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               ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η συμπεριφορά του καταναλωτή 

και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν αλλά και στην αγοραστική διαδικασία όσον 

αφορά κάποιο προϊόν,συγκεκριμένα την φέτα στην Κατερίνη.Η θεωρητική βάση της 

εργασίας περιλαμβάνει βιβλιογραφικά δεδομένα . 

Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας επικεντρώνεται στους παράγοντες που 

επιδρούν στην αγοραστική διαδικασία και στη συμπεριφορά του καταναλωτή.Η έρευνα 

στηρίζεται στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου και για την 

επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS(Statistic Package 

for Social Sciences). 

Συγκεκριμένα,στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στο ιστορικό του 

marketing και περιγράφει τις σημαντικές λειτουργίες που διαθέτει. Επιπλέον,αναλύεται το 

μίγμα marketing με τα στοιχεία του. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην συμπεριφορά του καταναλώτη και στα 

βασικά χαρακτηριστικά της.Επίσης,περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια της αγοραστικής 

διαδικασίας καθώς επίσης και τα κίνητρα ως παράγοντες επιρροής της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς. 

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο όπου γίνεται αναφορά στην σημασία της λέξης φέτα, 

την προέλευση της και την ιστορία της.Συνεχίζει με τις έννοιες ΠΟΠ και ΠΓΕ και τελειώνει 

με απόσπασμα κλαδικής μελέτης σχετικά με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία και αναλύονται οι διάφορες 

αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης 

εργασίας.Επιπλέον,παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία 

των στοιχείων του ερωτηματολογίου με την χρήση του SPSS. 

Tέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο πέμπτο στο οποίο παρουσιάζονται 

τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.TO MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

1.1 Ο όρος marketing-ιστορική αναδρομή 
Το μάρκετινγκ είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις εκφράσεις και 

διαστάσεις της σύγχρονης ζωής. Κάθε επιχειρηματίας που μεριμνά για την προώθηση των 

πωλήσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών του πρέπει να ακολουθεί τεχνικές μάρκετινγκ. Η 

ανάπτυξη και η χρήση της επιστήμης του μάρκετινγκ είναι αυτή που μπορεί να δώσει 

στην/ον κάθε επιχειρηματία περισσότερες τεχνικές,εργαλεία και δυνατότητες για την 

ενδυνάμωση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο αυτό για την 

επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης,με δεδομένο μάλιστα τον έντονο ανταγωνισμό 

στην αγορά. Είναι αναγκαίο η επιχείρηση να στηριχθεί στη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

Με το πέρασμα του χρόνου και εξαιτίας σημαντικών αλλαγών όπως είναι η 

μείωση της φυσικής απόστασης,η σχετική έννοια του χρόνου,η παγκόσμια οικονομία,η 

άρση των ελέγχων, η παγκοσμιοποίηση,οι προσδοκίες πελατών και η νέα τεχνολογία 

πληροφοριών ο τρόπος με τον οποίο το μάρκετινγκ ασκείται αλλάζει σταδιακά. 

Το μάρκετινγκ είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις 

εκφράσεις και διαστάσεις της σύγχρονης ζωής. Ξεκίνησε το 1950 ενώ σαν έννοια 

ξεκίνησε να υπάρχει από το 1960 και συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται. 

Χρησιμοποιείται τόσο από τους ιδιώτες, όσο και από τις επιχειρήσεις. Παραδείγματα 

μάρκετινγκ θεωρούνται το βιογραφικό, τα διαφημιστικά μηνύματα, οι συσκευασίες των 

προϊόντων. το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία ανάπτυξης και ανταλλαγής ιδεών, αγαθών και 

υπηρεσιών ώστε να ικανοποιήσει τους πελάτες και τις οργανωσιακές ανάγκες, 

χρησιμοποιώντας τις αρχές της τιμής, της προώθησης, και της διανομής. 

Σύμφωνα με τους Χρυσοβιτσιώτη και Σταυρακόπουλου οι βασικές αρχές του 

≪εμπορεύεσθαι≫ ή αλλιώς της εμπορίας είναι αυτές που καλούνται να αποδώσουν τον όρο 

μάρκετινγκ στα νέα ελληνικά. Μέχρι σήμερα υπήρξαν πολλοί ορισμοί για το μάρκετινγκ 

και εξαιτίας της σύγχυσης που δημιουργήθηκε για τον ορισμό του, το American Marketing 

Association αναπροσδιόρισε τον ορισμό του μάρκετινγκ λέγοντας ότι το μάρκετινγκ είναι η 

διαδικασία προγραμματισμού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιμής, προώθησης και διανομής 
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των ιδεών, κερδών και υπηρεσιών ώστε να δημιουργηθούν ανταλλαγές που ικανοποιούν 

ιδιωτικούς και οργανωτικούς στόχους. Το μάρκετινγκ εξελίσσεται συνεχώς καθώς 

μεταβάλλεται η οικονομία, η κοινωνία και η πολιτική. Σήμερα προσβλέπει περισσότερο 

στον καταναλωτή, στις ανάγκες και στις επιθυμίες του, τις οποίες προσπαθεί να 

ικανοποιήσει με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στην συμφέρουσα τιμή. Επίσης, 

προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες των καταναλωτών για ορισμένα προϊόντα. Lς 

παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το internet που δίνει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες 

που θέλει ο χρήστης. Άλλος ένας σκοπός είναι η ικανοποίηση των αναγκών των 

επιχειρήσεων με τον πιο επικερδή τρόπο. 

Το μάρκετινγκ κατέχει την κεντρική θέση στην επιχείρηση. Πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με όλα τα τμήματα και διευθύνσεις. Με την μελέτη των αναγκών των καταναλωτών 

και την έρευνα αγοράς, προτείνει καινούργια προϊόντα. Μπορεί να καταλάβει τις 

λειτουργίες όλων των τμημάτων και να δουλεύει κοντά με τους μάνατζερ των άλλων 

τμημάτων για να τους βοηθήσει να καταλάβουν πόσο σημαντικό για την επιτυχία της 

επιχείρησης είναι να προτάσσουν τις επιθυμίες των καταναλωτών. Το περιεχόμενό του 

καθορίζεται κυρίως από τις συνθήκες της αγοράς, την κατάσταση της οικονομίας και την 

τεχνολογική εξέλιξη και πρόοδο της χώρας.  

