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Πεξίιεςε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

πηζηνπνηεκέλα ηξφθηκα πνηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηάζε απηή, ε παξνχζα 

εξγαζία κειεηά ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα νίλν Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) κε ηε κέζνδν ηνπ κνλνχ νξίνπ θαζψο θαη ηηο ζεκεξηλέο 

θαηαλαισηηθέο ηάζεηο γηα ηξφθηκα θαη πνηά πνπ θέξνπλ πηζηνπνηήζεηο πξνέιεπζεο. 

Σειηθφο ζηφρνο ήηαλ ε εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο θαη σο ζπλέπεηα ε εμαγσγή 

ηεο θακπχιεο δήηεζεο γηα νίλν Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο. Σα ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπιιέρζεθαλ κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ηπραίνπ 

δείγκαηνο θαηαλαισηψλ ζε ζνχπεξ κάξθεη ζην δήκν Πεξηζηεξίνπ Ν. Αηηηθήο. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη θαηαλαισηέο είλαη 

πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ έλα πςειφ πνζφ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο. Χζηφζν, θξίλνληαη αλαγθαίεο κειινληηθέο έξεπλεο ζε κεγαιχηεξν θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα απφ ην ππάξρνλ, θαζφηη νπνηαδήπνηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θξίλεηαη παξαθηλδπλεπκέλε. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: νίλνο ΠΟΠ, πξνζπκία πιεξσκήο, θακπύιε δήηεζεο, κέζνδνο κνλνύ 

νξίνπ 



 
 

Abstract 

 

Given the latest consumer trend towards certified quality food, the present study 

investigates the consumers‟ willingness to pay for wine with Protected Designation of 

Origin (PDO) indication using the single bounded method. The study also investigates 

the current consumption trends for food and drinks certified for the origin of production 

as well as consumers‟ knowledge for the PDO logos. In addition, the demand curve for 

PDO wine is presented. Data collection was made through personal interviews with 

consumers in supermarkets in the municipality of Peristeri, N. Attica. Results indicate 

that consumers are willing to pay a high amount of money in order to purchase PDO 

wine. However, future studies are needed to verify these results in a larger sample. 
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Δπραξηζηίεο 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, επραξηζηψ ηελ 

θα.Παπνπηζή Γεσξγία γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα θαη ηηο ππνδείμεηο ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο ζπγγξαθήο.  

Ήηαλ κηα αξθεηά απαηηεηηθή ρξνληά, θαη ζέισ λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο 

θίινπο κνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ ζηήξημε ηνπο κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Πεξηερόκελα 
 

1.ΕΙΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................................7 

 

2.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ............................................................................................................... 20 

 

3.ΕΡΕΤΝΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ...................................................................................................................... 25 

 

4.ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .......................................................................................................................... 30 

 

4.1.Περιγραφική ανάλυςη ..................................................................................................................... 30 

 

4.2.Οικονομετρική ανάλυςη .................................................................................................................. 42 

 

4.2.1. Αξιολόγηςη τησ προθυμίασ πληρωμήσ ........................................................................................ 42 

 

4.2.2 Καμπφλη Ζήτηςησ ......................................................................................................................... 51 

 

5.ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ..................................................................................................................................... 52 

 

6.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................................................... 53 

 

7.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ........................................................................................................................................... 56 



7 
 

1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Σν θξαζί είλαη έλα δεκνθηιέο νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ζπλνδεχεη θαη εληζρχεη 

έλα επξχ θάζκα επξσπατθψλ θαη κεζνγεηαθψλ γεχζεσλ απφ ηηο πην απιέο θαη 

παξαδνζηαθέο σο ηηο πην ζχλζεηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ γεσξγηθφ πξντφλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνηθηιία ηνπ εδάθνπο θαη ην θιίκα ελφο ηφπνπ. Τπάξρνπλ αξθεηνί 

ιανί ζηνλ θφζκν, πνπ ην ακπέιη θαη ην θξαζί ήηαλ ή είλαη ζηελά δεκέλν κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπο, ελψ ην εκπφξην θξαζηνχ είλαη ηζηνξηθήο ζπνπδαηφηεηαο γηα 

πνιιέο πεξηνρέο. 

Η ηζηνξία ηνπ θξαζηνχ ζηελ Διιάδα είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε θάζε πηπρή 

ηνπ ειιεληθνχ βίνπ, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πλεπκαηηθή, ζξεζθεπηηθή, θαιιηηερληθή. Σν 

θξαζί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο Διιάδαο απνηειεί κηα παλάξραηα ππφζεζε πνπ ράλεηαη 

ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ.  Μπνξεί ε παξαγσγή θξαζηνχ λα κελ γελλήζεθε ζηελ Διιάδα, 

φκσο νη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ απηνί πνπ αλέπηπμαλ ηελ ηέρλε ηεο νηλνπνίεζεο, ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ηελ εκπνξία ηνπ θξαζηνχ ζε πςειφ επίπεδν. Αξθεί θαλείο 

λα ζπκεζεί φηη νη αξραίνη Έιιελεο είραλ  Θεφ πξνζηάηε ηνπ θξαζηνχ, ηνλ Γηφλπζν, γηα 

λα θαηαιάβεη πφζν κεγάιε ζεκαζία έδηλαλ ζην «ζετθφ» απηφ πνηφ. 

Ο ραξαθηήξαο ηνπ θξαζηνχ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην ζηαθχιη απφ ην νπνίν 

πξνέξρεηαη, απφ ηελ πεξηνρή πνπ απηφ θαιιηεξγείηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ νηλνπνηείηαη 

θαη παιαηψλεη. Η λνκνζεζία, ζέινληαο λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ θαηαλαισηή απηέο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ζεζκνζέηεζε 

ηηο θαηεγνξίεο θξαζηψλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ πην πξφζθαηε λνκνζεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) (βαζηθφο θαλνληζκφο ηεο ΚΟΑ Οίλνπ (ΔΚ) 479/08, 

θαλνληζκφο (ΔΚ) 607/09), αιιά θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ ειιεληθή 

νηλνπαξαγσγή, ππάξρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο θξαζηψλ. 

 Οίλνη Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) 
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 Οίλνη Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο   (ΠΓΔ) 

 Οίλνη ρσξίο έλδεημε ΠΟΠ ή ΠΓΔ 

 

Πιζηοποιήζειρ αναγνωπιζιμόηηηαρ πποϊόνηων 

 

Οη θαηαλαισηέο απνδίδνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πξνέιεπζε θαη 

ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ, δεκηνπξγψληαο ηελ απαίηεζε γηα ηελ 

χπαξμε πξντφλησλ κε αλαγλσξίζηκε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε. Σα ηξέρνληα ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο ηεο ΔΔ πξνζηαηεχνπλ ην φλνκα ηνπ πξντφληνο απφ ηελ θαηάρξεζε θαη ηελ 

απνκίκεζε θαη παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ.
 

Μεξηθά παξαδείγκαηα νλνκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε πξντφληα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα, πνηφηεηαο θαη γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο είλαη ε ζακπάληα, ε 

Tequila, ε θέηα, ην ξνθθφξ θ.α.. 

Οη πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο απνηεινχλ ζπιινγηθφ εξγαιείν γηα 

ηνπο παξαγσγνχο (ηδίσο ησλ κεηνλεθηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ),  

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ επθνιφηεξα ηα πξντφληα ηνπο πνπ παξνπζηάδνπλ 

εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη πηζηνπνηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεγάιε 

θήκε θαη ζπλεπψο λα κεηαηξαπνχλ ζε πνιχηηκα εκπνξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, αληηζηαζκίδνληαο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο (Vakoufaris, 2010, Borgand Gratzer, 2013).Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ πξντφληα πνηνηηθά, κε εγγπήζεηο γηα ηε 

παξαγσγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαγσγή ηνπο.  

Η λνκηθή πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη ηηο νλνκαζίεο 

πξνέιεπζεο βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ή ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Η 

εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ελδείμεσλ απηψλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε θαζψο είλαη ζπρλά εθηεζεηκέλεο ζε θαηάρξεζε ή 

παξαπνίεζε απφ ηξίηνπο. Δπίζεο, πξνζηαηεχνληαη απφ λφκνπο πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

κε ηελ κνξθή ζπιινγηθψλ ζεκάησλ, απφ ηνπο λφκνπο θαηά ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, 

απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. Έηζη, ε 

εθαξκνγή αλαγλσξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθήο έλδεημεο απφ επίζεκα ζεζκηθά 

φξγαλα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε, βειηίσζε θαη θαζηέξσζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηέηνησλ 

πξντφλησλ. 

Σν επηθξαηέζηεξν θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξηζκέλν δηεζλψο ζχζηεκα, είλαη ην 

ζχζηεκα  πξνζηαζίαο ησλ Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ (ΓΔ) πνπ ζέζπηζε θαη εθαξκφδεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.). Με ηελ θαηαρψξεζε ελφο πξντφληνο σο πξντφλ 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο, ην πξντφλ πξνζηαηεχεηαη λνκηθά απφ θάζε 

θαηάρξεζε ή ζθεηεξηζκφ ηεο νλνκαζίαο ηνπ ή παξαπιαλεηηθή έλδεημε απφ παξαπιήζην 

πξντφλ άιιεο ρψξαο. 

Με ηε ζπκθσλία ηεο Ληζαβφλαο ην 1958 ζεζπίζηεθε επίζεκα ν φξνο ηεο ‹‹ 

νλνκαζίαο πξνέιεπζεο››. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο, νη νλνκαζίεο 

πξνέιεπζεο πξνζηαηεχνληαη θαη αλαγλσξίδνληαη επηκέξνπο ζηηο ρψξεο παξαγσγήο ηνπο 

θαη ζπλνιηθά ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο 

(World Intellectual Property Organization – W.I.P.O.). Δληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα 

πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) θαη Πξνζηαηεπφκελεο 

Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) δηέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 11521/2012 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

  Ννεκβξίνπ 2012  γηα ηα 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε 

ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 510/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαξηίνπ 2006. Παξάιιεια 

ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 11521/2012 έρνπλ πξνζηεζεί θαη άιια ζρήκαηα πνηφηεηαο 

φπσο νη πξναηξεηηθέο ελδείμεηο «Πξντφλ νξεηλήο παξαγσγήο», «Πξντφλ λεζησηηθήο 

γεσξγίαο» θ.ι.π. ε παγθφζκην επίπεδν, ε πξνψζεζε θαη ε δηαζθάιηζε ηέηνησλ 

http://www.agrocert.gr/photos/pedia/kanonismoi%20euenosis/cfiles/510.pdf
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πξντφλησλ είλαη πην πνιχπινθε θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη δηκεξείο ζπκβάζεηο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ην ζέκα. 

πγθεθξηκέλα, ηα ζπζηήκαηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ηεο Δ.Δ. αθνξνχλ θπξίσο γεσξγηθά πξντφληα, ηξφθηκα θαη αιθννινχρα πνηά, ηα νπνία νη 

παξαγσγνί ή νη νκάδεο παξαγσγψλ έρνπλ θαηαρσξήζεη ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο 

θαλφλεο. Τπάξρεη επίζεο κηα ζεηξά απφ πξναηξεηηθέο ελδείμεηο πνηφηεηαο, θαη 

μερσξηζηνί θαλφλεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ε νπνία θαίλεηαη λα 

βξίζθεη κεγάιε απήρεζε ζηνπο θαηαλαισηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αλαιπηηθά, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζεζπίζεη ηηο εμήο ελδείμεηο αλαγλσξηζηκφηεηαο: 

 

Πξνζηαηεπόκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.): λνείηαη ε νλνκαζία πνπ ηαπηνπνηεί 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα  

 

 βαζηδφκελε ζην φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, κηαο ρψξαο 

 πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ρψξα 

 ησλ νπνίσλ ε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη 

νπζηαζηηθά ή απνθιεηζηηθά ζην ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπο εγγελήο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο 

 ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή, κεηαπνίεζε θαη επεμεξγαζία, πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ην ηπξί Ρνθθφξ πνπ πξέπεη λα παξάγεηαη 

κε γάια απφ πξνβαηίλεο ηεο θπιήο Lacaune ή «καχξεο» πξνβαηίλεο, θαη λα σξηκάδεη 

ζηηο θπζηθέο ζπειηέο θνληά ζηελ πεξηνρή Ρνθθφξ ηεο Αβεξηφλ ζηε Γαιιία, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπφξνπο ηνπ κχθεηα Penicillium roqueforti, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη 

ζηηο ζπειηέο απηέο. 
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Πξνζηαηεπόκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) : αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ζε πξντφληα  

 βαζηδφκελε ζην φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, κηαο ρψξαο 

 πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ρψξα 

 ησλ νπνίσλ ε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ή ε θήκε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ 

λα απνδνζνχλ θπξίσο ζηελ ελ ιφγσ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε 

 ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ή / θαη ε κεηαπνίεζε ή / θαη ε επεμεξγαζία εθηειείηαη 

εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη ην ζαιάκη Κξεκφλαο ή ην ηπξί Έληακ. 

