κειώλ 

 

 

ην δείγκα Μ ηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά, ζε πνζνζηφ 32%, απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα άηνκα 

αθνινπζνχλ απηά ησλ δχν αηφκσλ (27,9%), ησλ ηξηψλ αηφκσλ (21.3%), ησλ πέληε αηφκσλ θαη 
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πάλσ (12,2%) θαη ηνπ ελφο αηφκνπ (6,6%). Αληίζηνηρα, ζην δείγκα Η, ε πιεηνςεθία αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ 2 κειψλ, ζε πνζνζηφ 33,7%, αθινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ησλ ηεζζάξσλ 

κειψλ (21,8%), ηνπ ελφο κέινπο (18,8%), ησλ ηξηψλ κειψλ (16,8%) θαη ηέινο ησλ πέληε κειψλ 

θαη πάλσ. 

 

Πίλαθαο 11. Αξηζκόο κειώλ 

 Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

1 κέινο 8 6,6% 19 18,8% 

2 κέιε 34 27,9% 34 33,7% 

3 κέιε 26 21,3% 17 16,8% 

4 κέιε 39 32,0% 22 21,8% 

5 κέιε 15 12,2% 9 8,9% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ γηα ην αλ θαηάγνληαη απφ ειαηνπαξαγσγή πεξηνρή ή 

φρη. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ γξάθεκα 7 νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ρσξίδνληαη ζρεδφλ ζην κηζφ, 

κε ην 53% λα απαληάεη πσο δελ θαηάγεηαη απφ ειαηνπαξαγσγηθή πεξηνρή. 

Γξάθεκα 7. Καηαγσγή από ειαηνπαξαγσγηθή πεξηνρή 

 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Pearson’s ρ
2
, δηαπηζηψλεηαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 

κέζσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο, αλάκεζα ζην δείγκα Μ θαη ζην δείγκα Η. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ δχν δεηγκάησλ μερσξηζηά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 12. Γηα ην δείγκα Μ ην 

Όχι 
53% 

Ναι 
47% 
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κεγαιχηεξν πνζνζηφ (69%) απνηεινχλ απηνί πνπ δελ θαηάγνληαη απφ ειαηνπαξαγσγηθή 

πεξηνρή. Αληηζέησο, ζην δείγκα Η ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (65,3%) 

θαηάγνληαη απφ πεξηνρή πνπ παξάγεη ειαηφιαδν (Pearson’s ρ
2
 test: ρ

2
= 25,9676, p-value = 

0,000). 

 

Πίλαθαο 12. Καηαλνκή θαηαγσγήο από ειαηνπαξαγσγηθή πεξηνρή ησλ δύν δεηγκάησλ 

 Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Όρη 84 69% 35 34,7% 

Ναη 38 31% 66 65,3% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

Σειεπηαίν απφ ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ην εηζφδεκα. 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, απηή παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζην 

Γξάθεκα 8. 

 

Γξάθεκα 8. Δηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ δείγκαηνο 
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ηνλ Πίλαθα 13, αλαιχνληαη ηα πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο. Σν 27,8% ηνπ δείγκαηνο 

απνηειείηαη απφ θαηαλαισηέο κε κέηξην εηζφδεκα. Οη θαηεγνξίεο «Πάλσ απφ ην κέηξην» θαη 

«Κάησ απφ ην κέηξην» λα αθνινπζνχλ κε 26,4% θαη 22% αληίζηνηρα. Οη θαηαλαισηέο πνπ 

αλήθνπλ ζε λνηθνθπξηά κε «Καιή-Πνιχ θαιή» νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απνηεινχλ ην 13,9 % ηνπ 

δείγκαηνο ελψ ε θαηεγνξία «Πνιχ θαθή-Καθή» αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην 9,9% ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίλαθαο 13. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε λνηθνθπξηνύ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Πνιχ θαθή-Καθή 22 9,9% 

Κάησ απφ ην κέηξην 49 22% 

Μέηξηα 62 27,8% 

Πάλσ απφ ην κέηξην 59 26,4% 

Καιή-Πνιχ θαιή 31 13,9% 

χλνιν 223 100% 
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4.1.2 Καηαλαισηηθέο Σάζεηο 

 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηψκελσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ. 

Αξρηθά κε ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, «Έρεηε αγνξάζεη ή/θαη θαηαλαιψζεη 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ειαηφιαδν ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν;», εμαζθαιίζηεθε ε εγθπξφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ θαζψο απάληεζαλ κφλν θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ ή έρνπλ θάλεη ρξήζε 

ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. Έηζη απφ ηνπο 380, αξρηθά, 

εξσηψκελνπο νη 223 ζπλέρηζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ελψ νη 157 πνπ 

απάληεζαλ φρη δελ ζπκκεηείραλ πεξαηηέξσ ζηελ έξεπλα. 

ηνλ Πίλαθα 14, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζπλνιηθά ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη μερσξηζηά 

γηα ηα δχν ππνζχλνια (Μ θαη Η), θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Pearson’s ρ
2
 

(ρ
2
=45,1294, p-value =0,000) ππέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην δείγκα Μ 

θαη ζην δείγκα Η. Αλαιπηηθά, γηα ην δείγκα Μ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ (100%) είλαη απηνί 

πνχ θάλνπλ ηα ςψληα γηα ην λνηθνθπξηφ, πξάγκα αλακελφκελν αθνχ ε έξεπλα δηεμήρζε εληφο 

ησλ ζνππεξκάξθεη ζε θαηαλαισηέο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαλαισηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ην δείγκα Η ηα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 68,3% απάληεζαλ πσο είλαη 

αγνξαζηέο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη 31,7% πσο δελ είλαη νη αγνξαζηέο ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Πίλαθαο 14. Αγνξαζηήο ηξνθίκσλ λνηθνθπξηνύ 

Δξ.2 
πλνιηθό Γείγκα Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ναη 191 85,7% 122 100% 69 68,3% 

Όρη 32 14,3% 0 0% 32 31,7% 

χλνιν 223 100% 122 100% 101 100% 

 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ παίδνπλ ξφιν γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ζηελ επηινγή ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, θαηαγξάθεθε ε ζεκαληηθφηεηά γηα θαζέλα απφ 

απηά, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 15 έσο 25, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

ηελ θιίκαθα Likert. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε απηψλ ησλ δέθα ραξαθηεξηζηηθψλ 
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εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο Kruskall – Wallis, μερσξηζηά γηα ην θαζέλα. Όπνπ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην δείγκα Μ θαη ην δείγκα Η, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα 

θαη ησλ δχν δεηγκάησλ ζηνπο πίλαθεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα 

σο «πλνιηθφ δείγκα».  