Πρώτα απ’ όλα εξετάζει την συμπεριφορά του καταναλωτή ,τις  μεταβαλλόμενες 

συνθήκες της αγοράς ,τις εξελισσόμενες ανάγκες του, και τα κίνητρά του.Η έρευνα αγοράς 

αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για κάθε προϊόν, πριν και μετά στην διοχέτευσή του 

στην αγορά για συγκεκριμένους καταναλωτές και για την πρόβλεψη μελλοντικών μεθόδων 

της αγοράς. Η στρατηγική, ο σχεδιασμός και η πολιτική αποτελούν βασική προϋπόθεση 

στην επιτυχία της επιχείρησης στην αγορά. Μερικές από τις σπουδαιότερες λειτουργίες της 

επιχείρησης είναι η προώθηση, προβολή και διαφήμιση.  

Γενικά, η μελέτη των φαινομένων του καταναλωτισμού και της κοινωνικής ευθύνης 

του μάρκετινγκ δίνει νέες διαστάσειςστις μεθόδους και στην τεχνική του. Το μάρκετινγκ 

είναι εκείνο που φέρνει στον καταναλωτή τα προϊόντα που κατασκευάζει η παραγωγή. Η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη καλή συνεργασία των 

τμημάτων μάρκετινγκ και παραγωγής. 

Σύμφωνα με το Κέντρο επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης κεντρικής 

Μακεδονίας ο όρος μάρκετινγκ χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ≪σύνολο των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και των υπηρεσιών 

από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή ή αυτόν που κάνει χρήση≫. Το μάρκετινγκ 

αποτελείται από εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που κατευθύνονται προς την 
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ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών ορισμένων ομάδων καταναλωτών με κάποιο 

κέρδος. 

Το μάρκετινγκ γενικότερα αναφέρεται στο σύνολο των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαπίστωση των τωρινών και μελλοντικών αναγκών 

των πελατών, στη μελέτη και σχεδιασμό των προϊόντων που προορίζονται για την 

ικανοποίηση των αναγκών αυτών, και κατόπιν στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, 

αποθήκευση, μεταφορά, προώθηση, προβολή και πώληση των προϊόντων αυτών στον 

κατάλληλο τόπο και χρόνο. Επιπλέον, σχετίζεται με την παρακολούθηση των καταναλωτών 

και των αναγκών τους και μετά την πώληση και προσαρμογή των προϊόντων προς τις 

εξελισσόμενες ανάγκες τους για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης. 

Αποβλέποντας στην κερδοφορία, κάθε επιχείρηση εφαρμόζει πολλαπλές προσεγγίσεις όσον 

αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, τα οικονομικά, τις λειτουργίες και φυσικά το μάρκετινγκ.  

Ο λόγος αυτής της προσέγγισης είναι να δημιουργήσει ζήτηση για την επιχείρηση 

εστιάζοντας στο μάρκετινγκ του προϊόντος και το πρόγραμμα του μάρκετινγκ. 

 

1.2 Λειτουργίες του μάρκετινγκ 
Οι λειτουργίες του μάρκετινγκ είναι καθολικές, με την έννοια ότι πρέπει να 

εκτελεστούν σε όλα τα συστήματα μάρκετινγκ. Οι λειτουργίες αυτές είναι: 

• Η λειτουργία της αγοράς, που σημαίνει τη διαδικασία της εκτίμησης των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. 

• Η λειτουργία της πώλησης, που σημαίνει την προώθηση ενός προϊόντος. 

Περιλαμβάνει την προσωπική πώληση, τη διαφήμιση και άλλες μεθόδους μαζικών 

πωλήσεων. Είναι η περισσότερο γνωστή λειτουργία και πολλοί άνθρωποι νομίζουν 

ότι είναι η μόνη λειτουργία του μάρκετινγκ. 

• Η λειτουργία της μεταφοράς, που σημαίνει τη μετακίνηση των αγαθών από τη μια 

περιοχή στην άλλη. 

• Η λειτουργία της αποθήκευσης, που σημαίνει την ύπαρξη και διατήρηση των 

αγαθών για την αντιμετώπιση της ζήτησης στον επιθυμητό χρόνο. 

• Η τυποποίηση και διαβάθμιση, που περιλαμβάνει την ταξινόμηση των προϊόντων 

ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Η τυποποίηση διευκολύνει την αγορά και 

την πώληση, γιατί αποφεύγεται έτσι η καθυστέρηση για εξέταση και δειγματοληψία. 
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• Η χρηματοδότηση, που παρέχει τα αναγκαία κεφάλαια, τις απαραίτητες πιστώσεις 

για την παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προώθηση, πώληση και αγορά των 

προϊόντων. 

• Η ανάληψη κινδύνου, που περιλαμβάνει την αβεβαιότητα που συνδέεται με τη 

διαδικασία του μάρκετινγκ. Καμιά επιχείρηση δεν είναι βέβαιη ότι οι πελάτες θα 

θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα της. Τα προϊόντα μπορεί επίσης να 

καταστραφούν, να κλαπούν ή και να μη χρειάζονται πια (οικονομική απαξίωση). 

• Συσκευασία, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση των προϊόντων σε ειδικό 

συσκευαστικό υλικό για να τα κάνει πιο ελκυστικά στον αγοραστή και να τα 

προστατέψει από διάφορους φυσικούς κινδύνους. 

• Η λειτουργία της πληροφόρησης της αγοράς, που περιλαμβάνει τη συλλογή, 

ανάλυση και διανομή πληροφοριών απαραίτητων για τον προγραμματισμό, 

εκτέλεση και έλεγχο των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ. 

 

2.1.2 Το μίγμα του μάρκετινγκ 
Είναι μια φιλοσοφία που προκαλεί τις ιδεολογίες της παραγωγής,του προϊόντος και της 

πώλησης.  Προσδοκεί ο πελάτης να επιστρέψει και να αγοράσει από την επιχείρηση ξανά, 

πράγμα που συμβάλλει στο να δοθεί έμφαση στην ουσία και στο περιεχόμενο του 

προϊόντος, την διαδικασία διανομής, τις υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση. Αυτό 

εξασφαλίζει μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη. Η νέα γενιά του 

μάρκετινγκ είναι μια συντονισμένη προσπάθεια μάρκετινγκ εστιασμένη προς την αγορά και 

προσανατολισμένη προς τον καταναλωτή που είναι κλειδί για την ικανοποίηση των στόχων 

του οργανισμού. Επιτυγχάνεται με το μίγμα του μάρκετινγκ. 