 

Δγγπεκέλα Παξαδνζηαθά Ηδηόηππα Πξντόληα (Η.Π.Π): λνείηαη έλα ηδηφηππν πξντφλ ή 

ηξφθηκν ην νπνίν 

 παξαζθεπάδεηαη κε ηξφπν παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο ή ζχλζεζεο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ ή ηξφθηκν 

ή 

  παξάγεηαη απφ πξψηεο χιεο ή ζπζηαηηθά πνπ είλαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

παξαδνζηαθά 

Γηα λα κπνξεί λα θαηαρσξεζεί κηα νλνκαζία σο νλνκαζία εγγπεκέλνπ παξαδνζηαθνχ 

ηδηφηππνπ πξντφληνο πξέπεη:  

 λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά παξάδνζε γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηδηφηππνπ πξντφληνο  

ή  

 λα πξνζδηνξίδεη ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ή ηνλ ηδηφηππν ραξαθηήξα ηνπ 

πξντφληνο. 
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Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο ηζρχεη γηα έλα ηξφθηκν πνπ έρεη παξαδνζηαθφ 

ραξαθηήξα, έρεη δειαδή επηδείμεη απνδεδεηγκέλε ρξήζε ζηελ Δπξσπατθή αγνξά γηα 

ηνπιάρηζηνλ 25 ρξφληα. Παξαδείγκαηα είλαη ην ηπξί κνηζαξέια, ην δακπφλ εξξάλν. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε βαζηθή δηαθνξά βξίζθεηαη ζηνλ βαζκφ εμάξηεζεο ηνπ  

εθάζηνηε πξντφληνο κε ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπ, θαζψο γηα ηα πξντφληα Π.Ο.Π 

πξναπαηηείηαη φια ηα ζηάδηα (παξαγσγή, κεηαπνίεζε, ζπζθεπαζία) λα ιακβάλνπλ ρψξα 

εληφο νξηνζεηεκέλεο δψλεο ζε αληίζεζε κε ηα πξντφληα Π.Γ.Δ. πνπ πξναπαηηείηαη κφλν 

έλα εθ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο λα γίλεηαη ζηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ πξντφλησλ Ι.Π.Π ην ινγφηππν δίλεη έκθαζε ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν παξαζθεπήο. 

Σα πξντφληα δηαηξνθήο εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο ηξείο 

θαηεγνξίεο. Σν θξαζί κπνξεί λα είλαη Π.Ο.Π ή Π.Γ.Δ, ελψ ηα αιθννινχρα πνηά θαη νη 

αξσκαηηζκέλνη νίλνη κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο Π.Γ.Δ. 

Η Δ.Δ. έρεη δεκηνπξγήζεη ζπγθεθξηκέλα ινγφηππα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ καδί κε ηελ εθάζηνηε θαηαρσξεζείζα νλνκαζία ηνπ θάζε 

πξντφληνο  έηζη ψζηε ηα πξντφληα λα είλαη επξέσο αλαγλσξίζηκα. Η ζήκαλζε είλαη ζηα 

αγγιηθά θαη ζηελ γιψζζα ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο (Δηθφλα 1).Σν ινγφηππν ππνδεηθλχεη 

φηη ηα ηξφθηκα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνεξρφκελα απφ ηε 

γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ζηελ νπνία παξάγνληαη ή απφ ηελ παξαδνζηαθή ζχζηαζε ή ηε 

κέζνδν παξαγσγήο. Δπηπιένλ ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ 

πξνέιεπζε θαη/ή ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 

 

Δηθόλα1:Δπξσπατθά ινγόηππα ζήκαλζεο πνηόηεηαο γηα ηξόθηκα 
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          Η αίηεζε γηα θαηαρψξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ αξκφδηα εζληθή αξρή ηνπ 

Δπξσπατθνχ θξάηνπο-κέινπο. Δθφζνλ γίλεη απνδεθηή, απνζηέιιεηαη ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα έγθξηζε. ε θάζε πεξίπησζε, φια ηα ζηάδηα θξίζεο ησλ αηηήζεσλ 

δεκνζηνπνηνχληαη θαη είλαη αλνηρηά γηα ελζηάζεηο απφ ηξίηνπο θνξείο. Η πιήξεο ιίζηα 

ησλ θαηαρσξεκέλσλ πξντφλησλ βξίζθεηαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ Πξνέιεπζεο θαη 

Καηαρψξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ( ΔU Database Of Origin and Registration - 

DOOR). 

          ηελ Διιάδα, αξκφδηα αξρή απνηειεί ν Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο 

(ΔΛΓΟ)  «ΓΗΜΗΣΡΑ» (πξψελ AGROCERT), απνηειεί ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ ππνβαιιφκελσλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο αηηεκάησλ έληαμεο 

ζην ζχζηεκα ησλ επηκέξνπο πηζηνπνηήζεσλ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Π.Δ.), δηαζθαιίδεη ηε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, πηζηνπνηεί 

ηα ελ ιφγσ πξντφληα θαη ηεξεί Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη Μεηξψν 

δηθαηνχρσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. Οη έιεγρνη ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, ζε θάζε είδνπο θαηάζηεκα, ρψξν πψιεζεο 

ή/θαη δηάζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ κε ελδείμεηο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, θαζψο θαη 

ζε πάζεο θχζεσο δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη 

θαηαρσξεκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ην θνηλνηηθφ ζχκβνιν θαζψο θαη ην εζληθφ ζήκα 

(ΑGROCERT) δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ. Αληίζηνηρα κε ηα επξσπατθά ινγφηππα θαη πέξαλ απηψλ, νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ πηζηνπνηεκέλα πξντφληα Γ.Δ. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ σο 

ζήκαλζε επί ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ πξντφλησλ ηα ινγφηππα ηνπ ΑGROCERT (Δηθφλα 

2). 

 

 

 

http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/epik_daok_031016.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/epik_daok_031016.pdf
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Δηθόλα 2:Δζληθά ινγόηππα ζήκαλζεο πνηόηεηαο ηεο Αgrocert 

          Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη αλαγλσξίζεη επίζεκα πάλσ απφ 100 ειιεληθά 

πξντφληα σο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. ήκεξα ε ΔΔ. εμάγεη πξντφληα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 

ζπλνιηθνχ χςνπο 100 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 50 δηζ. επξψ αθνξνχλ πξντφληα κε 

γεσγξαθηθή έλδεημε. Παλεπξσπατθά ηα πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο θηάλνπλ ηα 

1.100. Ο ηδίξνο πνπ έθαλαλ ην 2010 αλήιζε ζε 15,8 δηζ. επξψ. Σν 2012 κάιηζηα, νη 

εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ απηψλ αλήιζαλ ζην 14% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΔΔ. Μάιηζηα ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Κνκηζηφλ γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζα απμεζεί απφ ηα 60 εθ. επξψ 

ζήκεξα ζηα 200 εθαη. επξψ σο ην 2020. 

Η Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ηνπ θξαζηνχ. Μεηαμχ ηνπ 

2009 θαη 2014, ε κέζε εηήζηα παξαγσγή ήηαλ 167 εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα. Δπζχλεηαη 

γηα ην 45% ηεο παγθφζκηαο ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο, ην 65% ηεο παξαγσγήο, ην 57% 

ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο θαη ην 70% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ. Σελ ηειεπηαία 

πεληαεηία ν κέζνο φξνο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο θξαζηνχ ζηελ Διιάδα ππνρψξεζε θαηά 

20% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία, ελψ ε θαηαλάισζε νίλνπ κεηψζεθε θαηά 

6%. Θεηηθφ ζηνηρείν ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ νίλνπ ην 2014 θαηά 15,5%, κεηά ηε 

ζπλερή ππνρψξεζή ηνπο απφ ην 2010 θαη κεηά. 

 

Καηηγοπίερ ελληνικών οίνων 

 

ε φιεο ηηο νηλνπαξαγσγηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη θαηεγνξίεο νίλσλ βαζίδνληαη 

ζηε ινγηθή ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ησλ θξαζηψλ (νλνκαζία πξνέιεπζεο).  
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Σν ζχζηεκα απηφ ηειεηνπνηήζεθε ζηελ Γαιιία φπνπ ε έλλνηα ηεο “Appelation d‟ 

Origin Controlle” (Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Διεγρνκέλε) μεθηλάεη απφ ην επηιεγκέλν θαη 

ειεγκέλν ακπεινηεκάρην θαη θηάλεη κέρξη ηνλ έιεγρν ηεο θηάιεο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο, πνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

πηνζέηεζαλ πνιιέο ρψξεο, δηακνξθψλνληαο αληίζηνηρε νηληθή λνκνζεζία (πξαθηηθή πνπ 

- σο θνηλή πιένλ – πηνζέηεζε θαη εμέιημε ε Δπξσπατθή Έλσζε). ε απηφ ην πιαίζην, 

δηαηάμεηο θαη λφκνη ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ειιεληθψλ νίλσλ ζεζπίζηεθαλ απφ ην 

1971. Έθηνηε ε ειιεληθή νηληθή λνκνζεζία εμειίζζεηαη θαη δηεπξχλεηαη ζπλερψο θαη απφ 

ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ. ην 1981 θαη έπεηηα, θηλείηαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ ζεζπίδεη ε Δ.Δ. 

Η ειιεληθή νηληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη 2 κεγάιεο θαηεγνξίεο ειιεληθώλ 

νίλσλ:  

 «Πηζηνπνηεκέλνη Οίλνη Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο – ΠΟΠ»  (VQPRD – Vinde 

Qualité Produit Dans Une Région Déterminée), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο νίλνπο 

ΟΠΑΠ θαη ΟΠΔ. Δίλαη δειαδή νη νίλνη κε «Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο 

Πνηφηεηνο» θαη νη νίλνη κε «Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Διεγρφκελε», αληίζηνηρα. 

 

 «Πηζηνπνηεκέλνη Δπηηξαπέδηνη Οίλνη» (εδψ πεξηιακβάλνληαη νη «Σνπηθνί Οίλνη» 

–νίλνη ΠΓΔ ηεο Διιάδαο–, νη νίλνη κε «Ολνκαζία θαηά Παξάδνζε» θαη νη απινί 

Δπηηξαπέδηνη Οίλνη. 

 

 

Οίνοι ΠΟΠ 
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Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Οίλσλ ΠΟΠ (Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο), 

πνπ έξρνληαη ζηελ αγνξά ηππνπνηεκέλνη, επψλπκνη θαη θέξνπλ ην ηνπσλχκην κηαο 

πεξηνρήο ηζρχνπλ ηα εμήο:  

 Πξνέξρνληαη απφ ακπεινπξγηθή δψλε λνκνζεηηθά νξνζεηεκέλε, ηεο νπνίαο ην 

φλνκα θέξνπλ ζηελ εηηθέηα ηνπο. Μέζα ζηα φξηα απηήο ηεο δψλεο θαιιηεξγνχληαη 

νη πνηθηιίεο ακπέινπ απφ ηηο νπνίεο παξάγνληαη. 

 Παξάγνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο ακπέινπ, πάληνηε ηηο ίδηεο, νη 

νπνίεο είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο πξνέιεπζεο θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηελ παξάδνζε έρεη απνδεηρζεί 

φηη κπνξνχλ λα δψζνπλ θξαζηά πςειήο πνηφηεηαο 

 

 Οη ακπειψλεο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη ηα ζηαθχιηα, έρνπλ ρακειέο 

απνδφζεηο θαη δίλνπλ πξψηε χιε θαιήο πνηφηεηαο 

 

 Παξάγνληαη κε βάζε ηελ παξαδνζηαθή νηλνινγηθή ηερληθή ηεο πεξηνρήο, 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 

 Χξηκάδνπλ ή παιαηψλνπλ θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο, πνπ αμηνπνηνχλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

 Έρνπλ ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ εμαξηψληαη απφ ην 

νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. 

 

Όηαλ κηα εηηθέηα θξαζηνχ αλαγξάθεη Οίλνο ΠΟΠ, ην πεξηερφκελν ππφθεηηαη ζε ζεηξά 

ππνρξεψζεσλ, ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη. 

 

Οίνοι ΟΠΑΠ 
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Οη πεξηνρέο πνπ παξάγνληαη νη νίλνη ΟΠΑΠ – «Ολνκαζία Πξνειεχζεσο 

Αλσηέξαο Πνηφηεηνο» είλαη νπζηαζηηθψο νη ηζηνξηθέο ακπεινπξγηθέο θαη 

νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηνπ ακπειψλα ηεο Διιάδαο. Δθεί έρνπλ νξνζεηεζεί 

ακπεινπξγηθέο δψλεο κε βάζε φξηα θνηλνηήησλ (θαη θάπνηεο δεζκεχζεηο σο πξνο ηα 

πςφκεηξα ή θπζηθά θαη ηερλεηά φξηα). Με ηελ εμαίξεζε δχν πεξηνρψλ, νη πνηθηιηαθέο 

ζπλζέζεηο νξίδνληαη κφλνλ απφ ειιεληθέο γεγελείο πνηθηιίεο ακπέινπ. ε φιεο ηηο δψλεο 

ππάξρνπλ δεζκεχζεηο σο πξνο ηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο θαη 

δηάθνξεο άιιεο πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηηο νπνίεο νη νίλνη ειέγρνληαη. Οη νίλνη ΟΠΑΠ, 

πνπ θέξνπλ ππνρξεσηηθψο ζην ιαηκφ ηεο θηάιεο κηα ραξαθηεξηζηηθή εξπζξή ηαηλία, 

πξέπεη απαξαηηήησο λα παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 

ακπεινπξγηθήο δψλεο ηνπο. Δθηφο δειαδή απφ ηα ζηαθχιηα πνπ πξνέξρνληαη 

ππνρξεσηηθψο απφ ηε δψλε, ε νηλνπνίεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε νηλνπνηεία πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηάζεηο εληφο απηήο.  