Αξρηθά ε ηηκή, Πίλαθαο 15, ζεσξείηε σο «εκαληηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ απφ ην 37,7% ησλ 

εξσηψκελσλ «Πνιχ ζεκαληηθφ» ζε πνζνζηφ 30%, «Μέηξηα ζεκαληηθφ» γηα ην 24,2%, «Λίγν 

ζεκαληηθφ» ζε πνζνζηφ 4,5% θαη «Καζφινπ ζεκαληηθφ» γηα ην 3,6%.  

 

Πίλαθαο 15. εκαληηθόηεηα ηεο ηηκήο ζηελ επηινγή ειαηνιάδνπ 

Δξ.3.α 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 8 3,6% 

Λίγν ζεκαληηθφ 10 4,5% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 54 24,2% 

εκαληηθό 84 37,7% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 67 30% 

χλνιν 223 100% 

 

Αληίζηνηρα κε ηελ ηηκή, ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, γηα ην πφζν 

ζεκαληηθέο είλαη γη απηνχο νη δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο, παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 16. Γηα ην 

δείγκα Μ είλαη «εκαληηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ επηινγή ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, ζε 

πνζνζηφ 36,9%. Η ακέζσο πην δεκνθηιήο απάληεζε είλαη ε «Καζφινπ ζεκαληηθφ» (19,7%), 

αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «Λίγν ζεκαληηθφ» (17,2%), «Πνιχ ζεκαληηθφ» (14,8%) θαη «Μέηξηα 

ζεκαληηθφ» (11,5%). ην δείγκα Η, ηα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη κεηά ηελ πην ζπρλή 

απάληεζε πνπ είλαη ε «εκαληηθφ». Έηζη ζηελ δεχηεξε ζέζε έξρεηαη ε απάληεζε «Μέηξηα 

ζεκαληηθφ» θαη αθνινπζνχλ νη ραξαθηεξηζκνί «Πνιχ ζεκαληηθφ» (21,8%), «Λίγν ζεκαληηθφ» 

(17,8%) θαη «Καζφινπ ζεκαληηθφ» (3%). (Kruskal-Wallis test: ρ
2
= 4,370, p-value =0,0366) 
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Πίλαθαο 16. Γηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο (Ληπαξά, ζεξκίδεο, θ.α.) 

Δξ.3.β 
Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 24 19,7% 3 3,0% 

Λίγν ζεκαληηθφ 21 17,2% 18 17,8% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 14 11,5% 25 24,8% 

εκαληηθό 45 36,9% 33 32,7% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 18 14,8% 22 21,8% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κειεηήζεθε σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ, σο παξάγνληαο 

θαηαλαισηηθήο απφθαζεο, ήηαλ ην ρξψκα ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ (Πίλαθαο 17). Αλ θαη 

πνιιέο ζπζθεπαζίεο ηππνπνηεκέλσλ ειαηνιάδσλ δελ επηηξέπνπλ ηελ νπηηθή επαθή κε ην 

πξαγκαηηθφ ρξψκα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηέρνπλ, νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο (44,8%) ην 

ζεσξνχλ «εκαληηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ. ε πνζνζηφ 20,2% νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ «Μέηξηα 

ζεκαληηθφ» ην ρξψκα φηαλ επηιέγνπλ ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν ελψ γηα ην 19,3% ησλ 

θαηαλαισηψλ απνηειεί «Πνιχ ζεκαληηθφ» παξάγνληα. Σν ππφινηπν 15,7 % κνηξάζηεθε ζηηο 

δχν παξαθάησ απαληήζεηο: «Λίγν ζεκαληηθφ» (10,8%) θαη «Καζφινπ ζεκαληηθφ» (4,9%) 

 

Πίλαθαο 17. Υξώκα 

Δξ.3.γ 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 11 4,9% 

Λίγν ζεκαληηθφ 24 10,8% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 45 20,2% 

εκαληηθό 100 44,8% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 43 19,3% 

χλνιν 223 100% 
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Η νζκή θαη ε γεχζε, επίζεο, είλαη δχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νη θαηαλαισηέο δελ 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ πξηλ αγνξάζνπλ γηα πξψηε θνξά ην πξντφλ. Δίλαη, φκσο, ζχκθσλα κε 

ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ, ηνπ δείγκαηνο Μ, «εκαληηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ γηα έλα 32,8% 

«Πνιχ ζεκαληηθφ». Σν ππφινηπν 17,2% δηακνηξάδεηαη ζηηο απαληήζεηο «Μέηξηα ζεκαληηθφ» 

(9%), «Λίγν ζεκαληηθφ» (5,7%) θαη «Καζφινπ ζεκαληηθφ» (2,5%). ην δείγκα Η, γηα ηελ 

πιεηνςεθία (45,5%) ε νζκή-γεχζε είλαη «Πνιχ ζεκαληηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ. Αθνινπζνχλ νη 

ραξαθηεξηζκνί «εκαληηθφ» (43,6%), «Μέηξηα ζεκαληηθφ» (7,9%), «Λίγν ζεκαληηθφ» (2%) θαη 

ηέινο «Καζφινπ ζεκαληηθφ» (1%). (Kruskal-Wallis test: ρ
2
= 4,543, p-value =0,0331) 

 

Πίλαθαο 18. Οζκή - Γεύζε 

Δξ.3.δ 
Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 3 2,5% 1 1% 

Λίγν ζεκαληηθφ 7 5,7% 2 2% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 11 9,0% 8 7,9% 

εκαληηθφ 61 50,0% 44 43,6% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 40 32,8% 46 45,5% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

Η νμχηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο δειψλεηαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζηελ 

ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Έηζη νη θαηαλαισηέο πνπ ελδηαθέξνληαη ελεκεξψλνληαη πξηλ 

αγνξάζνπλ ην πξντφλ. Η νμχηεηα ινηπφλ ζεσξείηαη απφ 90 εξσηψκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ 223, 

«εκαληηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ, ζε πνζνζηφ 40,4% θαη «Πνιχ ζεκαληηθφ» ζε πνζνζηφ 32,7% 

(Πίλαθαο19). Με 9,9% ε απάληεζε «Λίγν ζεκαληηθφ» πξνεγείηαη ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 

«Καζφινπ ζεκαληηθφ» (9,4%), ελψ ε απάληεζε «Μέηξηα ζεκαληηθφ» έξρεηαη ηειεπηαία κε 17 

απαληήζεηο (7,6%).  
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Πίλαθαο 19. Ομύηεηα 

Δξ.3.ε 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 21 9,4% 

Λίγν ζεκαληηθφ 22 9,9% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 17 7,6% 

εκαληηθό 90 40,4% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 73 32,7% 

χλνιν 223 100% 

 

Η κάξθα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ αλαγλψξηζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, νη 

νπνίνη, ζε πνζνζηφ 42,1% θαη 25,6%, ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθή θαη κέηξηα ζεκαληηθή, αληίζηνηρα, 

ζηε ιήςε αγνξαζηηθήο απφθαζεο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ. Γηα έλα 15,7% παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ελψ γηα ην ππφινηπν 16,6% παίδεη ιίγν ζεκαληηθφ (11,2%) έσο θαζφινπ 

ζεκαληηθφ (5,4%) ξφιν ζε απηή ηελ επηινγή. 