Ο όρος αυτός, σημαίνει το συνδυασμό και συντονισμό των διαφόρων ελεγχόμενων 

μεταβλητών του μάρκετινγκ, τις οποίες διαλέγει η επιχείρηση και που προσδιορίζουν το 

πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης για να ικανοποιήσει μια συγκεκριμένη ομάδα 

καταναλωτών, προς τους οποίους επιθυμεί να απευθυνθεί σε μια δεδομένη χρονική περίοδo. 

Το μίγμα του μάρκετινγκ είναι ένα σύστημα αλληλεξαρτημένων και αλληλοσχετιζόμενων 

δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ που σχεδιάστηκαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 

πελατών και τους στόχους της κάθε επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τους Achrol (1991) και Silk (2006) o καθορισμός του μίγματος του 

μάρκετινγκ μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο σπουδαία απόφαση που παίρνει το μάνατζμεντ. Τα 

κεφάλαια και οι διάφοροι πόροι της επιχείρησης πρέπει να κατανεμηθούν προσεκτικά 
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ανάμεσα στις διάφορες διευθύνσεις, τμήματα και λειτουργίες μέσα σ’ αυτά (τα τμήματα). 

Κατά τον Andersen (1997) υπάρχει πληθώρα τρόπων να δημιουργήσει, να 

κατηγοριοποιήσει και να χρησιμοποιήσει κάθε επιχείρηση casino αυτά τα υπό- τμήματα 

αφού πρώτα λάβει υπόψιν της γεωγραφικούς, δημογραφικούς και ψυχογραφικούς 

παράγοντες καθώς και το πολιτιστικό υπόβαθρο, το μέσο μεταφοράς και την διαθεσιμότητα 

και τον ελεύθερο χρόνο των υποψήφιων πελατών του. 

Οι ελεγχόμενες μεταβλητές που απαρτίζουν το ≪μίγμα του μάρκετινγκ≫ είναι 

γνωστές σαν τα ≪4 P’ς ≫, δηλ. το προϊόν, η τιμή , η προώθηση και η διανομή. Αυτά τα 

στοιχεία και η αλληλεξάρτηση τους χρησιμοποιούνται έτσι, ώστε για κάθε τμήμα της 

αγοράς στο οποίο στοχεύει μια επιχείρηση να σχεδιαστεί μια στρατηγική μάρκετινγκ, μια 

στρατηγική δηλαδή αύξησης των πωλήσεων (τμήματα αγοράς είναι οι ομάδες πιθανών 

αγοραστών που ομαδοποιούνται ανάλογα με κάποια χαρακτηριστικά που κάθε φορά 

κρίνονται σκόπιμα, όπως η ηλικία το φύλο, κοινωνικά χαρακτηριστικά κα. Για την 

απλοποίηση του μίγματος μάρκετινγκ ο McCarthy ταξινόμησε τα τέσσερα επιμέρους 

μίγματα σε τέσσερις ευρείες ομάδες, στα τέσσερα Πι(Ρ) του Μάρκετινγκ: α) Προϊόν 

(Product), β) Τιμή (Price), γ) Τόπος (Place) και δ) Προβολή(Promotion). 

Για να θεωρείται το μίγμα μάρκετινγκ άριστο θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

ανάγκες της αγοράς στόχου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το άριστο μίγμα 

μάρκετινγκ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. το κατάλληλο προϊόν, το προϊόν δηλαδή, που ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς 

στόχου, 

2. την κατάλληλη διανομή, δηλαδή την απόσταση που θα δεχτεί να διανύσει η 

αγορά στόχος προκειμένου να αποκτήσει το προϊόν, 

3. την κατάλληλη προβολή, που θα εξασφαλίσει την επικοινωνία με την αγορά 

στόχο και 

4. την κατάλληλη τιμή, η τιμή δηλαδή, που θα δεχτεί να πληρώσει ο καταναλωτής 

προκειμένου να αποκτήσει το προϊόν και να έχει ωφέλεια από αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

2.1  Ο καταναλωτής 
Μια όψη της συμπεριφοράς του ατόμου είναι η συμπεριφορά του ως καταναλωτής. Άλλες 

όψεις της συμπεριφοράς του, αναφέρονται στη πολιτική, τη κοινωνία, την οικογένεια κ.α. 

Οι διάφορες όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς συσχετίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, 

όμως στις μέρες μας η σχέση αυτή δυσκολεύει τις τόσο απαραίτητες γενικεύσεις. Η 

διαφοροποίηση μεταξύ των όψεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς παρατηρείται όλο και 

συχνότερα. Για παράδειγμα. Ένα άτομο που μπορεί ως οικογενειάρχης να είναι καλός και 

στοργικός, ως καταναλωτής μπορεί να εκδηλώνεται με τρόπο που φανερώνει κίνητρα και 

πάθη. Συνεπώς, το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ποικίλων 

όψεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Το ενδιαφέρον των μελετητών προσέλκυε πάντοτε η ανθρώπινη συμπεριφορά 

που είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόμενο. Ο Αριστοτέλης εντόπισε τρία βασικά 

κίνητρα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς. Τα τρία 

αυτά κίνητρα είναι α) ο λόγος, δηλαδή η οργανωμένη σκέψη β) το ήθος, δηλαδή το τι 

είναι σωστό και τι όχι και γ) το πάθος, τα ένστικτα δηλαδή και τις ορμές. Η συμπεριφορά 

αναφέρεται στις πράξεις που μπορούν να παρατηρηθούν και να μελετηθούν. Η παρατήρηση 

μας βοηθάει να βρούμε τι πράγματι κάνουν τα άτομα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό γιατί θα 

πρέπει να βρούμε για ποίο λόγο το κάνουν. Μόνο έτσι θα έχουμε μια πλήρη εικόνα της 

συμπεριφοράς που θα επιτρέψει να την επηρεάσουμε, έστω και λίγο. 

Η συμπεριφορά είναι η εκροή. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά 

είναι τα αίτια, οι εισροές. Μεταξύ αυτών των δύο είναι ο άνθρωπος Κατά συνέπεια ο 

άνθρωπος δέχεται κάποιες εισροές, στη συνέχεια τις επεξεργάζεται και τέλος ανάλογα με τα 

αίτια προσαρμόζει και τις συμπεριφορές του. Το Μάρκετινγκ ενδιαφέρεται άμεσα για την 

όψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς που αναφέρεται στην κατανάλωση. Η συμπεριφορά του 

καταναλωτή αφορά «τις αποφάσεις και τις σχετικές με αυτές δραστηριότητες των ατόμων 
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που αναφέρονται ειδικά στην αγορά και τη χρησιμοποίηση οικονομικών αγαθών και 

υπηρεσιών». 