 

Οίνοι ΟΠΕ 

 

Οη δψλεο ησλ νίλσλ ΟΠΔ – «Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Διεγρφκελε» είλαη εμίζνπ 

ηζηνξηθέο ακπεινπξγηθά θαη θαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο νη νίλνη 

ΟΠΔ παξάγνληαη απφ νηλνπνηεία κέζα ζηε δψλε. Οη νίλνη ΟΠΔ, πνπ θέξνπλ 

ππνρξεσηηθψο ζην ιαηκφ ηεο θηάιεο κηα ραξαθηεξηζηηθή κπιε ηαηλία, έρνπλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ νίλσλ ΟΠΑΠ θαη επηπιένλ, απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε πεξηεθηηθφηεηα 

ζαθράξσλ. Ο ιφγνο είλαη φηη πξφθεηηαη απνθιεηζηηθψο γηα γιπθείο νίλνπο. 

Οη νίλνη ΠΟΠ ηεο Διιάδαο (ΟΠΑΠ θαη ΟΠΔ) ππφθεηληαη ζε δεζκεχζεηο φζνλ 

αθνξά ηηο ελδείμεηο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαγξάθνπλ ζηελ εηηθέηα, νη 
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νπνίεο ειέγρνληαη. Οη δεζκεχζεηο αθνξνχλ ηνπο ρξφλνπο παιαίσζεο (νμεηδσηηθήο, εληφο 

βαξειηνχ θαη αλαγσγηθήο, εληφο θηάιεο), αιιά θαη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ακπειννηληθή εθκεηάιιεπζε πνπ ηνπο παξάγεη. χκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ 

(2016)γηα ηηο ακπεινπξγηθέο θαιιηέξγεηεο ην 2015, ην 22,9% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 

νηλακπέισλ αθνξά ηελ παξαγσγή νίλσλ ΠΟΠ κε 29,927 εθκεηαιιεχζεηο θαη 145.187 

ζηξέκκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, πσο πάξα πνιιέο εηηθέηεο ειιήλσλ νηλνπνηψλ 

απνζπνχλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ζε απαηηεηηθνχο δηαγσληζκνχο, ηηκψληαο ηε καθξαίσλε 

νηληθή παξάδνζε ηεο ρψξαο. 

Η πιήξεο ιίζηα ησλ θαηαρσξεκέλσλ πξντφλησλ βξίζθεηαη ζηε βάζε "E-

Bacchus", ε νπνία πεξηέρεη ηηο Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίεο  Πξνέιεπζεο θαη 

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθέο Δλδείμεηο  ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (EΚ) 

1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ. Δπηπιένλ, πεξηέρεη ηηο πξνζηαηεπφκελεο ζηελ ΔΔ 

γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη νλνκαζίεο πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ βάζεη ησλ δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ γηα ην εκπφξην νίλνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΔΔ κε ηηο ελ ιφγσ ηξίηεο ρψξεο. 

Σέινο αλαγξάθνληαη νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη ζηελ ΔΔ  θαζψο θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 

Εηικεηοποίηζη ζςζκεςαζίαρ οίνων 

 

Οη ελδείμεηο εηηθέηαο θξαζηνχ ρσξίδνληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο θαη ζηηο πξναηξεηηθέο. 

Οη ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο είλαη νη εμήο: 

 Η θαηεγνξία θξαζηνχ (π.ρ. νίλνο ΠΟΠ, ΠΓΔ θ.ιπ.). ηελ πεξίπησζε ησλ νίλσλ 

ΠΟΠ θαη ΠΓΔ αλαγξάθεηαη θαη ην ηνπσλχκην ηεο πξνέιεπζήο ηνπο θαη φηαλ ε 

παξαγσγή ηνπο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο (ζρεδφλ απηνλφεηεο απφ ηελ ίδηα ηε 
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ιέμε), κπνξεί λα αλαγξαθνχλ νη ελδείμεηο: Κηήκα, Αξρνληηθό, Πύξγνο, Μνλαζηήξη 

ή Κάζηξν. 

 

 Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εκθηαισηή. 

 

 Ο νλνκαζηηθφο φγθνο ηεο θηάιεο (π.ρ. 750 ml). 

 

 Ο αιθννιηθφο ηίηινο (π.ρ. 12% vol). 

 

 Ο ηχπνο θξαζηνχ (π.ρ. ιεπθφο, γιπθφο, αθξψδεο θ.ιπ.). 

 

 Η έλδεημε ειιεληθφ πξντφλ. 

 

Παξάιιεια κε ηηο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο εηηθέηαο θξαζηνύ, νη θηάιεο ησλ 

νίλσλ ΠΟΠ θνξνχλ «ηππαζηί» ζην ζηφκην ηνπο εηδηθή ηαηλία ειέγρνπ (Δηθφλα 3) ηνπ 

ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ελψ ζηηο εηηθέηεο ησλ νίλσλ ΠΓΔ 

αλαγξάθεηαη έλαο θσδηθφο ειέγρνπ.  

 

 

 

        

Δηθόλα 3.Δηδηθή ηαηλία ειέγρνπ 

Δπηπιένλ, θάζε νηλνπαξαγσγφο κπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ην θξαζί ηνπ, κέζσ ησλ πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ εηηθέηαο θξαζηνχ. Σέηνηεο είλαη 

δηάθνξεο πξνηάζεηο ζεξβηξίζκαηνο, αξκνλίαο κε θαγεηφ θ.ιπ. Δηδηθά ζηα θξαζηά ΠΟΠ 
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θαη ΠΓΔ, πνπ θνηλνπνηνχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο, κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ηφπν θαη ην ζηαθχιη παξαγσγήο, ηελ νηλνπνίεζε, ηελ πηζαλή παιαίσζε ηνπ θξαζηνχ 

θ.ιπ. Μπνξεί επίζεο λα αλαγξάθεηαη ε εζνδεία (ε ρξνληά δειαδή ζπγθνκηδήο ησλ 

ζηαθπιηψλ), πνπ πξνθπιάζζεη απφ ηελ αγνξά «γεξαζκέλσλ» θξαζηψλ, πξντδεάδεη γηα ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο θηάιεο θ.ά. 

 

 

2.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε ελδείμεηο πνηφηεηαο. Οη ελδείμεηο ζηελ εηηθέηα 

γλσζηνπνηνχλ ζηνλ θαηαλαισηή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν 

κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο φζν θαη κε ηνλ ηφπν θαη ηελ γεχζε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξαζηνχ. 

 

Ενδείξειρ ποιόηηηαρ οίνος και πποθςμία πληπωμήρ 

 

ηελ έξεπλα ηνπ Loureiro (2003) δίλεηαη έκθαζε ζηελ απνδνρή ησλ 

θαηαλαισηψλ θξαζηνχ πνπ παξάγεηαη ζε κηα λέα πεξηνρή παξαγσγήο ζην Κνινξάλην, 

ππνινγίδνληαο ηελ πξνζπκία πιεξσκήο κηαο premium ηηκήο γηα ηα θξαζηά ησλ νπνίσλ ε 

παξαγσγή είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα θξαζηά απηνχ ηνπ είδνπο είλαη αξθεηά 

ρακειή ππνδεηθλχνληαο φηη ε eco- εηηθέηα  δελ είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 
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κάξθεηηλγθ εθφζνλ ε αληηιεπηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο πνηφηεηα ηεο αλαπηπζζφκελεο 

πεξηνρήο ακθηζβεηείηαη. Παξνκνίσο, κειέηε ησλ Βazoche et al. (2008) έδεημε φηη θξαζηά 

κε πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ θαίλεηαη λα εθηηκνχληαη πςειφηεξα απφ ηα 

παξαδνζηαθά Βordeaux. Βέβαηα, ζεκαζία έρεη θαη ην επίπεδν ηεο γλψζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ γχξσ απφ ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θαζψο επεξεάδεηαη ζεηηθά ε 

πξνζπκία ηνπο γηα αγνξά θξαζηνχ ηέηνηνπ είδνπο (Βarber et al., 2009).  

Μία άιιε κειέηε ζρεηηθή κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαζηνχ θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ηα αμηνινγνχλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ  Ιηαιία απφ 

ηνπο Crescimanno et al. (2002). Η κειέηε εμέηαδε ηνλ ηνκέα βηνινγηθνχ θξαζηνχ ζηελ 

ηθειία απφ πιεπξάο παξαγσγήο θαη κάξθεηηλγθ. Μεηαμχ άιισλ ππνζηεξίδεηαη, φηη νη 

θαηαλαισηέο ηνπ βηνινγηθνχ θξαζηνχ εθηηκνχλ ηελ ‹‹θπζηθφηεηα ζηελ παξαγσγή›› σο 

έλα ζεκαληηθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ψζηε λα πξνηηκήζνπλ ην πξντφλ απηφ. 

Δπηπιένλ, θαηαλαισηέο πνπ αθνινπζνχλ έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, είλαη πξφζπκνη λα 

πιεξψζνπλ  πςειφηεξεο ηηκέο γηα βηνινγηθά θξαζηά ( Βrugaloras et al., 2005). 

Σέινο, ζε κειέηε ηνπ Vecchio (2013) γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα αεηθφξα 

θξαζηά ζηελ Ιηαιία, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θαηαλαισηέο ηα εθηηκνχλ ζεηηθά. Η 

κέζε παξαπάλσ ηηκή πνπ ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ θπκαηλφηαλ κεηαμχ ηνπ  23% 

θαη ηνπ 57% ηεο κέζεο ηηκήο πνπ είραλ πξνηείλεη γηα ην ζπκβαηηθφ θξαζί. Απηά ηα 

premium επεξεάδνληαλ ζεκαληηθά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ειηθία, θχιν, 

ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θαη ελδηαθέξνλ γηα αεηθνξία. Γπλαίθεο θαη κεγαιχηεξα άηνκα 

ζε ειηθία ηείλνπλ λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξα πνζά γηα ηελ απφθηεζε ηέηνησλ αγαζψλ. 

 

Ένδειξη ΠΟΠ ζε οίνο και πποθςμία πληπωμήρ 
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Οη ελδείμεηο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο πηζηνπνηνχλ φηη ην εθάζηνηε πξντφλ 

πξνέξρεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, έηζη ψζηε νη θαηαλαισηέο λα γλσξίδνπλ ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ θαη ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηνπο ειιεληθνχο νίλνπο ε έλδεημε 

ΠΟΠ βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο θαη νπζηαζηηθά 

απνηειεί αλαγλσξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ. 

Η έξεπλα ησλSkuraθαη Vakrou (2002), θάλνληαο ρξήζε ηνπ κνληέινπ δηρνηνκηθήο 

επηινγήο, πξνζδηνξίδεη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά  ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο Διιήλσλ θαηαλαισηψλ γηα νίλν πνπ θέξεη ζήκαλζε πξνέιεπζεο. 

Σν δείγκα (744 άηνκα) ζπιιέρζεθε κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηε βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ζηελ Πάηξα θαη ζηελ 

Σξίπνιε. Σα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε ζνπιηαλίλα Αραΐαο θαη ην 

κνζρνθίιεξν Αξθαδίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πξνζπκία πιεξσκήο πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη θαηαλαισηέο 

πξνηίζεληαη λα πιεξψζνπλ ην δηπιάζην ηεο ηηκήο ελφο ζπκβαηηθνχ επηηξαπέδηνπ νίλνπ, 

εθφζνλ παξέρεηαη εγγχεζε ηεο πεξηνρήο πξνέιεπζεο ηνπ νίλνπ. Η επηινγή ηνπο θαίλεηαη 

λα εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ δεζκφ ηνπο κε ηελ πεξηνρή 

παξαγσγήο ηνπ θξαζηνχ.  

πγθεθξηκέλα, θαηαλαισηέο κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εηζφδεκα 

είλαη πην πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ πςειφηεξε ηηκή γηα λα αγνξάζνπλ νίλν κε 

πηζηνπνίεζε πξνέιεπζεο, θαζφηη γηα απηνχο ε παξαπάλσ ηηκή εκπεξηέρεη ην θφζηνο ηεο 

εγγχεζεο πνηφηεηαο γηα έλα απζεληηθφ, πγηεηλφ, αζθαιέο θαη παξαδνζηαθφ πξντφλ.  