 

Πίλαθαο 20. Δηαηξεία παξαγσγήο - Μάξθα 

Δξ.3.ζη 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 12 5,4% 

Λίγν ζεκαληηθφ 25 11,2% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 57 25,6% 

εκαληηθό 94 42,1% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 35 15,7% 

χλνιν 223 100% 

 

Ο ηφπνο πξνέιεπζεο ελφο πξντφληνο, εηδηθά ζηα ηππνπνηεκέλα ειαηφιαδα, εληζρχεη ηελ ηαχηηζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο κε ηελ πνηφηεηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηνρήο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 21, αξρηθά γηα ην δείγκα Μ, νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ «εκαληηθφ» απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζε πνζνζηφ 41,8%, «Μέηξηα ζεκαληηθφ» ζε πνζνζηφ 30,3%, «Πνιχ 
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ζεκαληηθφ» ζε πνζνζηφ 11,5%, «Λίγν ζεκαληηθφ» ζε πνζνζηφ 9,8% θαη «Καζφινπ ζεκαληηθφ» 

ζε πνζνζηφ 6,6%. Όζνλ αθνξά ην δείγκα Η, νη εξσηψκελνη απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 42,6% πσο 

ε πξνέιεπζε είλαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαηά ηελ επηινγή ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ. ε 

πνζνζηφ 25,7% απάληεζαλ πσο είλαη «Πνιχ ζεκαληηθφ», ελψ γηα ην 21,8% ζεσξείηαη «Μέηξηα 

ζεκαληηθφ». Γηα ην ππφινηπν 9,9% είλαη ιίγν ζεκαληηθφ. Η επηινγή θαζφινπ ζεκαληηθφ δελ 

ζπκπιεξψζεθε απφ θαλέλα ζπκκεηέρνληα. (Kruskal-Wallis test: ρ
2
=8,983, p=0,0027) 

 

Πίλαθαο 21. Σόπνο πξνέιεπζεο 

Δξ.3.δ 
Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 
8 6,6% 0 0% 

Λίγν ζεκαληηθφ 12 9,8% 10 9,9% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 37 30,3% 22 21,8% 

εκαληηθό 51 41,8% 43 42,6% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 14 11,5% 26 25,7% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

Η πηζηνπνίεζε νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.), φπσο ιέεη θαη ην φλνκα ηεο, είλαη ε 

επηβεβαίσζε φηη ην ζπζθεπαζκέλν ειαηφιαδν πνπ ηελ θαηέρεη απνηειεί απζεληηθφ πξντφλ ηεο 

αληίζηνηρεο ηνπνζεζίαο. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηελ έξεπλα, απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε ζε 

πνζνζηφ 36,8%, κέηξηα ζεκαληηθή ζην 19,3%, ιίγν ζεκαληηθή ζην 18,4%, πνιχ ζεκαληηθή ζε 

πνζνζηφ 15,7% θαη θαζφινπ ζεκαληηθή ζην ππφινηπν 9,8% (Πίλαθαο 22).  
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Πίλαθαο 22. Πηζηνπνίεζε Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο 

Δξ.3.ε 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 22 9,8% 

Λίγν ζεκαληηθφ 41 18,4% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 43 19,3% 

εκαληηθό 82 36,8% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 35 15,7% 

χλνιν 223 100% 

 

ηνλ Πίλαθα 23 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ εξσηψκελσλ φζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα 

πνπ έρεη γηα απηνχο ε έλδεημε πηζηνπνίεζεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ. Γηα ην δείγκα Μ ηα απνηειέζκαηα δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

«Λίγν ζεκαληηθφ» 27,9%, «Μέηξηα ζεκαληηθφ» 26,2%, «εκαληηθφ» 18,9%, «Καζφινπ 

ζεκαληηθφ» 15,6%, «Πνιχ ζεκαληηθφ» 11,5%. ε αληίζεζε κε ην δείγκα Μ, ζην δείγκα Η, ηα 

απνηειέζκαηα δηακνξθψλνληαη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά πξνηίκεζεο σο εμήο: «εκαληηθφ» 31,7%, 

«Μέηξηα ζεκαληηθφ» 25,7%, «Πνιχ ζεκαληηθφ» 22,8%. «Λίγν ζεκαληηθφ» 10,9%, «Καζφινπ 

ζεκαληηθφ» 8,9%. (Kruskall-Wallis test: ρ
2
=15,577, p-value =0,0001). 

Πίλαθαο 23. Πηζηνπνίεζε Βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

Δξ.3.ζ 
Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 
19 15,6% 9 8,9% 

Λίγν ζεκαληηθό 34 27,9% 11 10,9% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 32 26,2% 26 25,7% 

εκαληηθφ 23 18,9% 32 31,7% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 14 11,5% 23 22,8% 

χλνιν 122 100% 101 100% 
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Αληίζηνηρα κε ηελ πηζηνπνίεζε πξνέιεπζεο, ε αλαγξαθή ηεο πνηθηιίαο ηεο ειηάο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη ην ειαηφιαδν παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν 

δείγκαηα (ρ
2
=24,669, p-value =0,0001). ην δείγκα Μ ε ζεκαληηθφηεηα είλαη ρακειή γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, κε ηελ πιεηνςεθία λα επηιέγνπλ ηελ απάληεζε «Λίγν ζεκαληηθφ» ζε πνζνζηφ 

33,6%, «Καζφινπ ζεκαληηθφ (23%), «εκαληηθφ» (21,3%), «Μέηξηα ζεκαληηθφ» (18%), «Πνιχ 

ζεκαληηθφ» (4,1%), φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 18. Απφ ηελ άιιε, ζην δείγκα Η, ε πνηθηιία 

είλαη γηα ηελ πιεηνςεθία «εκαληηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ (36,6%).Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο 

«Μέηξηα ζεκαληηθφ» (28,7%), «Λίγν ζεκαληηθφ» (15,9%), «Πνιχ ζεκαληηθφ» (11,9%) θαη 

«Καζφινπ ζεκαληηθφ (6,9%). 