Η κατανάλωση πρόκειται για μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα που αποτελείται 

από κάποια στάδια. Με βάση τον ορισμό διακρίνουμε τρία στάδια: 

1. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται σε ότι προηγείται της αγοράς. Παραδείγματα 

δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο είναι η σύγκριση 7 

υποκατάστατων ικανοποίησης, η προσοχή διαφημιστικών μηνυμάτων, η μελέτη των 

πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και η λήψη της απόφασης για την αγορά. 

2. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην αγορά. Ο τρόπος που έγινε η αγορά, η 

ποσότητα που αγοράστηκε, η τιμή που πληρώθηκε για την αγορά του προϊόντος πρόκειται 

για παραδείγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο. 

3. Τέλος, το τρίτο στάδιο αναφέρεται σε οτιδήποτε ακολουθεί της αγοράς. Η χρήση 

του προϊόντος που αγοράστηκε και τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης αποτελούν δύο από 

τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο. 

Άμεση συνέχεια της ζήτησης και της αγοράς είναι η κατανάλωση. Συνήθως, η 

επιχείρηση έχει πλήρη γνώση της προσφοράς. Έχει δηλαδή πλήρη γνώση το τι υπάρχει για 

πώληση και με ποίες συνθήκες πωλείται. Για το Μάρκετινγκ η κεντρικήέννοια της 

συναλλαγής έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση της προσφοράς αλλά και της 

ζήτησης. Οτιδήποτε σχετίζεται με τη ζήτηση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης. 

Οι επιθυμίες και οι ανάγκες των καταναλωτών, ο χρόνος και ο τρόπος ικανοποίησής 

τους, ο τρόπος σκέψης τους και η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων αποτελούν 

παραδείγματα αντικειμένων μελέτης. Η συσσώρευση γνώσεων πάω στα αντικείμενα 

βοηθάει στην υλοποίηση της ιδεολογίας του Μάρκετινγκ. Αυτό συμβαίνει γιατί με τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται προγραμματίζονται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 

2.1.1  Υποδείγματα συμπεριφοράς καταναλωτή 
Υπάρχουν αρκετά μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτή που χρησιμοποιεί το Μάρκετινγκ 

για τη μελέτη, ερμηνεία και πρόγνωση. Κάθε υπόδειγμα βασίζεται σε συναρτησιακές 

σχέσεις αιτίου και αιτιατού διαφορετικό από το άλλο υπόδειγμα. Γενικεύσεις που 

στηρίζονται σε ένα υπόδειγμα είναι καλό να αποφεύγονται. Αντίθετα, μια σύνθεση 

υποδειγμάτων θα επιτρέψει σφαιρική μελέτη και ανάλυση και καλύτερα συμπεράσματα για 

αξιοποίηση. Κατά συνέπεια αυτά τα υποδείγματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
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θεωρίες που οδηγούν στη θεωρία της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Παρακάτω 

παρατίθεται περιγραφή των υποδειγμάτων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια γενική θεωρία 

της συμπεριφοράς του καταναλωτή. 

 

2.1.2 Το υπόδειγμα του βιολογικού κύκλου 
Το τι αγοράζει και τι καταναλώνει ένα άτομο εξαρτάται από την ηλικία στην οποία 

βρίσκεται. Δεν είναι δυνατόν ένα κορίτσι 4 ετών να καταναλώνει την ίδια ποσότητα και τα 

ίδια με ένα άνδρα 45 ετών. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές στη μελέτη των προτύπων 

κατανάλωσης των ατόμων με διαφορετική ηλικία. 

Ένας τρόπος για τη διαίρεση του βιολογικού κύκλου σε στάδια μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

I. τα πρώιμα έτη 

II. τους νέους καταναλωτές 

III. τους νέους ενήλικες 

IV. τα μεσαία έτη και 

V. τους πιο ηλικιωμένους καταναλωτές. 

 

I. Τα πρώιμα έτη 

Πρόκειται για το πρώτο στάδιο του βιολογικού κύκλου και περιλαμβάνει τα παιδιά 

ηλικίας μέχρι και 14 ετών. Τα άτομα αυτά δεν είναι αγοραστές τις περισσότερες φορές αλλά 

καταναλωτές. Ως καταναλωτές, όμως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα άτομα που 

αγοράζουν για αυτά. Στα τελευταία χρόνια του σταδίου τα παιδιά αρχίζουν να αγοράζουν 

μόνα τους. Αυτό σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους ως καταναλωτές τα κάνει να 

σκέφτονται και να προβληματίζονται. Ισχυρή επιρροή πάνω τους ασκεί η τηλεόραση 

εφόσον σε αυτή την ηλικία περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους. 

II.  Οι νέοι καταναλωτές 

Οι νέοι καταναλωτές έχουν ηλικία από 15 έως 17 ετών. Οι έφηβοι χαρακτηρίζονται 

από την ανάγκη που έχουν για παρέα, αποδοχή από τους φίλους τους και ανεξαρτησία από 

τους γονείς τους. Όλα αυτά αντανακλώνται όχι μόνο στα ενδιαφέροντα των εφήβων, αλλά 

και στα είδη και στις ποσότητες των προϊόντων που καταναλώνουν. Πολλά από τα προϊόντα 

τα αγοράζουν είτε με τη προσωπική εργασία (παρατηρείται μικρό ποσοστό εφήβων που 

εργάζεται) είτε με χρήματα που τους δίνουν οι γονείς τους. Οι έφηβοι σε αυτό το στάδιο του 
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βιολογικού κύκλου δείχνουν ιδιαίτερη καταναλωτική προτίμηση σε προϊόντα όπως παγωτά, 

αναψυκτικά, ρούχα, δίσκοι, περιοδικά, καλλυντικά, αθλητικά είδη κ.α. 