Αληίζηνηρα, ε κειέηε ησλ Botonakiθαη Tsakiridou (2004) δηεξεχλεζε ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πηζηνπνηεκέλν νίλν πνπ παξάγεηαη ζηελ 

πεξηνρή Πεδά ηεο Κξήηεο θαη ην νπνίν θέξεη πςειέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζε δείγκα 362 θαηαλαισηψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Χο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ πνπ θαίλεηαη λα 

είλαη πην δεθηηθνί πξνο ην θξαζί Πεδά, ε κειέηε έδεημε φηη πξφθεηηαη γηα άηνκα 
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κεγαιχηεξεο ειηθίαο πςειήο κφξθσζεο θαη αλχπαληξνη. Δπηπιένλ, θαηαλαισηέο πνπ 

έρνπλ κηα πην ζεηηθή ζηάζε γεληθφηεξα σο πξνο ηα πξντφληα ΠΟΠ δηαηίζεληαη λα 

πιεξψζνπλ παξαπάλσ έσο θαη 0,60€. 

Σνλ ξφιν πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο γηα θξαζηά κε πηζηνπνίεζε πξνέιεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηα θξαζηά Montilla – Moriles ΠΟΠ, δηεξεχλεζε κειέηε ησλ Garcia et al. (2015). Η 

έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο  Αλδαινπζίαο, κε ηε 

βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ. Σα θξαζία πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη θάπνηνη ηχπνη απφ ην 

Μontilla – Moriles DOP φπσο ην Fino, Oloroso, Amontillado θαη ην Pedro Ximenez ην 

νπνίν δελ είλαη θαηνρπξσκέλν αιιά είλαη έλα γιπθφ ιηθέξ θξαζί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ έξεπλα γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ. Σα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο έδεημαλ φηη 41,9% ηνπ δείγκαηνο ζα πιήξσλε 

πάλσ απφ 7€ / κπνπθάιη ¾ L ην Pedro Ximenez, χζηεξα αθνινπζεί ην Oloroso, 

amontillado θαη ζην ηέινο ην Fino. Η γλψζε γχξσ απφ ηα ελ ιφγσ θξαζηά θαη γεληθφηεξα 

γηα ηνπο εληζρπκέλνπο νίλνπο πνηφηεηαο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Η έξεπλα ησλ Αngulo et al. (2000) γηα ηα θξαζηά ΠΟΠ ζηελ Ιζπαλία, 

πξνζδηφξηζε ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαζηνχ θαη πσο απηά επηδξνχλ 

ζηελ ηηκή (γεσγξαθηθή πεξηνρή, πνηθηιία ζηαθπιηψλ, έηνο ζνδεηάο, εηδηθέο πνηνηηθέο 

αμηνινγήζεηο). Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε πεξηνρή παξαγσγήο φπσο θαη ην 

έηνο ζνδεηάο θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή ζηελ αγνξά θαη αληαλαθινχλ ηελ εθηίκεζε πνπ έρνπλ 

νη θαηαλαισηέο ζηα πνηνηηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά.  

Αληηζέησο, νη Adinolfi et al. (2011) κειέηεζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ σο πξνο ηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη ην θξαζί ζηελ Ιηαιία θαη θαηέιεμαλ 

φηη ν πξνζδηνξηζκφο πξνέιεπζεο είλαη ζεκαληηθφο αιιά φρη αξθεηφο παξάγνληαο γηα ηελ 

θαηνρχξσζε κηαο πςειήο ηηκήο θαη κίαο θαιήο ζέζεο ζηελ αγνξά. Σν λα κελ ππάξρεη 
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αξθεηή αληαπφθξηζε ζηνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα έρεη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζε 

πεξηνρέο πνπ ε νηθνλνκία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή ησλ θξαζηψλ απηψλ. 

Σέινο, ε έξεπλα ησλ Likoudis et al. (2016) δηεξεχλεζε ηελ πξφζεζε Διιήλσλ 

θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ ΠΟΠ / ΠΓΔ πξντφληα, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζε 

δείγκα 615 αηφκσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζρεδφλ ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ 

ήηαλ πξφζπκν λα αγνξάζεη πξντφληα κε πηζηνπνηήζεηο πξνέιεπζεο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα 

αλαδεηθλχεη ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε πξντφλησλ κε ελδείμεηο 

πνηφηεηαο πνπ είλαη ε πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο, ηα νθέιε γηα ηελ πγεία, ε εηηθέηα 

θαζψο θαη ε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Όζνλ αθνξά ηελ 

ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηα πξντφληα ΠΟΠ / ΠΓΔ, νη θαηαλαισηέο 

πίζηεπαλ φηη πξφθεηηαη γηα πξντφληα θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη αζθαιέζηεξα ζπγθξηηηθά 

κε ηα ζπκβαηηθά αιιά δελ ήηαλ ζίγνπξνη αλ ήηαλ πην πγηεηλά, γεπζηηθά θαη αθξηβφηεξα 

απφ ηα ζπκβαηηθά. Δπίζεο, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ζεσξνχζαλ φηη ηα ΠΟΠ / ΠΓΔ πξντφληα 

νλνκάδνληαη ηα βηνινγηθά, ελψ ην 58,2% δελ ήηαλ ζίγνπξνη αλ ζηελ παξαγσγή ηνπο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιηπάζκαηα ή ρεκηθά. Η έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

θαηαλαισηέο δείρλνπλ εκπηζηνζχλε πξσηαξρηθά ζε πξντφληα πνπ θέξνπλ ζήκαλζε ηεο 

ειιεληθφηεηαο ηνπ πξντφληνο ή έλδεημε φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ θαη αθνινπζνχλ ηα πξντφληα πνπ θέξνπλ πηζηνπνηήζεηο  ΠΟΠ/ΠΓΔ. 
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3.ΔΡΔΤΝΑ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα 

αιθννινχρν νίλν Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ). Δηδηθφηεξα, 

κεηξήζεθε ε πξνζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ θξαζί κε ζήκαλζε ΠΟΠ θαη 

δηεξεπλήζεθαλ νη ζεκεξηλέο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο γηα ηξφθηκα θαη πνηά πνπ θέξνπλ 

πηζηνπνίεζε πξνέιεπζεο. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε βνήζεηα ελφο θαηάιιεια 

δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ηπραίνπ δείγκαηνο 

θαηαλαισηψλ ζε θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (supermarkets) ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2017. πλνιηθά έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 160 θαηαλαισηέο. 

Σν εηδηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (βιέπε 

Παξάξηεκα I) πεξηειάκβαλε ηξία ηκήκαηα, πνπ ζηφρεπαλ αθελφο ζηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε γηα νίλν ΠΟΠ, 

αθεηέξνπ ζηελ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ. ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ/ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ θξαζηνχ, απνθαζίζηεθε λα κειεηεζεί κφλν ε 

θαηεγνξία ηνπ ιεπθνχ νίλνπ ψζηε λα απνθεπρζεί θαη ε φπνηα ζχγρπζε ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, εθηηκάηαη φηη ηα 

ιεπθά θξαζηά ππεξηεξνχλ κε κεξίδην 68%-70% ( ICAP Group, 2016), έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ (εξπζξφ θαη ξνδέ).     

Σν πξψην ηκήκα ζηφρεπε ζηελ εθκαίεπζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο. Ο 

εξσηψκελνο θαινχληαλ λα απαληήζεη δχν εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ψζηε αξρηθά λα 

ειεγρζεί αλ είλαη εθείλνο ν βαζηθφο αγνξαζηήο ηξνθίκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη 

δεπηεξεπφλησο αλ γλσξίδεη γηα ην θξαζί ΠΟΠ. ηε ζπλέρεηα δηαβάδνληαλ ην παξαθάησ 

θείκελν νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν εξσηψκελνο ήηαλ πιήξσο ελεκεξσκέλνο 

ζρεηηθά κε ηελ ππφ κειέηε πηζηνπνίεζε ζηνπο νίλνπο: 
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Οη οίνοι Πποζηαηεςόμενηρ Ονομαζίαρ Πποέλεςζηρ (ΠΟΠ) απνηεινύλ θξαζηά πςειήο 

πνηόηεηαο θαη παξάγνληαη από πνηθηιίεο ζηαθπιηώλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ην όλνκα ηεο 

νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηνλ νίλν θαη νθείινληαη ζηνπο θπζηθνύο θαη ηερληθνύο παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο απηήο. 

Επηπιένλ, νη ακπειώλεο βξίζθνληαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο αλαγξαθόκελεο πεξηνρήο θαη ηα 

ζηαθύιηα νηλνπνηνύληαη  ζε νηλνπνηεία ηα νπνία βξίζθνληαη εληόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο θαη παιαηώλνπλ θάησ από εηδηθέο ζπλζήθεο. Όηαλ κηα εηηθέηα θξαζηνύ 

αλαγξάθεη οίνορ ΠΟΠ, ην πεξηερόκελν ππόθεηηαη ζε ζεηξά ππνρξεώζεσλ, ε εθπιήξσζε 

ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο βάζεη λνκνζεζίαο. Με απηήλ ηελ 

πηζηνπνίεζε δηαζθαιίδεηαη ε πνηόηεηα ηνπ θξαζηνύ, ηαπηνπνηνύληαη θαη γίλνληαη γλσζηέο 

ζηνλ θαηαλαισηή ζπγθεθξηκέλεο γεύζεηο θαη αξώκαηα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 

πξντφλησλ,  παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ  ζηηο  

πξαγκαηηθέο θαη ππνζεηηθέο εξσηήζεηο απνηίκεζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ζπρλά 

αλαθέξεηαη σο ππνζεηηθή κεξνιεςία (hypothetical bias). Οξηζκέλνη  νηθνλνκνιφγνη 

παξαηήξεζαλ φηη ην πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα κεησζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ‹‹cheap talk››, 

ελφο θεηκέλνπ δειαδή πνπ ηνλίδεη ξεηά ην πξφβιεκα ηεο ηάζεο ππεξβνιήο  ζε εξσηήζεηο 

ηέηνηνπ είδνπο. Έηζη κε απηή ηελ κέζνδν δεηείηαη απφ ην θνηλφ λα αληαπνθξηζεί κε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή νχησο ψζηε λα πξνθχςνπλ ακεξφιεπηεο απαληήζεηο 

(Murphy et al., 2005).  Γηα ην ιφγν απηφ αθνινχζεζε ε αλάγλσζε ηνπ παξαθάησ 

θεηκέλνπ. 

Σε ιίγν ζα εξσηεζείηε εάλ είζηε δηαηεζεηκέλνο/ε λα πιεξώζεηε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό γηα 

λα αγνξάζεηε νίλν  ΠΟΠ. 

Η εξώηεζε απηή ζα είλαη ππνζεηηθή, δειαδή δε ζα ρξεηαζηεί πξάγκαηη λα πιεξώζεηε. 

Γεληθά νη άλζξσπνη δπζθνιεύνληαη λα απαληήζνπλ ζε ππνζεηηθέο εξσηήζεηο. Σπρλά 

δειώλνπλ όηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ έλα κεγαιύηεξν πνζό από όηη είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. 
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Έλαο ιόγνο πνπ ζπκβαίλεη απηό είλαη γηαηί όηαλ έξζεη ε ώξα πξάγκαηη λα πιεξώζνπλ, ηόηε 

ζθέθηνληαη όηη ηα ρξήκαηα απηά δε ζα κπνξνύλ λα ηα δηαζέζνπλ γηα θάηη άιιν. Επνκέλσο, 

όηαλ ε εξώηεζε είλαη ππνζεηηθή, είλαη πην εύθνιν λα ππεξβάιινπλ ζηελ απάληεζή ηνπο. 

Πξηλ απαληήζεηε ηελ εξώηεζε πξνζπκίαο πιεξσκήο, πξνζπαζήζηε λα ζθεθηείηε εάλ 

πξάγκαηη ζέιεηε λα πιεξώζεηε γηα νίλν ην πνζό ην νπνίν ζα εξσηεζείηε θαη όηη ην πνζό δε 

ζα είλαη δηαζέζηκν γηα αγνξέο άιισλ αγαζώλ. 

Σν θείκελν πνπ αθνινχζεζε ζηφρεπε ψζηε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ λα 

πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ πην ζαθείο απαληήζεηο. ε παξφκνηεο έξεπλεο έρεη 

παξαηεξεζεί φηη νη εξσηψκελνη δελ έρνπλ θίλεηξν λα απαληήζνπλ κε αθξίβεηα, νπφηε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηνπ θεηκέλνπ ζπλέπεηαο (Consequentility script) ην νπνίν 

ελζαξξχλεη ηνλ εξσηψκελν λα πηζηέςεη φηη ε απάληεζε ηνπ ζα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα 

ηεο έξεπλαο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ηθαλφ λα επεξεάζεη ηελ επεκεξία ηνπ 

(Vossler and Watson, 2013). Σν θείκελν πνπ δηαβάζηεθε ήηαλ ην εμήο: 

Θα ζέιακε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζα γίλνπλ 

δηαζέζηκα ζηνπο παξαγσγνύο, εκπόξνπο, ηνπο ππεύζπλνπο δεκόζηνπο θνξείο αιιά θαη ζην 

επξύ θαηαλαισηηθό θνηλό. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη έλαο νδεγόο 

γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ θξαζηώλ ΠΟΠ, 

πνπ ζα εκπλένπλ εκπηζηνζύλε γηα ηελ πνηόηεηα ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζα πξνάγνπλ 

ηελ ηνπηθή αεηθόξν αλάπηπμε. 