 

Πίλαθαο 24. Πνηθηιία 

Δξ.3.η 
Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 
28 23,0% 7 6,9% 

Λίγν ζεκαληηθό 41 33,6% 16 15,9% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 22 18,0% 29 28,7% 

εκαληηθφ 26 21,3% 37 36,6% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 5 4,1% 12 11,9% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

ην ηειεπηαίν απφ ηα εξεπλψκελα ραξαθηεξηζηηθά, (Πίλαθαο 25), ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θαηαλαισηψλ (43,5%) απνηχπσζε φηη ζεσξεί «εκαληηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμε πνπ αλαγξάθεηαη πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. ε πνζνζηφ 33,6% «Πνιχ ζεκαληηθφ», «Μέηξηα 

ζεκαληηθφ» (4,1%), «Λίγν ζεκαληηθφ» (7,6%) θαη «Καζφινπ ζεκαληηθφ» (4,1%).  
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Πίλαθαο 25. Ζκεξνκελία Λήμεο 

Δξ.3.θ 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 9 4,1% 

Λίγν ζεκαληηθφ 17 7,6% 

Μέηξηα ζεκαληηθφ 25 11,2% 

εκαληηθό 97 43,5% 

Πνιχ ζεκαληηθφ 75 33,6% 

χλνιν 223 100% 

 

πλερίδνληαο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππφινηπνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ εξψηεζε «ε ηη 

θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο πξνηηκάηε λα αγνξάδεηε ειαηφιαδν;», γίλεηαη εκθαλήο ε δηαθνξά 

ησλ απαληήζεσλ αλάκεζα ζηα δείγκαηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη θαη ζηαηηζηηθά (Fisher's exact 

test: p=-value 0,000). Δλψ ζην δείγκα Μ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (91,8%) πξνηηκά 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην ζνππεξκάξθεη γηα ηηο αγνξέο ηνπ ζε ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν, ζην 

δείγκα Η ην πνζνζηφ φζσλ απάληεζαλ «Αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη» είλαη αηζζεηά κεησκέλν 

(67,3%). Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 26. 

 

Πίλαθαο 26. Καηάζηεκα αγνξάο 

Δξ.4 
Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη 112 91,8% 68 67,3% 

πλεηαηξηζκνχο 8 6,6% 17 16,8% 

Δμεηδηθεπκέλα κηθξά 

θαηαζηήκαηα 
1 0,8% 12 11,9% 

Λατθέο αγνξέο 1 0,8% 4 4% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

 

ηελ εξψηεζε «Όηαλ αγνξάδεηε ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν, ηη πξνηηκάηε λα αγνξάδεηε;» νη 

θαηαλαισηέο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (89,7%), απάληεζαλ «Δπψλπκν – 
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Διιεληθήο εηηθέηαο». Δλψ 17 απφ ηνπο 223 (7,6%), απάληεζαλ πσο πξνηηκνχλ «Αλψλπκν - 

Ιδησηηθήο εηηθέηαο». Σν ππφινηπν 2,7% απάληεζαλ «Δπψλπκν - Πνιπεζληθήο εηηθέηαο» 

(Πίλαθαο 27) (έιεγρνο Pearson’s ρ
2
=4,9957, p-value = 0,082). 

 

Πίλαθαο 27. Πξνηίκεζε εηηθέηαο 

Δξ.5 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Δπψλπκν - Πνιπεζληθήο εηηθέηαο 6 2,7% 

Δπώλπκν - Διιεληθήο εηηθέηαο 200 89,7% 

Αλψλπκν - Ιδησηηθήο εηηθέηαο 17 7,6% 

χλνιν 223 100% 

 

Καζψο ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε ε απάληεζε «Δπψλπκν – Διιεληθήο εηηθέηαο» ήηαλ ζρεηηθά 

αλακελφκελε, θξίζεθε αλαγθαίν λα ππάξρεη κηα εξψηεζε-«ηεζη» ε νπνία ζα επηβεβαηψλεη πσο 

νη θαηαλαισηέο γλσξίδνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο πνπ αγνξάδνπλ, θη φηη απηφ πνπ 

αγνξάδνπλ είλαη ηειηθά απηφ πνπ επηδεηνχλ. Έηζη δηακνξθψζεθε ε παξαθάησ εξψηεζε 

(Πίλαθαο 28), κε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο απάληεζεο, ε νπνία θαινχζε ηνπο θαηαλαισηέο λα 

επηιέμνπλ πνην απφ ηηο παξαθάησ ελαιιαθηηθέο κάξθεο ειαηνιάδνπ είλαη ειιεληθέο. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ελψ νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ θαη πξνηηκνχλ ηππνπνηεκέλν 

ειαηφιαδν Διιεληθήο εηηθέηαο, δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην πνηα ειαηφιαδα πιεξνχλ απηή ηελ 

πξνδηαγξαθή. Γηακνξθψζεθαλ ινηπφλ νη παξαθάησ απαληήζεηο (269) νη νπνίεο αλέδεημαλ σο 

ειιεληθφ, ζε πνζνζηφ 59,1% ηελ επσλπκία Άιηηο θαη ζε πνζνζηφ 31,2% ηελ επσλπκία 

Μηλέξβα. Η απάληεζε «Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ, ε νπνία ήηαλ θαη ε ζσζηή, απέζπαζε κφιηο 

25 απαληήζεηο (9,3%), ελψ κία απάληεζε δφζεθε γηα ην Barbera (0,4%) (Fisher's exact test: p-

value =0,405).  
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Πίλαθαο 28. Δπώλπκν ειιεληθό 

Δξ.6 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Άιηηο 159 59,1% 

Barbera 1 0,4% 

Μηλέξβα 84 31,2% 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ  25 9,3% 

χλνιν 269 100% 

  Γειψλεη ηελ ζσζηή απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη μεθάζαξα ε άγλνηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ πάλσ 

ζην ζέκα ηεο ειιεληθφηεηαο ηεο εηηθέηαο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ. Απφ ηνπο 223 

ζπκκεηέρνληεο κφιηο νη 25 απάληεζαλ ζσζηά. 

 

Γξάθεκα 9. Δξώηεζε-ηεζη ειιεληθόηεηαο εηηθέηαο 

 

 

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ εξγαιείν, απφ πιεπξάο κάξθεηηλγθ είλαη ε ζπζθεπαζία ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Οπφηε ήηαλ ζπλεηφ λα εξεπλεζνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ δείγκαηνο θαη σο πξνο 

απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Οη παξαθάησ απαληήζεηο απνδεηθλχνπλ πσο ζρεδφλ νη κηζνί 

Λάκοσ 
89% 

ωςτό 
11% 
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θαηαλαισηέο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο (49,8%) πξνηηκνχλ ηελ πιαζηηθή ζπζθεπαζία έλαληη ησλ 

κεηαιιηθψλ (28,2%) θαη ησλ γπάιηλσλ (22%)(έιεγρνο Pearson’s ρ
2
: ρ

2
= 5.4087 p-value = 0.067). 