III.  Οι νέοι ενήλικες 

Πρόκειται για άτομα ηλικίας από 18 έως και 34 ετών. Στο στάδιο αυτό 

υπάρχουν τρεις κατηγορίες: 

Α) Υπάρχουν οι ανύπαντροι νέοι που έχουν ως στόχο την εύρεση εργασίας και 

συντρόφου. Βασικές τους επιλογές, είναι η εκπαίδευση, η ένδυση, η διασκέδαση. Όσο 

περισσότερο μετατίθεται χρονικά ο γάμος τόσο περισσότερα ξοδεύουν στις καταναλωτικές 

επιλογές που αναφέραμε. 

Β) Είναι οι νιόπαντροι χωρίς παιδιά. Σε αυτή τη κατηγορία παρατηρείται υψηλή 

ροπή προς τη κατανάλωση και δανεισμός χρημάτων χωρίς σκέψη. Πρώτο ρόλο στις 

προτιμήσεις αυτών έχουν τα ταξίδια, η διασκέδαση, τα αυτοκίνητα. 

Γ) Υπάρχουν οι νέοι γονείς. Σε αυτή τη κατηγορία οι περισσότερες γυναίκες 

σταματούν να εργάζονται και ασχολούνται με την οικογένεια. Η διασκέδαση περιορίζεται 

στο σπίτι (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση) και μειώνεται η διάθεση λόγω οικονομικών 

δυσκολιών. Πρώτο ρόλο στις προτιμήσεις αυτής της κατηγορίας είναι η αγορά σπιτιού και η 

αγορά των απαραίτητων προϊόντων για το μωρό. 

IV. Τα μεσαία έτη 

Αναφέρονται σε άτομα με ηλικία από 35 έως και 54 ετών. Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν 

δύο κατηγορίες: 

Α) οι γονείς που μένουν μαζί με τα παιδιά τους. Συνήθως ο πατέρας ασχολείται μόνο 

με τη δουλειά του, η μητέρα ασχολείται με το σπίτι ή σε κάποιες περιπτώσεις ξαναπιάνει 

δουλειά. Ο μόνος παράγοντας που μεταβάλει το καταναλωτικό πρότυπο είναι τα παιδιά και 

η αποκατάστασή τους. 

Β) υπάρχει η «φωλιά που αδειάζει» ή η «άδεια φωλιά». Πρόκειται για την 

οικογένεια όπου τα παιδιά κάποτε μεγαλώνουν και φεύγουν από το σπίτι τους. Οι γονείς 

έχουν πιο ελεύθερο χρόνο και χρήματα για να ξοδεύουν ικανοποιώντας τις προ- ιμήσεις 

τους. Ωστόσο, λόγω της ηλικίας αρχίζουν και τα προβλήματα υγείας που περιορίζουν τις 

επιλογές τους. Προτιμούνται προϊόντα που προσδίδουν κύρος, ταξίδιακαι υπηρεσίες για τη 

προστασία της υγείας. 

V. Οι πιο ηλικιωμένοι καταναλωτές 

Τέλος, οι πιο ηλικιωμένοι καταναλωτές έχουν ηλικία από 55 και πάνω. Τα 

σημαντικότερα γεγονότα της ηλικίας αυτής είναι η επιδείνωση και της υγείας και η 

συνταξιοδότηση. Η κατανάλωση αφορά προϊόντα όπως φάρμακα, ιατρικές υπηρεσίες 
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και τα ειδικά για την ηλικία αυτή διαρκή καταναλωτικά. Αύξηση παρατηρείται σε ότι 

αφορά τη θρησκεία. 

Απομονώνοντας το δημογραφικό χαρακτηρισμό της ηλικίας ως το σημαντικότερο 

παράγοντα που επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά, χρησιμεύει στο Μάρκετινγκ και 

σαν μέσο μακροχρόνιας πρόγνωσης των πωλήσεων πολλών προϊόντων. Σύμφωνα με την 

μελέτη των επετηρίδων είναι πολύ εύκολο να υπολογισθεί η διάρθρωση των ηλικιών σε 5-

10 ή και 20 χρόνια. Η προβολή αυτή μας δίνει στο μέλλον στο μέγεθος της αγοράς που 

έρχεται. Συνεπώς, λοιπόν για τα προϊόντα όπου πάνω από το 50% των πωλήσεών τους 

γίνεται σε συγκεκριμένες ηλικίες, το υπόδειγμα του βιολογικού κύκλου είναι απλούστατο 

στη χρήση του και πολύ χρήσιμο στο να δίνει μια προοπτική. Αν οι επιχειρήσεις δεν 

γνωρίζουν τη ηλικιακή υποδομή της πελατείας τους, μπορούν να την βρουν με μια 

περιγραφική έρευνα. 

 

2.1.3 Το οικονομικό υπόδειγμα 
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα μελέτης για τους οικονομολόγους, τόσο σε 

μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, αποτελούσε η κατανάλωση. Για 

τους οικονομολόγους «ο ορθολογικός καταναλωτής επιθυμεί νααγοράσει ένα συνδυασμό 

αγαθών από τον οποίο θα πάρει το πιο υψηλό επίπεδοικανοποίησης. Το πρόβλημά του είναι 

πρόβλημα μεγιστοποίησης». Ο καταναλωτήςέχει ως στόχο να αγοράσει τα προϊόντα σε 

τέτοιες ποσότητες έτσι ώστε να έχει έναμέγεθος που να είναι το μέγιστο. 

Έχοντας περιορισμένο εισόδημα ο καταναλωτής, απεριόριστες ανάγκες και 

γνωρίζοντας πως για κάθε προϊόν θα πρέπει να πληρώσει αναγκάζεται να κάνει επιλογές. 

Έτσι, κάνει επιλογές ανάμεσα στα αγαθά ανάλογα με τη χρησιμότητα που του δίνει το ένα ή 

το άλλο αγαθό. 

Οι χρησιμότητες των αγαθών διαφέρουν από καταναλωτή σε καταναλωτή. Γενικά, 

όσο αυξάνεται η κατανάλωση ενός αγαθού, μειώνεται η «οριακή χρησιμότητα» που 

προσφέρει στον καταναλωτή κάθε μια επιπλέον μονάδα αγαθού, ώσπου γίνεται μηδενική ή 

και αρνητική. Παράλληλα, αυξάνεται η συνολική χρησιμότητα που παίρνει ο καταναλωτής 

με ένα μειούμενο ρυθμό. 