ηε ζπλέρεηα δηαηππψζεθε ε εξψηεζε πξνζπκίαο πιεξσκήο κε ηε κέζνδν ηνπ 

κνλνχ νξίνπ (single bounded) γηα  ιεπθφ νίλν πνπ θέξεη ηελ ζήκαλζε ΠΟΠ. Η ελ ιφγσ 

εξψηεζε εθκαίεπζε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο κέζσ δηρνηνκηθήο εξψηεζεο, ζηελ νπνία ν 

ζπλεληεπμηαδφκελνο έπξεπε λα απαληήζεη κε έλα λαη ή έλα φρη. 
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Σθεθηείηε ηώξα όηη ππάξρεη δηαζέζηκε ζηελ αγνξά κηα θηάιε ησλ 750ml από ηππνπνηεκέλν 

ιεπθό θξαζί πξνέιεπζεο, πνπ θέξεη πάλσ ζηελ εηηθέηα ηνπ ηε ζήκαλζε «Πξνζηαηεπόκελε 

Ολνκαζία Πξνέιεπζε». 

 

ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο/ε λα πιεξώζεηε _____€ γηα λα ην αγνξάζεηε; □ Ναη        □ Όρη 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηεο εξψηεζεο πξνζπκίαο πιεξσκήο έγηλε 

εθηεηακέλε έξεπλα ζηα ζνχπεξ κάξθεη. Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ ιεπθψλ θξαζηψλ 

ήηαλ αξθεηέο αλαιφγσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθάζηνηε νίλνπ. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ 

πνπ θαηαγξάθεθαλ ήηαλ 6€ ε κηθξφηεξε θαη 15€ ε κεγαιχηεξε. πλεπψο ε εξψηεζε 

πξνζπκίαο πιεξσκήο δηακνξθψζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη έλα κεγάιν εχξνο 

ηηκψλ. Χο εθ ηνχηνπ νη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 7€, 9,5€, 12€, 14,5€. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ ν ζπλεληεπθηήο εκθάληδε ζηνλ θαηαλαισηή ηελ 

θσηνγξαθία κηαο ππνζεηηθήο θηάιεο ιεπθνχ θξαζηνχ πνπ έθεξε ζηελ εηηθέηα ηνπ ηελ 

ζήκαλζε ΠΟΠ (Παξάξηεκα II). 

Σν πξψην ηκήκα νινθιεξψζεθε κε ηξεηο εξσηήζεηο. Η πξψηε δεηνχζε απφ ηνλ 

εξσηψκελν λα ζθεθηεί θαηά πφζν είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ απάληεζε πνπ έρεη δψζεη ζηελ 

εξψηεζε πξνζπκίαο πιεξσκήο, απφ ην 1 εψο ην 10, φπνπ ην 1 ζήκαηλε ‹‹θαζφινπ›› θαη 

ην 10 ‹‹πάξα πνιχ››. Η δεχηεξε δεηνχζε απφ ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ζε πνην 

βαζκφ απφ ην 1  πνπ ζήκαηλε ‹‹θαζφινπ›› θαη ην 5 ‹‹πάξα πνιχ››, πηζηεχεη φηη νη 

απαληήζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο παξαγσγνχο, εκπφξνπο, ιηαλεκπφξνπο θαη 

δεκφζηνπο θνξείο.  

ην δεχηεξν κέξνο εμεηάζηεθαλ νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ 

εξσηψκελνπ ηφζν γηα ηξφθηκα θαη πνηά κε ή ρσξίο ελδείμεηο πνηφηεηαο. Η πξψηε 

εξψηεζε ηνπ κέξνπο απηνχ, δεηνχζε απφ ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη πφζν ζπρλά 

αγνξάδεη ηππνπνηεκέλν θξαζί. ηελ ζπλέρεηα, εμεηάζηεθαλ νη επηινγέο θαη ε ζηάζε ηνπ 

θαηαλαισηή απέλαληη ζηα ηξφθηκα πνπ θέξνπλ ζήκαλζε Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο 
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Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ). Αλαιπηηθφηεξα, ε εξψηεζε (βιέπε Παξάξηεκα I) πεξηειάκβαλε 

δειψζεηο νη νπνίεο κέζσ κηαο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert, ην εχξνο ηεο νπνίαο 

μεθηλνχζε απφ ην ‹‹δηαθσλψ απφιπηα›› θαη θαηέιεγε ζην ‹‹ζπκθσλψ απφιπηα››, 

ζηφρεπε ζηε ζθηαγξάθεζε ησλ παξαδνρψλ ηνπ εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα 

απηνχ ηνπ είδνπο. Ύζηεξα, εμεηάζηεθε πφζν ζεκαληηθά ζεσξνχληαη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ απφθαζε αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ θξαζηνχ. ηελ εξψηεζε πνπ 

αθνινπζνχζε απνηππψλνληαλ θάπνηα ζχκβνια ζρεηηθά κε ηελ ζήκαλζε 

Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη ν εξσηψκελνο θαινχληαλ λα 

απαληήζεη πφζν θαιά γλψξηδε ηα ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια..Έπεηηα αλαθέξνληαλ θάπνηεο 

θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ φπνπ δεηήζεθε λα ζεκεησζεί ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηηο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο πνπ θέξνπλ νη εηηθέηεο ηνπο ζε θιίκαθα 

απφ ην 1 πνπ ζήκαηλε ‹‹δελ ηα εκπηζηεχνκαη θαζφινπ›› κέρξη ην 5 πνπ ζήκαηλε ‹‹ ηα 

εκπηζηεχνκαη απφιπηα››. Σέινο, εξσηήζεθε πφζν ζεκαληηθφ ζεσξεί ηνλ ξφιν ησλ ηηκψλ 

ζηηο απνθάζεηο ηνπ φηαλ αγνξάδεη ηξφθηκα. 

ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπιιέρηεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ησλ εξσηεζέλησλ κέζα απφ πέληε εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα εξσηήζεθαλ ην θχιν, ε 

ειηθία, ην επίπεδν ζπνπδψλ, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ εξσηψκελνπ. 
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4.ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

4.1.Πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ 160 

θαηαλαισηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα θαη αλαιχεηαη ε θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζψο θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα ηξφθηκα Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ.  

Απφ ηελ αλάιπζε, ινηπφλ, ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ην 58,75% ηνπ δείγκαηνο 

απνηειείηαη απφ γπλαίθεο, ην 41,25% απφ άλδξεο. Δπίζεο ην 66,88% ηνπ δείγκαηνο, 

δήισζε πσο είλαη νη ίδηνη νη νπνίνη ζπλήζσο ςσλίδνπλ γηα ην λνηθνθπξηφ ηνπο κε ηηο 

γπλαίθεο (69.16%) λα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ αλδξψλ (30,84%). 

 Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνλ αληίζηνηρν πξαγκαηηθφ 

πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ, ζε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πίλαθεο 

απνγξαθήο πιεζπζκνχ θαη θαηνηθηψλ ηνπ 2011. Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζχγθξηζεο, ε απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο κε ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ δελ θαίλεηαη 

ηδηαηηέξσο κεγάιε ( Πίλαθαο 1). Δπηπιένλ, ε κέζε ειηθία ηνπ δείγκαηνο θπκάλζεθε ζηα 

39,3 έηε. 

Πίλαθαο 1: χγθξηζε κεηαμχ θχισλ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαη δείγκαηνο 

 Άλδξεο Γπλαίθεο 

Απνγξαθή 49% 51% 

Δξσηώκελνη 41,25% 58,75% 

 

Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ ( Γξάθεκα 1), ην 70% ηνπ 

δείγκαηνο έρεη αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε, θαη ην ακέζσο επφκελν ήηαλ ην πνζνζηφ 
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εθείλσλ πνπ δήισζαλ απφθνηηνη Λπθείνπ (17,5%). Αθνινχζεζαλ ην 10% ησλ 

απνθνίησλ ΙΔΚ / θνηηεηψλ θαη ην πνιχ κηθξφ 2.5% ησλ ρακειφηεξσλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο. Σν πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ δείγκαηνο ίζσο ζρεηίδεηαη θαη κε ην φηη  

απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη γλψξηδαλ γηα ηνλ νίλν 

ΠΟΠ θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 70 %. 

Γξάθεκα 1: Πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κέηξηα 

θαζψο ε πιεηνλφηεηα (44,38%), φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2, βξίζθεηαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία. εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (24,38%) ραξαθηήξηζε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε  θαιή έσο πνιχ θαιή ελψ αξθεηνί είλαη θαη νη θαηαλαισηέο 

πνπ δήισζαλ πσο ηα νηθνλνκηθά ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο είλαη πάλσ απφ ην κέηξην 
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(18,75%). Δθείλνη πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην κέηξην έθηαζαλ κφιηο ην 11,25%. Οη 

εξσηψκελνη κε πνιχ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελζσκαηψζεθαλ ζε απηνχο κε θαθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη εθείλνη κε πνιχ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε απηνχο κε 

θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ιφγσ ηνπ φηη νη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ ειάρηζηεο. 

ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ εξψηεζε εθκαίεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ θαηαλαισηψλ, αλαθέξζεθε πσο ην κέζν εηήζην θαηά θεθαιή θαζαξφ 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ζηελ Διιάδα είλαη 12.300€.  

Γξάθεκα 2:Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε λνηθνθπξηνχ 

ρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, νη απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ αλέδεημαλ 

φηη ε πιεηνςεθία  ησλ λνηθνθπξηψλ απνηεινχληαλ απφ  4 κέιε (41,25%), ελψ αξθεηά 

ήηαλ ηα ηξηκειή (24,38%) θαζψο θαη ηα δηκειή (21,25%) λνηθνθπξηά. ε ρακειφηεξα 
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πνζνζηά βξέζεθαλ λνηθνθπξηά πεληακειή (6,25%), κνλνκειή (3,75%) θαη εμακειή 

(3,13%). 

Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ ζπρλφηεηα αγνξάο ηνπ 

πξντφληνο, ε πιεηνςεθία απάληεζε φηη αγνξάδεη ηππνπνηεκέλν νίλν κηα θνξά ην κήλα 

(35%) θαη αθνινπζεί κε πνιχ κηθξή δηαθνξά  ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αγνξάδεη κηα θνξά ην εμάκελν (34,38%). Σν 20,63% δήισζαλ πσο αγνξάδνπλ 

ηππνπνηεκέλν  νίλν  2-3 θνξέο ην κήλα θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ δελ αγνξάδνπλ 

θαζφινπ κε απηψλ πνπ αγνξάδνπλ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα είλαη ίδην θαη αλέξρεηαη ζην 5% 

(Γξάθεκα 3). Σέινο, δελ ππήξρε θαλείο πνπ λα αγνξάδεη ηππνπνηεκέλν νίλν 2-3 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα. 

Γξάθεκα 3:πρλφηεηα αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ νίλνπ 



34 
 

Αθνινχζσο, ζηελ εξψηεζε γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ην 70% ηνπ ζπλφινπ 

ήηαλ πξφζπκν λα θαηαβάιεη ην επηπξφζζεην πνζφ ψζηε λα αγνξάζεη νίλν ΠΟΠ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Γξάθεκα 4, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ πξφζπκσλ θαηαλαισηψλ 

γηα θάζε κηα ηηκή γηα ηηο ηηκέο 7, 9,5, 12, 14,5€. Όπσο θαίλεηαη, ε πξνζπκία πιεξσκήο 

είλαη 72,5% γηα ηηο ηηκέο 7, 9.5 θαη 12 επξψ ελψ γηα ηα 14.5 επξψ πέθηεη ζην 62,5% 

ρσξίο φκσο ε δηαθνξά απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (chi square test p=0.699). 

 

 

Γξάθεκα 4: Πνζνζηφ θαηαλαισηψλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά γηα θάζε κηα ηηκή ηεο εξψηεζεο 

πξνζπκίαο πιεξσκήο 

 

Δπηπξφζζεηα, νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε γηα ηε ζεκαζία ησλ ηηκψλ ζηελ 

απφθαζε γηα αγνξά ηξνθίκσλ έδεημαλ φηη ζρεδφλ γηα ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο (47,5%), 

νη ηηκέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά ή 

φρη ηνπ πξντφληνο (Γξάθεκα 5). Αξθεηά πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ 
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δήισζαλ φηη νη ηηκέο παίδνπλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο 

απνθάζεηο γηα ηξφθηκα. 