 

Πίλαθαο 29. Πξνηίκεζε ζπζθεπαζίαο 

Δξ.7 
Γείγκα Μ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γπάιηλε 49 22% 

Πιαζηηθή 111 49,8% 

Μεηαιιηθή 63 28,2% 

χλνιν 122 100% 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην ρξψκα ηνπ ηππνπνηεκέλνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επηινγή 

αγνξάο πνπ ζα θάλεη ν θαηαλαισηήο. Δίλαη φκσο ζσζηή ε άπνςε πσο ην ρξψκα έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ θαη ηη πηζηεχνπλ νη θαηαλαισηέο γη’ 

απηφ; 

ηνλ Πίλαθα 30 παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα, μερσξηζηά 

γηα ηα δχν δείγκαηα (έιεγρνο Pearson’s ρ
2
 test: ρ

2
=8,1543, p-value =0,017). αξρηθά ζην δείγκα 

Μ ην 75,4% ππνζηεξίδεη φηη είλαη πνηνηηθφηεξν έλα ειαηφιαδν πξάζηλνπ ρξψκαηνο έλαληη ελφο 

ειαηνιάδνπ θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Σν 17,2% ησλ απαληήζεσλ απνηεινχζε ε επηινγή «Σν ρξψκα 

δελ παίδεη ξφιν, θαη ηα δχν κπνξεί λα είλαη εμίζνπ πνηνηηθά» ελψ ην 7,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ππνζηήξημε  πσο ην ειαηφιαδν θίηξηλνπ ρξψκαηνο έρεη θαιχηεξε πνηφηεηα. ην δείγκα Η ην 

πνζνζηφ φζσλ απάληεζαλ ην ειαηφιαδν πξάζηλνπ ρξψκαηνο είλαη 59,4% ελψ ην πνζνζηφ ηεο 

ζσζηήο απάληεζεο, πσο ην ρξψκα δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο, θηάλεη ην 33,7%. Σέινο, 

έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6,9% πηζηεχεη φηη ην ειαηφιαδν θίηξηλνπ ρξψκαηνο είλαη ην 

πην πνηνηηθφ.  
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Πίλαθαο 30. Υξώκα - Πξνζιακβαλόκελε πνηόηεηα 

Δξ.8 
Γείγκα Μ Γείγκα Ζ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Διαηφιαδν θίηξηλνπ 

ρξψκαηνο 
9 7,4% 7 6,9% 

Διαηόιαδν πξάζηλνπ 

ρξώκαηνο 
92 75,4% 60 59,4% 

Σν ρξψκα δελ παίδεη ξφιν, 

θαη ηα δχν κπνξεί λα είλαη 

εμίζνπ πνηνηηθά  
21 17,2% 34 33,7% 

χλνιν 122 100% 101 100% 

  Γειψλεη ηελ ζσζηή απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο εξψηεζεο «Πεξίπνπ πφζα ιίηξα ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ 

θαηαλαιψλεηε εηεζίσο (ζην λνηθνθπξηφ);», πξνθχπηεη κηα κέζε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο 

42,7 ιίηξα (51,2 ηππηθή απφθιηζε). Πξνρσξψληαο ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, δηεξεπλήζεθε ε 

χπαξμε αθξαίσλ ηηκψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή, ππφζεζε πνπ ελ θαηαθιείδη 

επηβεβαηψζεθε. πλεπψο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ρξήζε ηεο δηακέζνπ ζηε ζπγθξηκέλε κεηαβιεηή, ε 

νπνία παίξλεη ηελ ηηκή 34 ιίηξα, κε ειάρηζηε ηηκή 0,18 ιίηξα θαη κέγηζηε 600 ιίηξα.  

Πίλαθαο 31. Καηαλάισζε αλά έηνο ζε ιίηξα 

Δξ.9 πλνιηθό δείγκα 

Μέζνο Όξνο Σππηθή απφθιηζε Διάρηζην Γηάκεζνο Μέγηζην 

Καηαλάισζε/έηνο 42,7 51,2 0,18 34 600 

 

Μεηά ηελ αλαγσγή ησλ πνζνηήησλ πνπ δειψζεθαλ, αλά κέινο θάζε λνηθνθπξηνχ ηνλ ρξφλν, 

αληηζηνηρεί, θαηά κέζν φξν, πνζφηεηα ίζε κε 15,6 ιίηξα (18,8 ηππηθή απφθιηζε). Καζψο ε 

αξρηθή κεηαβιεηή «θαηαλάισζε αλά έηνο» απνηειείηαη απφ αθξαίεο ηηκέο, έηζη θαη ε 

«θαηαλάισζε αλά άηνκν αλά έηνο» ειέγρζεθε θαη επηβεβαηψζεθε ε χπαξμε αθξαίσλ ηηκψλ. 

πλεπψο, ζηνλ Πίλαθα 32, παξνπζηάδνληαη, εθηφο ηνπ κέζνπ φξνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ε 

δηάκεζνο, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ε ηηκή.  
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Πίλαθαο 32. Καηαλάισζε θαη’ άηνκν αλά έηνο (ζε ιίηξα) 

Δξ.9 πλνιηθό δείγκα 

Μέζνο Όξνο Σππηθή απφθιηζε Διάρηζην Γηάκεζνο Μέγηζην 

Καηαλάισζε/άηνκν/έηνο 15,6 18,8 0,09 12 200 

 

Η φιν θαη απμαλφκελε ρξήζε ππνθαηάζηαησλ ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα, έρεη πξνθαιέζεη κηα 

ζηαδηαθή κείσζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηνλ 

Πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ζαθέο πσο ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά, πιένλ, ην ειαηφιαδν δελ 

είλαη ε κνλαδηθή πεγή ειαίνπ. Με έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (45,3%) λα απαληάεη πσο 

ρξεζηκνπνηεί θαη άιινπ είδνπο έιαηα. Παξ’ φια απηά ε πιεηνςεθία (54,7%) απάληεζε πσο 

ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ειαηφιαδν ζην λνηθνθπξηφ ηεο Pearson’s ρ
2
 test: ρ

2
= 0,1151, p-value 

=0,734) 

 

Πίλαθαο 33. Υξεζηκνπνίεζε άιισλ ειαίσλ 

Δξ.10 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ναη 101 45,3% 

Όρη 122 54,7% 

χλνιν 223 100% 

 

Σέινο, ζηελ ππνζεηηθή εξψηεζε, «Αλ ε ηηκή ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ αλεβεί θαηά 10%, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκεξηλά επίπεδα, πνηά ζα είλαη ε αληίδξαζή ζαο;», πάλσ απφ ηνπο κηζνχο 

εξσηψκελνπο (52%) απάληεζαλ πσο ζα ζπλέρηδαλ λα αγνξάδνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα θαη 

πνηφηεηα. Σν 38,6% απάληεζε πσο ζα αγφξαδε κηθξφηεξε πνζφηεηα, ελψ ην 8% ζα αγφξαδε 

ειαηφιαδν ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Η απάληεζε «Θα αληηθαηαζηήζσ ην ειαηφιαδν κε 

άιιν θζελφηεξν ιάδη» επηιέρζεθε κφλν απφ ηξεηο ζπκκεηέρνληεο (0,8%)  
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Πίλαθαο 34. Αληίδξαζε ζε αύμεζε ηηκήο 

Δξ.11 
πλνιηθό δείγκα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Θα ζπλερίζσ λα αγνξάδσ ηελ ίδηα 

πνζόηεηα θαη πνηόηεηα 
116 52% 

Θα αγνξάδσ κηθξφηεξε πνζφηεηα 86 38,6% 

Θα αγνξάδσ ειαηφιαδν ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο θαη ηηκήο 
18 8% 

Θα αληηθαηαζηήζσ ην ειαηφιαδν κε άιιν 

θζελφηεξν ιάδη 
3 1,4% 

χλνιν 223 100% 
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4.1.3 Πξνθίι θαηαλαισηώλ κε βάζε ηε δηάκεζν εηήζηαο θαηαλάισζεο - πζρεηίζεηο 

ηελ ελφηεηα απηή, γίλεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηε δηάκεζν 

ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο, θαζψο επίζεο θαη  εχξεζε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο 

κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αιιά θαη μερσξηζηά γηα ηα επηκέξνπο 

ππνζχλνια (Μ, Η). 