Ο νόμος της «φθίνουσας οριακής χρησιμότητας» αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή 

που διέπει όλες τις επιλογές του καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πρέπει πριν από κάθε 

αγοραστική απόφαση να συγκρίνει όλες τις οριακές χρησιμότητες των αγαθών που γνωρίζει 

ότι υπάρχουν για πώληση και που μπορεί να αγοράσει. Έτσι, ανάλογα με τη σύγκριση θα 
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προχωρήσει στις αγοραστικές του επιλογές. Ο νόμος της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας 

έχει και χρονική διάσταση. Για παράδειγμα, για κάποιον που τρώει η απόλαυση της πρώτης 

μερίδας είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη. Όσο συνεχίζει το φαγητό τόσο μειώνεται η 

απόλαυση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα από ένα σημείο και έπειτα το φαγητό να προκαλεί 

απαρέσκεια ή δυσφορία στον καταναλωτή. 

Σε μικροοικονομικό επίπεδο για το οικονομικό υπόδειγμα ο μέσος καταναλωτής 

υποτίθεται, ότι όχι μόνο γνωρίζει τις οριακές χρησιμότητες των προϊόντων, άλλα ότι μπορεί 

να τις συγκρίνει μεταξύ τους. Ο μέσος καταναλωτής είναι αδύνατο να γνωρίζει όλα τα 

προϊόντα που υπάρχουν. Αυτό που γνωρίζει ο καταναλωτής είναι ένα υποσύνολο 

προϊόντων, από το οποίο εξετάζει για αγορά ένα μικρότερο υποσύνολο και καταλήγει σε 

αγορά δύο προϊόντων από όπου θα αγοράσει το ένα από τα δύο προϊόντα. 

Συνεπώς, ο καταναλωτής συγκρίνει τα προϊόντα που γνωρίζει. Πρόκειται λοιπόν για 

μια σύγκριση συνεχής, χωρίς τέλος. Για να είναι ευκολότερη η σύγκριση θα πρέπει να 

γίνεται ανά δυάδα προϊόντων. Το οικονομικό υπόδειγμα θα πρέπει να απορριφθεί ως 

επαρκής θεωρία γιατί: 

1. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε στη πράξη. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα 

κανονιστικό παρά θετικό. Εξηγεί πώς πρέπει ο καταναλωτής να συμπεριφέρεται και όχι πως 

συμπεριφέρεται στη πραγματικότητα. 

2. Το κέντρο του είναι το προϊόν και όχι ο καταναλωτής. Αντί για τις ανάγκες και το 

σκοπό που έχουν οι καταναλωτές να τις ικανοποιήσουν, η θεωρία συγκεντρώνεται στα 

μέσα, δηλαδή στα αγαθά. 

3. Δεν είναι πλήρες. Υποθέτει ότι υπάρχει τέλεια πληροφόρηση και ότι τα γούστα 

και οι προτιμήσεις των καταναλωτών είναι σταθερά.  

 

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση εξαρτάται από το εισόδημα. Όσο 

αυξάνεται το εισόδημα τόσο αυξάνεται και η κατανάλωση. Από παλιά έχει παρατηρηθεί ότι 

το εισόδημα προκαλεί αναδιαρθρώσεις σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των προϊόντων. Το 

19ο αιώνα ένας Πρώσος στατιστικολόγος, ο Ernest Engel, έκανε έρευνες πάνω στη σχέση 

εισοδήματος και κατανάλωσης.  

Άλλοι μελετητές ερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ εισοδήματος και κατανάλωσης για 

άλλες κατηγορίες προϊόντων. Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν ονομάστηκαν νόμοι του 

Engel και συνοψίζονται στα εξής: 

I. Όσο το εισόδημα αυξάνεται, το ποσοστό του εισοδήματος 

πουδαπανάται για τρόφιμα μειώνεται. 
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II.  Όσο το εισόδημα αυξάνεται, το ποσοστό του εισοδήματος που 

δαπανάται για τη στέγαση και τα είδη οικιακού εξοπλισμού 

παραμένει περίπου το ίδιο. 

III. Όσο το εισόδημα αυξάνεται, το ποσοστό του εισοδήματος που 

δαπανάται για ρουχισμό παραμένει το ίδιο ή ίσως αυξάνεται κατά 

λίγο. 

IV. Όσο το εισόδημα αυξάνεται, το ποσοστό του εισοδήματος που 

δαπανάται για πολυτέλειες αυξάνεται. 

 

Η οικονομική βιβλιογραφία έχει να παρουσιάσει πολλές έρευνες πάνω στο θέμα, 

ώστε να είναι σε θέση να μας πείσουν για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του εισοδήματος 

και της κατανάλωσης. Το εισόδημα μπορεί να είναι απόλυτο, σχετικό και μόνιμο. Απόλυτο 

είναι το εισόδημα που αποκτά μια μονάδα, δηλαδή ένα άτομο οπότε λέγεται προσωπικό ή η 

οικογένεια οπότε λέγεται οικογενειακό. Αν το απόλυτο 

εισόδημα το συγκρίνουμε διαχρονικά τότε έχουμε το σχετικό εισόδημα. Τέλος, αν από τα 

απόλυτα εισοδήματα του ατόμου για μια μακρά χρονική περίοδο και βγάλουμε το μέσο όρο, 

τότε έχουμε το μόνιμο. 

Το προσωπικό ή οικογενειακό διαθέσιμο εισόδημα είναι αυτό πού έχοντάς το 

ο καταναλωτής μπορεί να ξοδέψει. Οι δαπάνες για αγορά των απαραίτητων σπαταλούνται 

για ενοίκιο, τρόφιμα κλπ. Το εισόδημα που μπορεί να διαθέτει ελεύθερα δαπανάται για είδη 

πολυτέλειας, διασκέδαση, ταξίδια κλπ. 

Αυτό που χαρακτηρίζεται ως βασικό ποικίλλει ανάλογα με τον καταναλωτή 

και την εποχή. Παλιά η έννοια σήμαινε τα απαραίτητα για την επιβίωση, όμως στις 

μέρες μας δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό και οι περιγραφές της σύγχρονης εποχής: 

«τρέχω και δε φθάνω, δύσκολοι καιροί, οι απαιτήσεις πολλές, πώς να ζήσεις με λίγα, 

η σημερινή εποχή είναι πιο απαιτητική»... 