 

Γξάθεκα 5:Πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηνλ ξφιν ησλ ηηκψλ ζηηο αγνξαζηηθέο 

απνθάζεηο γηα ηξφθηκα 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηε ζήκαλζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα εξψηεζε πνπ 

ζηεξίρζεθε ζηελ κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Vecchioθαη 

Annunziata(2011). Υξεζηκνπνηήζεθαλ 3 δηαθνξεηηθά ζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

ήηαλ ςεχηηθν θαη ζηεξηδφηαλ ζηελ θαληαζία θαη δεηήζεθε απφ ηνπο 
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ζπλεληεπμηαδφκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ζε κηα θιίκαθα Likertεάλ ηα γλσξίδνπλ. Σα 

απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ είλαη ηδηαηηέξσο εμνηθεησκέλνη κε 

ηε ζήκαλζε ΠΟΠ. Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ πνπ δελ γλσξίδεη ην επξσπατθφ ζήκα 

ΠΟΠ, θαζφηη θζάλεη ηo 43.75%. Αληηζέησο, ην ζήκα ηνπ νξγαληζκνχ “AGROCERT” 

είλαη ην πην αλαγλσξίζηκν κε πνζνζηφ 18.13% Άμην αλαθνξάο είλαη επίζεο ην πνζνζηφ 

πνπ δήισζε φηη γλσξίδεη θαιά (13.75%) θαη αξθεηά θαιά (8.75%) ην ζήκα πνπ δελ 

ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Γξάθεκα 6). 

Γξάθεκα 6:Βαζκφο αλαγλσξηζηκφηεηαο ζπκβφισλ ΠΟΠ 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθά ζεσξνχληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζηηο απνθάζεηο φηαλ αγνξάδνπλ ηππνπνηεκέλν νίλν, θάλεθε φηη 

φζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηεο γεχζεο, ε πιεηνςεθία ηνλ ζεσξεί πνιχ 

ζεκαληηθφ(53,13%). ηελ πεξίπησζε ηεο ηηκήο, ην 31,25% ηελ ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή  

θαη ν παξάγνληαο ηεο πξνέιεπζεο ζεσξείηαη θη απηφο αξθεηά ζεκαληηθφο ζηε ιήςε 

απφθαζεο αγνξάο. Αληηζέησο ε ζπζθεπαζία ή ε ζέζε ηνπ πξντφληνο ζην ξάθη δελ 
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θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ αξθεηά ηνπο θαηαλαισηέο ζηηο απνθάζεηο ηνπο γηα αγνξά ΠΟΠ 

νίλνπ (Γξάθεκα 7). 

Γξάθεκα 7:Πνζνζηφ ζεκαληηθφηεηαο ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο απνθάζεηο αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ 

νίλνπ 

  

Ο πίλαθαο 2 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη θάπνηεο παξαδνρέο  γηα ηα ηξφθηκα 

Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ  ζπκθσλεί κε ηελ έθηε δήισζε, θαηά ηελ 

νπνία ηα ηξφθηκα απηά φπνπ παξάγνληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν ζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία, θαζψο είλαη ε εξψηεζε κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ( 4,31). Αληηζέησο νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ απνδνρήο γηα ηελ δήισζε πνπ αλαθέξεη φηη 

πξνηηκψ κφλν απηά αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε δήισζε 

παξνπζηάδεη ηνλ ρακειφηεξν κέζν φξν (2,69). 
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Πίλαθαο 2:  πγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά παξαδνρψλ ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα ΠΟΠ 

 Μέζνο φξνο Σππηθή 

απφθιηζε 

Γλσξίδσ γηα ηα ελ ιφγσ ηξφθηκα 3,66 1,16 

Μπνξψ λα ηα αλαγλσξίζσ ζην ξάθη 3,38 1,01 

Φάρλσ λα αγνξάζσ ηέηνηα ηξφθηκα 3,01 1,05 

Παξάγνληαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν 3,55 0,85 

Δίλαη πην ζξεπηηθά ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 3,26 0,98 

Όπνπ παξάγνληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν 

ζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

4,31 0,80 

Πξνηηκψ κφλν απηά αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή 

ηνπο. 

2,69 0,93 

Έρσ εκπηζηνζχλε ζε απηά πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηηο εηηθέηεο ηνπο 

3,53 0,82 

Δίλαη πην αθξηβά ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

ζπκβαηηθά 

3,78 0,76 

Έρσ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηα ηξφθηκα 

απηά επεηδή γλσξίδσ ην ηφπν παξαγσγήο θαη 

νηλνπνίεζεο ηνπο.  

3,73 0,74 

Δίλαη πην γεπζηηθά ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 3,53 0,82 

Δίλαη αζθαιέζηεξα ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκβαηηθά 

3,49 0,84 

Παξάγνληαη ρσξίο ιηπάζκαηα θαη ρεκηθέο 

νπζίεο/βηνινγηθά 

2,93 0,77 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε πνπ εμέηαδε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο γηα έμη 

θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πνπ θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε εηδηθή  πηζηνπνίεζε ζηελ εηηθέηα ηνπο, 
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έγηλε κηα ζπλερήο κεηαβιεηή (trst) ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί γεληθφηεξα ε εκπηζηνζχλε σο 

πξνο πηζηνπνηεκέλα πξντφληα. Οη θαηαλαισηέο απαληνχζαλ ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 

εψο 5 φπνπ 1= « Γελ ηα εκπηζηεχνκαη θαζφινπ» θαη 5= «Σα εκπηζηεχνκαη απφιπηα» θαη 

νη απαληήζεηο ηνπ εθάζηνηε θαηαλαισηή αζξνίζηεθαλ γηα λα δψζνπλ έλα 

ζπγθεληξσηηθφ δείθηε εκπηζηνζχλεο ζε εηηθέηεο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ. Έηζη, ζην 

Γξάθεκα 8, απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο trst θαη παξαηεξείηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ζπκκεηερφλησλ έρεη ζεκεηψζεη κεγάια ζθνξ θαηαιήγνληαο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε εκπηζηνζχλε είλαη πςειφηεξε ζε κε ζπκβαηηθά πξντφληα κε 

πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο.  

Γξάθεκα 8:Καηαλνκή ηεο θιίκαθαο trst 

Οη εξσηεζέληεο δείρλνπλ λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηα ειιεληθά πξντφληα 

(mean=4.69), ελψ ηα παξαδνζηαθά πξντφληα βξίζθνληαη ζηελ δεχηεξε ζέζε θαη 

αθνινπζνχλ ηα πξντφληα ΠΟΠ. ρεηηθά κε ηα light πξντφληα θαη ηα GMO, θαίλεηαη φηη ε 

πιεηνλφηεηα δελ ηα εκπηζηεχεηαη (Πίλαθαο 3). 

Πίλαθαο 3:Βαζκφο εκπηζηνζχλεο ζε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα - ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά 

 Μέζνο φξνο Σππηθή απφθιηζε 
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Βηνινγηθά ηξφθηκα  3,81 0,81 

Σξφθηκα ΠΟΠ 3,86 0,79 

Διιεληθά πξντφληα 4,07 0,67 

Σξφθηκα light 2,3 0,99 

Πξντφληα γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλα (GMO) 

1,72 0,88 

Παξαδνζηαθά πξντφληα 3,95 0,73 

 

Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη αξθεηά ζίγνπξνη γηα ηελ 

απάληεζε πνπ έδσζαλ γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο θαζψο ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

θπκάλζεθε ζην 8,08 κε ηππηθή απφθιηζε 1.79 θαη ε πιεηνςεθία (38.13%) ζηελ εξψηεζε 

γηα ην αλ νη απαληήζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ παξαγσγνχο, εκπφξνπο, ιηαλεκπφξνπο 

θαη δεκφζηνπο θνξείο, δήισζε φηη ην πηζηεχνπλ ζε κέηξην βαζκφ. Η αλαγξαθφκελε ηηκή 

ηνπ πξντφληνο δελ ζπζρεηηδφηαλ κε ηελ ζηγνπξηά ηεο απάληεζεο (Spearman's cor coef, 

p=0.6830) θαηλφκελν πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηελ νκάδα κε πξνζπκία πιεξσκήο 

(Spearman's cor coef, p=0,9318), φζν θαη ζηελ νκάδα ρσξίο πξνζπκία πιεξσκήο 

(Spearman's cor coef, p=0.9318) (Γξάθεκα 9). 
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Γξάθεκα 9:πζρέηηζε ζηγνπξηάο απάληεζεο – αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζηελ νκάδα κε πξνζπκία 

πιεξσκήο θαη ζηελ νκάδα ρσξίο πξνζπκία πιεξσκήο 
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4.2.Οηθνλνκεηξηθή αλάιπζε 

 

4.2.1. Αμηνιόγεζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο 

ηελ ελφηεηα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κηα νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

ζπλαξηήζεη δηαθφξσλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηειηθά λα εμαρζεί ε θακπχιε 

δήηεζεο γηα νίλν κε ζήκαλζε ΠΟΠ. ην ππφδεηγκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν πνζνηηθέο 

(ζπλερείο) κεηαβιεηέο φζν θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο κε δχν ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο. 

Οη ηειεπηαίεο κεηαηξάπεθαλ πξψηα ζηηο αληίζηνηρεο ςεπδνκεηαβιεηέο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα ( Πίλαθαο 4). 

Πίλαθαο 1: Παξνπζίαζε ςεπδνκεηαβιεηψλ 

Φεπδνκεηαβιεηέο Πεξηγξαθή 

Buyer 1=είλαη απηφο πνπ αγνξάδεη ζπλήζσο 

ηξφθηκα γηα ην λνηθνθπξηφ, 0=δελ είλαη 

Familiar 1=γλσξίδεη γηα ην θξαζί ΠΟΠ, 0=δελ 

γλσξίδεη 

Gend 1=άλδξαο, 0=γπλαίθα 

frequency1* πρλφηεηα αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ νίλνπ: 

1=θαζφινπ, αιιηψο=0 

frequency2 πρλφηεηα αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ νίλνπ: 

1=κηα θνξά ην εμάκελν, αιιηψο=0 

frequency3 πρλφηεηα αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ νίλνπ: 

1=κηα θνξά ην κήλα, αιιηψο=0 

frequency4 πρλφηεηα αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ νίλνπ: 

1=δχν ή ηξεηο θνξέο ην κήλα, αιιηψο=0 

frequency5 πρλφηεηα αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ νίλνπ: 

1=1 θνξά ηελ εβδνκάδα, αιιηψο=0 
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education1* Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 1=κέρξη γπκλάζην, 

αιιηψο=0 

education2 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 1=Λχθεην ή 

εμαηάμην γπκλάζην, αιιηψο=0 

education3 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 1=απφθνηηνο ΙΔΚ ή 

θνηηεηήο, αιιηψο=0 

education4 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 1=Παλεπηζηήκην ή 

ΑΣΔΙ, αιιηψο=0 

education5 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 1=Μεηαπηπρηαθφ ή 

Γηδαθηνξηθφ, αιιηψο=0 

income1* Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε:1=πνιχ θαθή εψο 

θαθή, αιιηψο=0 

income2 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε: 1=θάησ απφ ην 

κέηξην, αιιηψο=0 

income3 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε: 1=κέηξηα, 

αιιηψο=0 

income4 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε: 1=πάλσ απφ ην 

κέηξην, αιιηψο=0 

income5 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε: 1=θαιή έσο πνιχ 

θαιή, αιιηψο=0 

prsignif1* Πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ηηκψλ 

ζηελ απφθαζε γηα αγνξά ηξνθίκσλ: 

1=θαζφινπ έσο ιίγν ζεκαληθφο, αιιηψο=0 

prsignif2 Πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ηηκψλ 

ζηελ απφθαζε γηα αγνξά ηξνθίκσλ: 

1=κέηξηα ζεκαληηθφο, αιιηψο=0 

prsignif3 Πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ηηκψλ 

ζηελ απφθαζε γηα αγνξά ηξνθίκσλ: 
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1=πνιχ εψο πάξα πνιχ ζεκαληηθφο, 

αιιηψο=0 

cert11* Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην επξσπατθφ 

ζχκβνιν ΠΟΠ: 1=θαζφινπ, αιιηψο=0 

cert12 Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην επξσπατθφ 

ζχκβνιν ΠΟΠ: 1=ιίγν, αιιηψο=0 

cert13 Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην επξσπατθφ 

ζχκβνιν ΠΟΠ: 1=ηθαλνπνηεηηθά, 

αιιηψο=0 

cert14 Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην επξσπατθφ 

ζχκβνιν ΠΟΠ: 1=θαιά, αιιηψο=0 

cert15 Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην επξσπατθφ 

ζχκβνιν ΠΟΠ: 1=αξθεηά θαιά, αιιηψο=0 

cert31* Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην ζχκβνιν 

AGROCERT: 1=θαζφινπ, αιιηψο=0 

cert32 Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην ζχκβνιν 

AGROCERT: 1=ιίγν, αιιηψο=0 

cert33 Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην ζχκβνιν 

AGROCERT: 1=ηθαλνπνηεηηθά, αιιηψο=0 

cert34 Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην ζχκβνιν 

AGROCERT: 1=θαιά, αιιηψο=0 

cert35 Πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη ην ζχκβνιν 

AGROCERT: 1=αξθεηά θαιά, αιιηψο=0 

consider1* Πφζν νη απαληήζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε 

απφ παξαγσγνχο, εκπφξνπο 

θιπ.:1=θαζφινπ, αιιηψο=0 

consider2 Πφζν νη απαληήζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε 

απφ παξαγσγνχο, εκπφξνπο θιπ.:1=ιίγν, 
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αιιηψο=0 

consider3 Πφζν νη απαληήζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε 

απφ παξαγσγνχο, εκπφξνπο θιπ.:1=κέηξηα, 

αιιηψο=0 

consider4 Πφζν νη απαληήζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε 

απφ παξαγσγνχο, εκπφξνπο θιπ.:1=πνιχ, 

αιιηψο=0 

consider5 Πφζν νη απαληήζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε 

απφ παξαγσγνχο, εκπφξνπο θιπ.:1=πάξα 

πνιχ, αιιηψο=0 

*Οη κεηαβιεηέο απηέο δελ πεξηιήθζεθαλ ζηα νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα γηα λα απνθεπρζεί ην 

πξφβιεκα ηεο ηέιεηαο πνιπζπγγξακηθφηεηαο. 