πγθξίλνληαο ηελ θαηαλάισζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, παξαηεξείηαη κία ζεηηθή επίδξαζε ηεο ηειεπηαίαο ζηελ πνζφηεηα 

ειαηνιάδνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηα λνηθνθπξηά ηνπ δείγκαηνο. Αλαιπηηθά, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ (60%) κε ειηθία θάησ απφ 39 ρξφλσλ, θαηαλαιψλνπλ 10-40 ιίηξα αλά έηνο ζην 

λνηθνθπξηφ ηνπο, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ (55%) κε ειηθία άλσ ησλ 39 ρξφλσλ, 

θαηαλαιψλνπλ 40-80 ιίηξα εηεζίσο ζην λνηθνθπξηφ ηνπο. 

Αληίζηνηρα κε ηελ ειηθία, ε πιεηνςεθία ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν απφ 34 

ιίηξα ηνλ ρξφλν απνηεινχληαη απφ 1 ή 2 κέιε (62,9%). Δλψ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ δήισζαλ πσο θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 34 ιίηξα αλά έηνο, αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο 

ησλ ηξηψλ θαη πάλσ αηφκσλ (73,9%). Αλαθνξηθά κε ηελ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία, ηα 

λνηθνθπξηά πνπ θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξα απφ 34 ιίηξα εηεζίσο, αλήθνπλ ζε πνζνζηφ 63%, ζηηο 

εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο απφ «Μέηξηα» θαη θάησ ελψ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζαλ 

πσο ζην λνηθνθπξηφ ηνπο θαηαλαιψλνπλ πάλσ απφ 34 ιίηξα ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ αλά 

έηνο, αλήθνπλ ζε πνζνζηφ 72,2% ζηηο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο απφ «Μέηξηα» θαη πάλσ. 

Δπίζεο, ζπγθξίλνληαο ηελ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία κε ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε ηηκή ζηελ 

επηινγή ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, παξαηεξείηαη νηη εθείλνη πνπ απάληεζαλ πσο ε ηηκή 

επεξεάδεη «εκαληηθά» ή «Πνιχ ζεκαληηθά» ηελ επηινγή ηνπο θαηά ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλνπ 

ειαηνιάδνπ, αλήθνπλ, ζε πνζνζηφ 66,2%, ζε λνηθνθπξηά κέηξηαο θαη θάησ ηνπ κεηξίνπ  

εηζνδεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Αληηζέησο, ην 82% ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε πσο ε ηηκή είλαη 

«κέηξηα, ιίγν ή θαζφινπ ζεκαληηθή» θαηά ηελ επηινγή ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, έρεη κέηξηα 

θαη άλσ ηνπ κεηξίνπ νηθνλνκηθή άλεζε. 

Οη επφκελεο δχν εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είραλ σο ζηφρν ηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο θαηαλαισηηθήο άγλνηαο πνπ δξα εηο βάξνο ηεο επηζπκεηήο θαηαλαισηηθήο επηινγήο. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ζηελ εξψηεζε «Όηαλ αγνξάδεηε 

ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν, ηη πξνηηκάηε λα αγνξάδεηε;» ε απάληεζε επψλπκν ειιεληθήο εηηθέηαο 

ήηαλ αλακελφκελε. Έηζη ε επφκελε εξψηεζε απνηέιεζε έλα είδνο «ηεζη» γηα ην θαηά πφζν νη 

θαηαλαισηέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ είλαη ελεκεξσκέλνη πάλσ ζην πξντφλ. 
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Παξαηεξείηαη φηη απφ ην δείγκα ησλ 223 εξσηψκελσλ, νη 200 απάληεζαλ πσο πξνηηκνχλ 

επψλπκν ειιεληθήο εηηθέηαο ζηελ εξ.5. Απφ απηνχο, κφιηο νη 22 ζπκκεηέρνληεο (11%), 

απάληεζαλ ζσζηά ζηελ επφκελε εξψηεζε-επαιήζεπζεο (εξ. 6) γηα ην πνηα, ή θακία, απφ ηηο 

δνζκέλεο κάξθεο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ είλαη Διιεληθήο εηηθέηαο. Απηφ ζε επίπεδν 

κάξθεηηλγθ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αδπλακία ελεκέξσζεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 

αγνξάδεη ν θαηαλαισηήο θαη αδπλακία πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ εηηθεηψλ. Απφ ηελ άιιε είλαη 

επηηπρία ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ λα εδξαηψλνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη λα θεξδίδνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ αθφκα θη αλ νη ηειεπηαίνη επηδεηνχλ ειιεληθή εηηθέηα. 

πλερίδνληαο κε ηελ δεχηεξε εξψηεζε-ηεζη (εξ. 8), ζην γξάθεκα 10, παξαηεξείηαη ε απμεηηθή 

ηάζε ζην πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ, γηα ην αλ ην ρξψκα είλαη δείγκα πνηφηεηαο, φζν 

απμάλεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

Γξάθεκα 10. Υξώκα/πξνζιακβαλόκελε πνηόηεηα-Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

ηελ εξψηεζε πνχ αθνξά ζε πηζαλή αχμεζε ηηκήο ηνπ ειαηνιάδνπ, ηo 78,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ επηιέγνπλ ηελ 1
ε
 επηινγή, δειαδή ηελ πξνζπκία λα ζπλερίζνπλ λα αγνξάδνπλ 

ηελ ίδηα πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, θαηαηάζζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε 

κέηξηα, άλσ ηνπ κεηξίνπ θαη θαιή-πνιχ θαιή εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε. Αληηζέησο, ην 73% 

απηψλ πνπ επέιεμαλ ηηο ππφινηπεο ελαιιαθηηθέο, είλαη κεηξίνπ θάησ ηνπ κεηξίνπ θαη θαθή-πνιχ 

θαθή εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε. 
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4.2 Οηθνλνκεηξηθή αλάιπζε 

ηε παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη ρξήζε ηεο πνζνζηεκνξηαθήο παιηλδξφκεζεο (quantile regression) 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο παξαγφλησλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα (φπσο ην 

θχιν, ε ειηθία, ην εηζφδεκα, ε εθπαίδεπζε θ.α.), ζηελ θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα 

ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ηνπ δείγκαηνο. Η πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

ζε πεξηπηψζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ παξνπζία εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, φπσο ζηελ 

πξνθεηκέλε (Breusch-Pagan test: ρ
2
=399,67, p-value=0,000) θαη αθξαίσλ ηηκψλ (outliers). 