Όσο εξελίσσεται ο καταναλωτής και η κοινωνία τόσο διαφοροποιείται η σύνθεση 

και το κόστος των βασικών. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι απαράδεκτες συνθήκες προσφοράς 

σε συνδυασμό με την εξασθένηση του κοινωνικού κράτους οδηγεί ένα μεγάλο ρεύμα 

καταναλωτών στο να θεωρήσει βασικές δαπάνες αυτές που αφορούν την εκπαίδευση, την 

υγεία και την ασφάλιση. 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του εισοδήματος και της κατανάλωσης, σε 

μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, ειδικά για το Μάρκετινγκ άλλοτε 
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είναι χρήσιμη και άλλοτε αφήνει κενά στην ερμηνεία της. Οι διαχρονικές αναδιαρθρώσεις, 

ως συνέπεια των μεταβολών του εισοδήματος, χρησιμεύουν στο Μάρκετινγκ σαν μια 

ισχυρή ένδειξη των καταναλωτικών τάσεων σε συνολικά μεγέθη. Από αυτές τις τάσεις 

διαφαίνεται ποιών προϊόντων η ζήτηση θα αυξάνεται, ποιών θα παραμένει αμετάβλητη και 

ποιών θα μειώνεται. Το πρώτο και βασικότερο βήμα για την εκτίμηση των ευκαιριών αλλά 

και των κινδύνων είναι η εξέλιξη της ζήτησης. 

Η παγκοσμιότητα της σχέσης μεταξύ κατανάλωσης και εισοδήματος βασίζεται στο 

ότι οι ομοιότητες των αναγκών μεταξύ των καταναλωτών όλου του κόσμου είναι 

συντριπτικά περισσότερες από τις διαφορές. Συνέπεια αυτού είναι να παρατηρούνται και να 

εξακριβώνονται παράλληλες μεταβολές στην κατανάλωση, όσο αυξάνεται το εισόδημα, 

ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει ότι οι ελαστικότητες ζήτησης 

σε σχέση με το εισόδημα υπάρχουν, είναι παγκόσμιες και διαμορφώνονται ελεύθερα 

αντικατοπτρίζοντας το πόσο όμοιοι είναι οι άνθρωποι. 

Για το Μάρκετινγκ η χρησιμότητα του οικονομικού υποδείγματος, βρίσκεται 

στην ύπαρξη των παγκοσμίων ελαστικοτήτων ζήτησης σε σχέση με το εισόδημα. Οι 

ελαστικότητες αυτές καταλήγουν σε βαθμό κορεσμού, όπως την αποκαλούμε στο 

Μάρκετινγκ. Ο βαθμός κορεσμού αναφέρεται σε συγκεκριμένες μονάδες προϊόντος που για 

σειρά ετών στην πιο ανεπτυγμένη χώρα δεν μπορούν να αυξηθούν. Ο βαθμός κορεσμού 

ισχύει για όλα τα αγαθά και υπηρεσίες με εξαίρεση εκείνα που επηρεάζονται από 

εθνικογεωγραφικές συνθήκες. 

 

2.2  Τα είδη των καταναλωτών 
Στην εποχή που ζούμε, με την τεχνολογία να σημειώνει συνεχώς πρόοδο, οι 

άνθρωποι «βομβαρδίζονται» καθημερινά με νέα προϊόντα. Οι καταναλωτές μπορούν πλέον 

να κάνουν τις αγορές τους από την τηλεόραση, το διαδίκτυο ακόμα και να αγοράζουν 

προϊόντα χωρίς χρήματα, αλλά με τις πιστωτικές κάρτες. Δημιουργούνται, λοιπόν, συνεχώς 

νέες ανάγκες στον καταναλωτή. Ποιες, όμως, από αυτές τις ανάγκες είναι στην 

πραγματικές; Πώς πρέπει να αντιδρούν οι καταναλωτές απέναντι στην αγορά; Ένας 

δυναμικός καταναλωτής χρειάζεται ώστε να μπορέσει να διακρίνει αλλά και να 

ικανοποιήσει τις πραγματικές του ανάγκες, μέσα στη σύγχρονη αγορά. 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες καταναλωτών οι οποίοι μπορούν να αντεπεξέλθουν στη 

σύγχρονη αγορά: α) ο ενημερωμένος καταναλωτής, β) ο καταναλωτής με κριτική σκέψη και 

γ) ο καινοτόμος καταναλωτής. 
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2.2.1 Ο ενημερωμένος καταναλωτής 
Βλέποντας διαφορετικές αγορές και εποχές, υπήρξαν πολλές ιδέες για το τι ικανότητες 

χρειάζονται να έχει ένας καταναλωτής μέσα στην αγορά. Μια ακραία λύση θα ήταν να μην 

αγοράζουν οι καταναλωτές προϊόντα. Το σημείο στο οποίο οι συνήγοροι των καταναλωτών 

και οι «δημιουργοί» της δημόσιας πολιτικής συμφωνούν, είναι πως μόνο όταν οι 

καταναλωτές εκπαιδευτούν και ενημερωθούν, τότε θα επιλέξουν σωστά τα προϊόντα που 

τους χρειάζονται. Έτσι, η σημασία της πλήρους ενημέρωσης, για την προστασία των 

καταναλωτών από τα αμφιλεγόμενα προϊόντα και τις διάφορες τεχνικές μάρκετινγκ, είναι 

τεράστια.  

Για παράδειγμα, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν το πραγματικό 

κόστος ανά μονάδα προϊόντος μιας μάρκα, τα συστατικά ενός προϊόντος, τις ακριβής 

διατροφικές πληροφορίες για το προϊόν και τα πραγματικά στοιχεία μιας διαφήμισης. Στους 

καταναλωτές παρέχονται περισσότερες πληροφορίες από μια σειρά στρατηγικών: τη 

νομοθεσία, την εκπαίδευση του καταναλωτή, τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και 

εκπροσώπησης του καταναλωτή. Άρα, συμπεραίνεται ότι όσο πιο ενημερωμένος είναι ένας 

καταναλωτής τόσο καλύτερες επιλογές κάνει. 

 

2.2.2 Ο καταναλωτής με κριτική σκέψη 
Στη σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή, δεν υπάρχει ισότητα. Οι πωλητές έχουν 

πάντοτε το «πάνω χέρι» επειδή μπορούν και ελέγχουν τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους και 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να προωθούν 

τα προϊόντα τους. 