 

ην ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη κηα ζεηξά ζπλερψλ κεηαβιεηψλ φπσο νη 

παξαθάησ: 

 age: Η ειηθία εξσηψκελνπ. 

 hsize:Ο αξηζκφο κειψλ λνηθνθπξηνχ ηνπ εξσηψκελνπ. 

 confident: Μεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηκέο απφ 1= «Καζφινπ» έσο 10= 

«Πάξα πνιχ» θαη δείρλεη πφζν ζίγνπξνο ήηαλ ν εξσηψκελνο γηα ηελ 

απάληεζε πνπ έδσζε ζηελ εξψηεζε πξνζπκίαο πιεξσκήο. 

 alltrust: Μεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηκέο απφ ην 6 έσο 30, αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο ζε 6 θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πνπ ε εηηθέηα ηνπο θέξεη ηελ 

αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε. Τςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

ζπλεπάγεηαη πςειφηεξε εκπηζηνζχλε ζε κε ζπκβαηηθά πξντφληα κε 

πηζηνπνίεζε. 
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Ο ππνινγηζκφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζπκίαο πιεξσκήο γηα νίλν 

Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο εθηίκεζεο ελφο 

νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δηάζηεκα πξνζπκίαο 

πιεξσκήο, φπσο απηφ πξνέθπςε απφ ηε κέζνδν κνλνχ νξίνπ (singlebounded) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε εθκαίεπζεο ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ζην 

εξσηεκαηνιφγην. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο παιηλδξφκεζεο 

δηαζηεκάησλ (Interval RegressionModel), θαζψο ηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα ήηαλ ζε 

κνξθή δηαζηεκάησλ. Έηζη ε πξνζπκία πιεξσκήο wtp ηνπ θάζε αηφκνπ, εθθξάδεηαη ζαλ 

ζπλάξηεζε κηαο ζεηξάο αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεκνγξαθηθφ 

πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ, ην πφζν εμνηθεησκέλνη είλαη κε ην θξαζί ΠΟΠ αιιά θαη κε ηα 

ζχκβνια ηεο πηζηνπνίεζεο απηήο, ηνλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο σο πξνο ηα πηζηνπνηεκέλα 

πξντφληα, ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηέο ηνπο, ηελ βεβαηφηεηα ηνπο σο πξνο ηηο 

απαληήζεηο ηνπο θαη ηέινο ην θαηά πφζν απηέο ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ παξαγσγνχο, 

έκπνξνπο, ιηαλέκπνξνπο θαη δεκφζηνπο θνξείο. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην πξψην νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα παίξλεη ηελ αθφινπζε 

κνξθή: 

wtp = a0 + a1alltrust + a2age + a3gend + a4hsize + a5education2 + a6education3 + 

a7education4 + a8education5 + a9income2 + a10income3 +a11income4 + a12income5 

+a13buyer + a14familiar + a15confident + a16consider2 + a17consider3 + a18consider4 

+a19consider5 + a20frequency2 + a21frequency3 + a22frequency4 + a23frequency5+ a24cert12 

+ a25cert13 + a26cert14 + a27cert15 + a28cert32 + a29cert33 + a30cert34 + a31cert35 + 

a32prsignif2 + a33prsignif3 + u 

Πξαγκαηνπνηψληαο ηελ παιηλδξφκεζε δηαζηεκάησλ γηα ην πξψην νηθνλνκεηξηθφ 

ππφδεηγκα, παξαηεξήζεθε φηη θάπνηνη ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ δίλνπλ αξθεηά 

κεγάιεο ηηκέο, εθηηλάζζνληαο ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ζε εμσπξαγκαηηθέο ηηκέο. 
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πλεπψο, επηιέρζεθε λα κειεηεζεί θαη έλα δεχηεξν νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ιηγφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο απφ ην πξψην, αιιά θξαηάεη θάπνηεο 

βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ππνδεηθλχεη ε βηβιηνγξαθία φηη επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο θαη παίξλεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

wtp = a0 + a1alltrust + a2age + a3gend + a4hsize + a5income2 + a6income3 +a7income4 + 

a8income5 +a9buyer  +a10confident + a11consider2 + a12consider3 + a13consider4 

+a14consider5 + u 

Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο θαη ησλ δχν ππνδεηγκάησλ 

παξαζέηνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα παιηλδξφκεζεο γηα νίλν ΠΟΠ 

Τπόδεηγκα 1                Τπόδεηγκα 2  

Μεηαβιεηέο Coef.  Std.Err. Coef.  Std.Err. 

trst 1,828 4,355 0,986 1,039 

age -2,089 4,358 -0,4821 0,351 

gend 8,836 23,613 6,817 6,412 

hsize 1,897 5,612 0,957 1,729 

education   ____  

education2 -278,839 13890,99   

education3 -292,943 13892,48   

education4 -276,070 13890,73   

education5 -289,334 13891,92   

income     

income2 32,124 70,590 6,245 15,402 

income3 14,645 41,715 11,035 15,471 

income4 37,384 77,241 23,218 19,968 

income5 31,522 65,447 19,433 18,416 
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buyer -10,950 27,091 2,982 5,483 

familiar 44,210 95,704 ____  

confident 2,410 5,903 0,294 1,140 

consider     

consider2 -1,576 22,538 5,179 7,573 

consider3 5,873 23,417 7,458 8,053 

consider4 14,378 36,343 8,417 8,718 

consider5 31,090 70,157 14,525 14,699 

frequency   ____  

frequency2 343,495 18169,66   

frequency3 354,108 18170,67   

frequency4 356,535 18170,8   

frequency5 340,118 18169,36   

cert1   ____  

cert12 24,490 52,272   

cert13 10,351 25,062   

cert14 62,598 135,280   

cert15 33,692 79,440   

cert3   ____  

cert32 10,789 34,273   

cert33 -2,722 18,514   

cert34 -2,275 20,543   

cert35 1,233 23,201   

prsignif   ____  

prsignif2 -38,365 93,917   

prsignif3 -92,454 203,885   

Log likelihood -50,173  -84,119  
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Η εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ ππνδεηγκάησλ έδεημε φηη θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο δήηεζεο δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

πξνζπκία ηνπ θαηαλαισηή λα πιεξψζεη έλα πξφζζεην πνζφ γηα ηελ απφθηεζε νίλνπ 

ΠΟΠ (Πίλαθαο 2). Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην κηθξφ κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο είηε ζηε κηθξή εηεξνγέλεηα ησλ απαληήζεσλ. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην δεχηεξν 

ππφδεηγκα παξφιν πνπ έρεη κηθξφηεξε ηηκή ζηε ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο (-84,119) απφ 

ην πξψην (-50,173), θαζψο δίλεη πην ξεαιηζηηθά απνηειέζκαηα. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ε πξνβιεπφκελε πξνζπκία 

πιεξσκήο θπκαίλεηαη απφ -10,75€ έσο 41,79€, ελψ ην χςνο ηεο κέζεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο αλέξρεηαη ζηα 20,38€.Toαξλεηηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο δείρλεη φηη ην 

1,88% ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα αγνξάζεη ην πξντφλ. 

ρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, φζνλ αθνξά ην 

θχιν(gend), νη άλδξεο θαίλνληαη λα είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

γπλαίθεο, αθνχ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 6,82€ πεξηζζφηεξα γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ πξντφληνο. Μάιηζηα, ε κέζε πξνβιεπφκελε πξνζπκία θαίλεηαη λα είλαη 23,54€ γηα 

ηνπο άληξεο θαη 18,15€ γηα ηηο γπλαίθεο. Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξν πξφζπκνη 

παξνπζηάδνληαη θαη φζνη δήισζαλ πσο είλαη απηνί νη ίδηνη πνπ θάλνπλ ηα ςψληα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ (buyer), αθνχ ζα θαηέβαιαλ 2,98€ πεξηζζφηεξα γηα ην πξντφλ. Όζνλ 

αθνξά ηελ ειηθία (age) ηνπ εξσηψκελνπ, θαίλεηαη φηη θαζψο απμάλεηαη θαηά έλα έηνο 

κεηψλεηαη ε πξνζπκία γηα αγνξά θαηά 0,48€. 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε  (income) θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο, αθνχ ην πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο είλαη ζεηηθφ ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη εξσηεζέληεο πνπ βξίζθνληαλ ζε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε  

θάησ ηνπ κεηξίνπ ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ θαηά 6,24€ πεξηζζφηεξν,απφ απηνχο 

πνπ δήισζαλ φηη βξίζθνληαη ζε θαθή θαη πνιχ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Αληίζηνηρα 

απηνί πνπ βξίζθνληαλ ζε έλα κέηξην επίπεδν νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζα πιήξσλαλ 

11,04€παξαπάλσ γηα ΠΟΠ θξαζί, κε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο 16,57€. Οη 
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ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε παξνπζίαζαλ κέζε πξνζπκία 

πιεξσκήο 29,77 €. Γεληθφηεξα, ζε φζν θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε βξηζθφηαλ ν 

θαηαλαισηήο ηφζν κεγαιχηεξε πξνζπκία παξνπζίαδε. Δμαίξεζε, απνηέιεζαλ φζνη 

απάληεζαλ φηη βξίζθνληαλ ζε θαιή έσο πνιχ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, φπνπ ε κέζε 

πξνζπκία πιεξσκήο κεηψλεηαη ιίγν ζηα 24,95€.  

Σέινο ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλεηαη θαη ην κέγεζνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ (hsize), ην νπνίν δείρλεη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

θαηά έλα άηνκν απμάλεηαη ην επηπιένλ πνζφ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιεη ν 

θαηαλαισηήο θαηά 0,98€.  

Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ εξσηψκελσλ γηα πξντφληα πνπ θέξνπλ 

ζεκάλζεηο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο ζηελ εηηθέηα ηνπο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζνη 

εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

πξνζπκία πιεξσκήο γηα ΠΟΠ θξαζί. πγθεθξηκέλα, ην ζεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο 

trstδειψλεη φηη κηα κεηαβνιή ζηελ θιίκαθα trstνδεγεί ηελ πξνζπκία πιεξσκήο λα 

απμεζεί θαηά ζρεδφλ έλα επξψ(0,99€). 

Απφ ηνλ ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηήοconfidentπξνθχπηεη φηη φζν πην ζίγνπξνη 

ήηαλ νη θαηαλαισηέο γηα ηελ απάληεζε πνπ έδσζαλ ζηελ εξψηεζε πξνζπκίαο πιεξσκήο 

ηφζν πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλνη ήηαλ λα θαηαβάινπλ έλα επηπιένλ πνζφ θαηά 0,29€. 

Αληηζηνίρσο, απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κεηαβιεηήοconsiderθαίλεηαη φηη ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο. πγθεθξηκέλα ηα άηνκα πνπ δήισζαλ φηη 

πηζηεχνπλ φηη νη απαληήζεηο ηνπο ζα ιεθζνχλ ιίγν θαη κέηξηα ππφςε απφ παξαγσγνχο, 

εκπφξνπο, ιηαλεκπφξνπο θαη δεκφζηνπο θνξείο θαίλεηαη λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

θαηαβάινπλ 5,18€ θαη 7,46€ πεξηζζφηεξν αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

απάληεζαλ δελ ζα ιεθζνχλ θαζφινπ. Δπηπιένλ, εθείλνη πνπ απάληεζαλ πνιχ θαη πάξα 

πνιχ, απμάλνπλ ηελ πξνζπκία θαηά 8,42€ θαη 14,52€ αληίζηνηρα. 
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4.2.2 Κακπύιε Εήηεζεο 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ ηε δηαγξακκαηηθή 

απεηθφληζε ηεο δήηεζεο γηα νίλν Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο. Η εμαγσγή 

ηεο θακπχιεο γίλεηαη κε ηελ παξαδνρή φηη αλαθέξεηαη ζηελ αγνξά κίαο κνλάδαο 

πξντφληνο αλά θαηαλαισηή. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί ην δηάγξακκα ηνπ 

Γξαθήκαηνο 10 ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνβιεπφκελε πξνζπκία πιεξσκήο φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην εθηηκεκέλν ππφδεηγκα. 