πγθεθξηκέλα,  ε κεηαβιεηή «Καηαλάισζε» απνηειεί ηελ πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη κέζα 

ζε έλα έηνο, απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ εξσηψκελνπ. Η κεηαβιεηή απηή 

απνηειεί ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, y, ηνπ παξαθάησ ππνδείγκαηνο:  

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + ε, 

φπνπ : x1= ειηθία, x2= θχιν, x3= εθπαίδεπζε, x4= αξηζκφο κειψλ, x5= χπαξμε αλειίθνπ, x6= 

θαηαγσγή απφ ειαηνπαξαγσγηθή πεξηνρή, x7= εηζφδεκα νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

Μειεηήζεθε ε επίδξαζε παξαγφλησλ ζηελ εηήζηα θαηαλάισζε ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ γηα 

λνηθνθπξηά κε κηθξή, κεζαία θαη πςειή θαηαλάισζε. Αλαιπηηθφηεξα, γηα θάζε επηπιένλ κέινο 

ζην λνηθνθπξηφ, θαηαλαιψλνληαη 9,064 ιίηξα πεξηζζφηεξν ειαηφιαδν, ζηελ θαηεγνξία ρακειήο 

θαηαλάισζεο (ζην 25% πνζνζηεκφξην) θαη 13,637 ιίηξα παξαπάλσ, ζηελ θαηεγνξία πςειήο 

θαηαλάισζεο (ζην 75% πνζνζηεκφξην). πλεπψο. ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ επηδξά 

ζεηηθά ζηελ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ. 

Δπηπιένλ, ε χπαξμε αλήιηθνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θαηαλάισζε. 

Γηα ηα λνηθνθπξηά κε ρακειή θαηαλάισζε (ζην 25% πνζνζηεκφξην), κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε 

θαηά 14,155 ιίηξα ελψ ζηα λνηθνθπξηά κε πςειή θαηαλάισζε δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε. Απηφ ην απνηέιεζκα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην φηη γίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ειαηνιάδνπ κε θζελφηεξα ππνθαηάζηαηα ηνπ ψζηε λα επηηεπρζεί κηα 

ζρεηηθή νηθνλνκία. 
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Πίλαθαο 35. πληειεζηέο ηεηαξηεκνξηαθήο παιηλδξόκεζεο ζε δηαθνξεηηθά 

πνζνζηεκόξηα 

 0,25 Γηάκεζνο 0,50 

Μεηαβιεηέο β St. error β St. error β St. error 

ηαζεξά (a) 2,419 16,785 -4,845 13,359 16,268 27,877 

Ηιηθία 0,156 0,173 0,231 0,138 -0,073 0,288 

Φχιν -1,564 4,104 -1,05 3,266 1,530 6,816 

Δθπαίδεπζε 

2 -5,935 13,751 1,059 10,944 -15,483 22,837 

3 -5,169 15,621 -6,172 12,433 -22,611 25,943 

4 -8,546 13,864 0,822 11,034 -12.610 23,024 

5 -12,401 15,009 -5,481 11,945 -21,986 24,926 

Αξηζκφο κειψλ 9,064* 1,887 10,3* 1,502 13,637* 3,134 

Ύπαξμε αλειίθνπ -14,155* 4,856 -15,377* 3,865 -12,697 8,065 

Καηαγσγή απφ 

ειαηνπαξαγσγηθή 

πεξηνρή 

-3,575 3,991 -3,718 3,176 3,241 6,629 

Δηζφδεκα 

2 3,974 7,457 12* 5,935 13,657 12,385 

3 -0,175 7,401 8,472 5,890 11,671 12,291 

4 0,368 7,543 8,327 6,003 16,651 12,527 

5 1,359 8,234 7,804 6,553 8,919 13,675 

*ηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο πνζνζηεκνξηαθήο παιηλδξφκεζεο κε 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ξεθηλψληαο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζην δείγκα Μ νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ 

πιεηνςεθία, ελψ ην δείγκα Η απνηειείηαη, ζρεδφλ απφ ίζν αξηζκφ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ . Η 

κεγαιχηεξε παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζην ζνχπεξ κάξθεη κπνξεί λα ζεσξεζεί θπζηνινγηθή απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ είλαη ε θχξηα ππεχζπλε ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία κπνξεί λα ζεσξεζεί αλακελφκελε ε ζπκκεηνρή λεψηεξσλ αηφκσλ ζηελ 

δηαδηθηπαθή έξεπλα. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην κεγάιν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αηφκσλ 35 

ρξνλψλ θαη θάησ, ζην δείγκα Η, ζε αληίζεζε κε ην δείγκα Μ ζην νπνίν ζπκκεηείραλ θπξίσο 

άηνκα κέζεο ειηθίαο. 

πλερίδνληαο κε ηελ εθπαίδεπζε, παξφιν πνπ θαη ζηα δχν δείγκαηα νη πηπρηνχρνη ΑΔΙ/ΣΔΙ 

απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ ηίηιν. ην δείγκα Η είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ απηνχο ηνπ δείγκαηνο 

Μ, ζην νπνίν έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξσηψκελσλ είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ. 

ηελ εξψηεζε γηα ηελ χπαξμε ή φρη αλειίθνπ επίζεο παξαηεξείηαη δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν 

δείγκαηα. Η ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζην γεγνλφο πσο ην δείγκα Η 

απνηειείηαη απφ λεψηεξνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ζεσξεζεί σο αλακελφκελε απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ε πιεηνςεθία αλήθεη ζε λνηθνθπξηά ηνπ ελφο ή ησλ δχν αηφκσλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζεκεηψλεηαη πσο κεγάιν κέξνο 

απηψλ επηιέγεη ην ζνχπεξ κάξθεη γηα ηελ αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ γηα ην λνηθνθπξηφ 

ηνπ. Δπηπιένλ, ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αλαθέξεη φηη πξνηηκάεη λα αγνξάδεη ειιεληθφ 

ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αδπλαηεί λα 

αλαγλσξίζεη πνηα ειαηφιαδα ηεο αγνξάο είλαη ειιεληθήο εηηθέηαο. 