Γξάθεκα 10:Κακπχιε δήηεζεο γηα νίλν ΠΟΠ 

 

Με βάζε ηελ πξνβιεπφκελε πξνζπκία πιεξσκήο θαη ηελ θακπχιε δήηεζεο, παξαηεξεί 

θαλείο φηη έλα κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζα αγφξαδε νίλν ΠΟΠ πεξίπνπ ζηελ ηηκή ησλ 

28€ θαη άλσ. 
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5.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ θάλεθε αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλν σο πξνο ην θξαζί  κε 

ζήκαλζε ΠΟΠ, κηαο θαη έδεημε πξφζπκν (70%) λα ζηεξίμεη ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζδίδεη ε ζήκαλζε ΠΟΠ 

θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζηνπνηνχληαη κέζσ απηήο παξφηξπλε ηνλ 

θαηαλαισηή λα απνηηκήζεη πςειά ην πξντφλ κε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο, πεξίπνπ 

20€.Έλα πνζφ πνιχ ζεκαληηθφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ζρεδφλ  γηα ηνπο κηζνχο 

εξσηεζέληεο (47,5%) ε ηηκή πξντφλησλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ θαζνξηζκφ 

απφθαζεο γηα αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ νίλνπ, 

παξαηεξήζεθε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ θαηαλαισηή είλαη 

αξρηθά ε γεχζε θαη αθνινπζεί ε ηηκή θαη ε πξνέιεπζε πξντφληνο. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνζπκία πιεξσκήο, ζα κπνξνχζε λα είλαη 

αξθεηά ελζαξξπληηθά γηα ηνπο παξαγσγνχο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζπλνιηθά γηα ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαζψο κηα θεξδνθφξνο πνξεία ηνπ πξντφληνο ζπλεπάγεηαη θαη αλάπηπμε ησλ 

ηφπσλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή. Χζηφζν κειινληηθέο έξεπλεο ζε κεγαιχηεξν 

θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα πιεζπζκνχ ζα είλαη πεξηζζφηεξν δηαθσηηζηηθέο. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ είλαη ηδηαηηέξσο 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ζήκαλζε ΠΟΠ, κε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (43,75%) , λα δειψλεη 

φηη δελ γλσξίδεη θαζφινπ ην επξσπατθφ ζήκα ΠΟΠ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη νη 

θαηαλαισηέο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ελεκέξσζε σο πξνο ην πψο λα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγνξψλ ηνπο.  
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7.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠαξάξηεκαI. Δξσηεκαηνιόγην ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

 

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΑ 

 

Ηκ/λία:__________              Ώξα έλαξμεο εξσηεκαηνινγίνπ:___:___ 

Πεξηνρή:______________ 

1. Δίζηε εζείο απηφο πνπ ζπλήζσο ςσλίδεη γηα ην λνηθνθπξηφ ζαο; □ Ναη □ Όρη 

2. Γλσξίδεηε ηη είλαη ν νίλνο Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ); 

 □ Ναη  □ Όρη 

Οη νίλνη Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) απνηεινχλ θξαζηά πςειήο 

πνηφηεηαο θαη παξάγνληαη απφ πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ην φλνκα ηεο 

νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

νίλν θαη νθείινληαη ζηνπο θπζηθνχο θαη ηερληθνχο παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο απηήο. Δπηπιένλ, νη 

ακπειψλεο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο αλαγξαθφκελεο πεξηνρήο θαη ηα ζηαθχιηα 

νηλνπνηνχληαη  ζε νηλνπνηεία ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη 

παιαηψλνπλ θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο. Όηαλ κηα εηηθέηα θξαζηνχ αλαγξάθεη νίλνο ΠΟΠ, ην 

πεξηερφκελν ππφθεηηαη ζε ζεηξά ππνρξεψζεσλ, ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο βάζεη λνκνζεζίαο. Με απηήλ ηελ πηζηνπνίεζε δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

θξαζηνχ,ηαπηνπνηνχληαη θαη γίλνληαη γλσζηέο ζηνλ θαηαλαισηή ζπγθεθξηκέλεο γεχζεηο θαη 

αξψκαηα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο 

ε ιίγν ζα εξσηεζείηε εάλ είζηε δηαηεζεηκέλνο/ε λα πιεξψζεηε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα νίλν 

ΠΟΠ. 

Η εξψηεζε απηή ζα είλαη ππνζεηηθή, δειαδή δε ζα ρξεηαζηεί πξάγκαηη λα πιεξψζεηε. Γεληθά νη 

άλζξσπνη δπζθνιεχνληαη λα απαληήζνπλ ζε ππνζεηηθέο εξσηήζεηο. πρλά δειψλνπλ φηη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ έλα κεγαιχηεξν πνζφ απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Έλαο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί φηαλ έξζεη ε ψξα πξάγκαηη λα πιεξψζνπλ, ηφηε 

ζθέθηνληαη φηη ηα ρξήκαηα απηά δε ζα κπνξνχλ λα ηα δηαζέζνπλ γηα θάηη άιιν. Δπνκέλσο, φηαλ 

ε εξψηεζε είλαη ππνζεηηθή, είλαη πην εχθνιν λα ππεξβάιινπλ ζηελ απάληεζή ηνπο. 

Πξηλ απαληήζεηε ηελ εξψηεζε πξνζπκίαο πιεξσκήο, πξνζπαζήζηε λα ζθεθηείηε εάλ πξάγκαηη 

ζέιεηε λα πιεξψζεηε γηα νίλν ην πνζφ ην νπνίν ζα εξσηεζείηε θαη φηη ην πνζφ δε ζα είλαη 

δηαζέζηκν γηα αγνξέο άιισλ αγαζψλ. 

Θα ζέιακε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζα γίλνπλ 

δηαζέζηκα ζηνπο παξαγσγνχο, εκπφξνπο, ηνπο ππεχζπλνπο δεκφζηνπο θνξείο αιιά θαη ζην επξχ 
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θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη έλαο νδεγφο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ θξαζηψλΠΟΠ, πνπ ζα 

εκπλένπλ εκπηζηνζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζα πξνάγνπλ ηελ ηνπηθή 

αεηθφξν αλάπηπμε. 

3. θεθηείηε ηψξα φηη ππάξρεη δηαζέζηκε ζηελ αγνξά κηα θηάιε ησλ 750ml απφ ηππνπνηεκέλν 

ιεπθφ θξαζί πξνέιεπζεο, πνπ θέξεη πάλσ ζηελ εηηθέηα ηνπ ηε ζήκαλζε «Πξνζηαηεπφκελε 

Ολνκαζία Πξνέιεπζε» [δείμε θσηνγξαθία]. 

 

ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο/ε λα πιεξψζεηε _____€ γηα λα ην αγνξάζεηε; □ Ναη        □ Όρη 

 

4. Mε θιίκαθα απφ ην 1έσο ην 10, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη „θαζφινπ‟ θαη ην 10 „πάξα πνιχ‟, πφζν 

ζίγνπξνο/ε είζηε γηα ηελ απάληεζε πνπ δψζαηε ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε; 

Καζφινπ         Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηαη φηη νη απαληήζεηο ζαο ζε απηήλ ηελ έξεπλα ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ 

ηνπο παξαγσγνχο, έκπνξνπο, ιηαλέκπνξνπο θαη δεκφζηνπο θνξείο; 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

6. Πφζν ζπρλά αγνξάδεηε ηππνπνηεκέλν νίλν; 

Καζφινπ 
Μηα θνξά ην 

6κελν 

Μηα θνξά ην 

κήλα 

2-3 θνξέο ην 

κήλα 

1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

2-3 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

1 2 3 4 5 6 

 

7. ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηα ηξόθηκα Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

1 2 3 4 5 

Δηαθσλώ 

απόιπηα 

Δηαθσλώ Ούηε δηαθσλώ/ 

νύηε ζπκθσλώ 

Σπκθσλώ Σπκθσλώ 

απόιπηα 

Γλσξίδσ γηα ηα ελ ιφγσ ηξφθηκα 1 2 3 4 5 

Μπνξψ λα ηα αλαγλσξίζσ ζην ξάθη 1 2 3 4 5 

Φάρλσ λα αγνξάζσ ηέηνηα ηξφθηκα 1 2 3 4 5 

Παξάγνληαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν 1 2 3 4 5 

Δίλαη πην ζξεπηηθά ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 1 2 3 4 5 

Όπνπ παξάγνληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν 

ζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 
1 2 3 4 5 

Πξνηηκψ κφλν απηά αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή 

ηνπο. 
1 2 3 4 5 

Έρσ εκπηζηνζχλε ζε απηά πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηηο εηηθέηεο ηνπο 
1 2 3 4 5 
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Δίλαη πην αθξηβά ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

ζπκβαηηθά 
1 2 3 4 5 

Έρσ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηα ηξφθηκα 

απηά επεηδή γλσξίδσ ην ηφπν παξαγσγήο θαη 

νηλνπνίεζεο ηνπο.  

1 2 3 4 5 

Δίλαη πην γεπζηηθά ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 1 2 3 4 5 

Δίλαη αζθαιέζηεξα ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 1 2 3 4 5 

Παξάγνληαη ρσξίο ιηπάζκαηα θαη ρεκηθέο 

νπζίεο/βηνινγηθά 
1 2 3 4 5 

 

8. Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηαη ηα παξαθάησ ζηηο απνθάζεηο ζαο φηαλ αγνξάδεηε ηππνπνηεκέλν 

θξαζί ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα; 

 

1 2 3 4 5 

Αζήκαλην Σρεηηθά 

αζήκαλην 

Ούηε ζεκαληηθό/ 

νύηε αζήκαλην 

Λίγν ζεκαληηθό Πνιύ ζεκαληηθό 

Σηκή 1 2 3 4 5 

Μάξθα/Δπσλπκία 1 2 3 4 5 

Γεχζε 1 2 3 4 5 

Πξνέιεπζε 1 2 3 4 5 

Πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο 1 2 3 4 5 

Παξαδνζηαθά πξντφληα 1 2 3 4 5 

πζθεπαζία 1 2 3 4 5 

Θέζε ζε ξάθη 1 2 3 4 5 

 

 

9. Παξαθαιψ θαηαγξάςηε πφζν θαιά γλσξίδεηε ηα παξαθάησ ζχκβνια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ζηα ηξφθηκα. 

 

 

Καζφινπ Λίγν Ιθαλνπνηεηηθά Καιά Αξθεηά θαιά 
 

 

 

 

Καζφινπ Λίγν Ιθαλνπνηεηηθά Καιά Αξθεηά θαιά 

Καζφινπ Λίγν Ιθαλνπνηεηηθά Καιά Αξθεηά θαιά 
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10. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζαο γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ (πνπ θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε εηδηθή πηζηνπνίεζε ζηελ εηηθέηα ηνπο), 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

1 2 3 4 5 

Δελ ηα 

εκπηζηεύνκαη 

θαζόινπ 

Δελ ηα 

εκπηζηεύνκαη 

Είκαη 

νπδέηεξνο/ε 

Τα εκπηζηεύνκαη Τα εκπηζηεύνκαη 

απόιπηα 

Βηνινγηθά ηξφθηκα 1 2 3 4 5 

Σξφθηκα ΠΟΠ 1 2 3 4 5 

Διιεληθά πξντφληα 1 2 3 4 5 

Σξφθηκα light 1 2 3 4 5 

Πξντφληα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα (GMO) 1 2 3 4 5 

Παξαδνζηαθά πξντφληα 1 2 3 4 5 

 

11. Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηε ην ξφιν ησλ ηηκψλ ζηηο απνθάζεηο ζαο φηαλ αγνξάδεηε ηξφθηκα; 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

 

12. Πνην είλαη ην θχιν ζαο;  □ Άλδξαο  □ Γπλαίθα 

 

13. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο ________ 

 

14. Πνην είλαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ζαο; 

Μέρξη 

δεκνηηθφ 

Γπκλάζην Λχθεην ή 

εμαηάμην 

γπκλάζην 

Απφθνηηνο 

ΙΔΚ ή 

θνηηεηήο 

Παλεπηζηήκην 

ή ΑΣΔΙ 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 

1 2 3 4 5 6 

 

15. Πφζα κέιε έρεη ε νηθνγέλεηα ζαο καδί κε εζάο; ______ 

 

16. Γεδνκέλνπ φηη ην κέζν εηήζην θαηά θεθαιή θαζαξφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ζηελ Διιάδα είλαη 

πεξίπνπ 12.300, πνην απφ ηα παξαθάησ αληηζηνηρεί θαιχηεξα ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζαο; 

Πνιχ θαθή Καθή Κάησ απφ 

ην κέηξην 

Μέηξηα Πάλσ απφ 

ην κέηξην 

Καιή Πνιχ θαιή 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ώξα ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ:___:___ 
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Παξάξηεκα ΗΗ 

 

 

Φσηνγξαθία 1. Οίλνο ιεπθφο κε ζήκαλζε ΠΟΠ 