ηελ ελφηεηα ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ζπλερίδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα 

δχν δείγκαηα, κε ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ζην ζνχπεξ κάξθεη λα απαληάλε πσο είλαη νη 

αγνξαζηέο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζε αληίζεζε κε ην δείγκα Η, ην 1/3 ηνπ νπνίνπ δελ 

είλαη αγνξαζηέο ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γίλεηαη ζαθέο ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο φηαλ επηδεηείηαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή έξεπλα, εηδηθά γηα ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ 

ηνκέα. 
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Δπηπιένλ, θαίλεηαη ζηελ έξεπλα απηή, φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ δείγκαηνο, 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ελψ ην αληίζεην πξνθαιεί ε 

χπαξμε αλήιηθνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα. Σέινο, είλαη αμηνζεκείσηε ε επηξξνή πνπ έρεη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε γλψζε πάλσ ζην ειαηφιαδν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Δξσηεκαηνιόγην 

 

Σο παρόν ερωτθματολόγιο διερευνά τισ  προτιμιςεισ των καταναλωτϊν για αγορά τυποποιθμζνου 

ελαιολάδου, ςτθν αςτικι περιοχι τθσ Ακινασ, ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ μου 

Διατριβισ. 

ασ παρακαλϊ απαντιςτε με ειλικρίνεια. Οι απαντιςεισ κα είναι ανϊνυμεσ και κα χρθςιμοποιθκοφν 

αποκλειςτικά για τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 

Αρικμόσ ερωτθματολογίου:_______________________ Ημερομθνία 

ςυνζντευξθσ:________________________ 

Μζροσ Α’ 

1. Ζχετε αγοράςει ι/και καταναλϊςει ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ελαιόλαδο τον τελευταίο χρόνο; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

2. Είςτε εςείσ αυτόσ που ψωνίηει, ςυνικωσ, τα τρόφιμα για το νοικοκυριό ςασ; 

 Ναι 

 ΌΧΙ 

 

3. Παρακαλϊ ςθμειϊςτε πόςο ςθμαντικό κεωρείτε κάκε ζνα από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

όταν αγοράηετε  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ; 

 

Κακόλου 

ςθμαντικό 

Λίγο 

ςθμαντικό 

Μζτρια 

ςθμαντικό 
θμαντικό 

Πολφ 

ςθμαντικό 

 

Σιμι 1 2 3 4 5 

Διατροφικζσ 

πλθροφορίεσ 

(Λιπαρά, 

1 2 3 4 5 



71 

 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή γηα ην ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν. 

κερμίδεσ, κ.α) 

Χρϊμα 1 2 3 4 5 

Οςμι - Γεφςθ 1 2 3 4 5 

Οξφτθτα 1 2 3 4 5 

Εταιρεία 

παραγωγισ - 

Μάρκα 

1 2 3 4 5 

Σόποσ 

προζλευςθσ 
1 2 3 4 5 

Πιςτοποίθςθ 

Προςτατευόμενθσ 

Ονομαςίασ 

Προζλευςθσ 

1 2 3 4 5 

Πιςτοποίθςθ 

Βιολογικισ 

καλλιζργειασ 

1 2 3 4 5 

Ποικιλία ελιάσ 1 2 3 4 5 

Ημερομθνία 

Λιξθσ 
1 2 3 4 5 

 

4. ε τι κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ προτιμάτε να αγοράηετε ελαιόλαδο; 

 Αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ 

 υνεταιριςμοφσ 

 Εξειδικευμζνα μικρά καταςτιματα 

 Λαϊκζσ αγορζσ 

5. Όταν αγοράηετε τυποποιθμζνο ελαιόλαδο, τι προτιμάτε να αγοράηετε; 

 Επϊνυμο - Πολυεκνικισ ετικζτασ 

 Επϊνυμο – Ελλθνικισ ετικζτασ 

 Ανϊνυμο - Ιδιωτικισ ετικζτασ 
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6. θμειϊςτε ποιο/α από τα παρακάτω είναι Επώνυμο-Ελληνικήσ Ετικζτασ ελαιόλαδο 

Άλτισ 

Barbera 

Μινζρβα 

Κανζνα από τα παραπάνω 

7. Ποια ςυςκευαςία ελαιολάδου προτιμάτε να αγοράηετε; 

 Γυάλινθ 

 Πλαςτικι 

 Μεταλλικι 

8. Ποιο από τα παρακάτω κεωρείτε ότι είναι πιο ποιοτικό ελαιόλαδο; 

 Ελαιόλαδο κίτρινου χρϊματοσ 

 Ελαιόλαδο πράςινου χρϊματοσ 

 Σο χρϊμα δεν παίηει ρόλο, και τα δφο μπορεί να είναι εξίςου ποιοτικά. 

9. Περίπου πόςα λίτρα τυποποιθμζνου ελαιολάδου καταναλϊνετε ετθςίωσ (ςτο νοικοκυριό); …….. 

 

10. Χρθςιμοποιείτε ςτο νοικοκυριό ςασ και άλλα λάδια φυτικισ προζλευςθσ; 

Ναι  

Όχι 

 

11. Αν θ τιμι του τυποποιθμζνου ελαιολάδου ανεβεί κατά 10%, ςε ςφγκριςθ με τα ςθμερινά 

επίπεδα, ποιά κα είναι θ αντίδραςι ςασ;  

 Θα ςυνεχίςω να αγοράηω τθν ίδια ποςότθτα και ποιότθτα 

 Θα αγοράηω μικρότερθ ποςότθτα 

 Θα αγοράηω ελαιόλαδο χαμθλότερθσ ποιότθτασ και τιμισ 

 Θα αντικαταςτιςω το ελαιόλαδο με άλλο φκθνότερο λάδι 

 

 

Μζροσ Β’ 

12. Φφλο 

  Άνδρασ  
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 Γυναίκα 

13. Ηλικία …………  

 

14. Επίπεδο εκπαίδευςθσ 

  Απόφοιτοσ/θ Δθμοτικοφ  

 Απόφοιτοσ/θ Γυμναςίου-Λυκείου  

 Απόφοιτοσ ΙΕΚ ι φοιτθτισ  

 Πτυχιοφχοσ ΑΕΙ/ΣΕΙ 

 Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ/Διδακτορικοφ Σίτλου 

15. Σο νοικοκυριό ςασ περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζνα παιδί θλικίασ ζωσ 18 ετϊν; 

 Ναι  

 Όχι 

16. Ποιοσ είναι ο αρικμόσ μελϊν του νοικοκυριοφ ςασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ ςασ) 

………… 

17. Κατάγεςτε από περιοχι που παράγει ελαιόλαδο; 

Ναι  

Όχι 

18. Δεδομζνου ότι το μζςο ετιςιο κατά κεφαλιν κακαρό διακζςιμο ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα είναι 

περίπου 12.300€ ποιο από τα παρακάτω αντιςτοιχεί καλφτερα ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του 

νοικοκυριοφ ςασ; 

Πολφ κακι Κακι Κάτω από το 

μζτριο 

Μζτρια Πάνω από 

το μζτριο 

Καλι Πολφ καλι 

       

 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΧΡΟΝΟ Α 

 