Για να μπορεί, λοιπόν, να επιλέξει σωστά ο καταναλωτής πρέπει να έχει κριτική 

σκέψη. Δεν πρέπει να παρασύρεται από έναν πωλητή και να βιάζεται να δείξει προτίμηση 

σε ένα προϊόν, αλλά να συγκρίνει ίδια προϊόντα διαφορετικών εταιρειών και κατόπιν να 

παίρνει την απόφασή του. Βέβαια, για να έχει ένας καταναλωτής κριτική σκέψη, θα πρέπει 

πρώτα να είναι και ενημερωμένος. 
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2.2.3 Ο καινοτόμος καταναλωτής 
Οι σημερινοί καταναλωτές είναι γενικά απληροφόρητοι και ανοργάνωτοι. Μόνο μια 

οργανωμένη κίνηση από καινοτόμους καταναλωτές έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει.Μέσω 

των αντανακλαστικών, οι καταναλωτές μπορούν να διαλέξουν να αψηφήσουν ή να 

επιδοκιμάσουν τις παραδοσιακές ιδέες κατανάλωσης, είτε να καθορίσουν τις δικές τους 

ανάγκες ανεξάρτητα από την αγορά. Αν οι καινοτόμοι καταναλωτές διαλέξουν να 

απομακρυνθούν από τα καταναλωτικά πρότυπα δε σημαίνει ότι αποξενώνονται από την 

αγορά, λόγω των αντανακλαστικών τους. 

 

2.3 Kύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπερφορά 

του καταναλωτή 
 

2.3.1 Πολιτιστικοί Παράγοντες 
Η πιο ουσιαστική επίδραση στην αγοραστική συμπεριφορά, ασκείται από τους 

πολιτιστικούς παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι: οι αξίες, η κουλτούρα, η 

υποκουλτούρα και η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει ο καταναλωτής. 

 

2.2.3 Αξίες 
 Συγκεκριμένα, αξίες, είναι τα ιδανικά, οι ιδέες που καθορίζουν τον τρόπο ζωής, σκέψης και 

συμπεριφοράς του ατόμου. Οι αξίες μπορούν να ιδωθούν από διάφορες σκοπιές, χρήσιμες 

στους ερευνητές για τον προσδιορισμό των αγορών και των ευκαιριών της αγοράς. 

 

2.3.3 Κουλτούρα  
Η κουλτούρα είναι ο πιο βασικός καθοριστικός παράγοντας των επιθυμιών και της  

υμπεριφοράς ενός ατόμου, καθώς αποτελεί το σύνολο της πνευματικής παράδοσης και 

δημιουργίας μιας κοινωνίας. Ενώ, οι υποδεέστερες κουλτούρες διέπονται από το ένστικτο, η 

ανθρώπινη συμπεριφορά είναι κάτι που στη μεγαλύτερη έκταση μαθαίνεται. Καθώς το παιδί 

μεγαλώνει αποκτάει ένα σύνολο αξιών, αντιλήψεων, προτιμήσεων και συμπεριφοράς μέσα 

από μια διαδικασία κοινωνικοποίησής του που κατευθύνουν η οικογένεια και άλλοι βασικοί 

θεσμοί. 
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2.3.4 Υποκουλτούρα 
 Κάθε κουλτούρα αποτελείται από δευτερεύουσες υποκουλτούρες οι οποίες είναι ξεχωριστά 

τμήματα ενός πολιτισμού, οργανωμένα γύρω από παράγοντες όπως είναι η φυλή, η 

εθνικότητα, η θρησκεία και η γεωγραφική περιοχή. Οι εθνικότητες, συναντώνται μέσα σε 

μεγάλες κοινότητες και παρουσιάζουν ξεχωριστά εθνικά γούστα και τάσεις. Η θρησκεία, 

στις περισσότερες κουλτούρες αποτελεί κυρίαρχη δύναμη για τη συνοχή και την υπακοή 

της ομάδας. Οι φυλετικές ομάδες έχουν συγκεκριμένο πολιτιστικό στυλ και συνήθειες, ενώ 

τα άτομα τα οποία ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, έχουν εξίσου ειδικό τρόπο ζωής. 

 

2.3.5 Κοινωνική Τάξη 
Οι κοινωνικές τάξεις είναι σχετικά ομοιογενείς και διαρκείς υποδιαιρέσεις ενός πολιτισμού, 

τα μέλη των οποίων έχουν κοινές αξίες, κοινά ενδιαφέροντα και κοινή συμπεριφορά. Οι 

κοινωνικές τάξεις έχουν ιεραρχική δομή – από τη χαμηλή έως την υψηλή κοινωνική θέση – 

ενώ η θέση ενός ατόμου σε κάποιο συγκεκριμένο στρώμα βασίζεται σε έναν αριθμό 

παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται το ύψος και το είδος του εισοδήματος, το 

επάγγελμα, το είδος της κατοικίας και η περιοχή διαμονής. Οι κοινωνικοί επιστήμονες 

έχουν διακρίνει επτά κοινωνικές τάξεις: 

1. Πάρα πολύ πλούσια 

2. Πολύ πλούσια 

3. Άνω μεσαία τάξη 

4. Μεσαία τάξη 

5. Εργατική τάξη 

6. Χαμηλή 

7. Κατώτερη 

 

Οι κοινωνικές τάξεις έχουν πολλά χαρακτηριστικά. Πρώτον, τα άτομα που ανήκουν 

σε κάθε κοινωνική τάξη τείνουν να συμπεριφέρονται με πιο παρεμφερή τρόπο, απ’ ότι τα 

άτομα σε δυο διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Δεύτερον, ανάλογα με την κοινωνική τάξη 

στην οποία ανήκει κάθε άτομο, θεωρείται ότι κατέχει ανώτερη ή κατώτερη θέση. Τρίτον, η 

κοινωνική θέση στην οποία ανήκει ένα άτομο φαίνεται από ένα πλήθος μεταβλητών, όπως η 

απασχόληση, ο πλούτος, η μόρφωση και η κατεύθυνση των αξιών μάλλον παρά από μια 

μεμονωμένη μεταβλητή. Τέταρτον, τα άτομα μπορούν να μετακινηθούν από τη μια 

κοινωνική τάξη στην άλλη – είτε προς κάποια ανώτερη, είτε προς κάποια κατώτερη – στη 
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διάρκεια της ζωής τους. Η κινητικότητα αυτή ποικίλλει ανάλογα με την ακαμψία της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης σε μια δεδομένη κοινωνία. 

 

2.3.6 Κοινωνικοί Παράγοντες 
 

2.3.6.1 Ομάδες Αναφοράς  
Αναλυτικότερα, η συμπεριφορά ενός ατόμου επηρεάζεται από πολλές ομάδες. Οι ομάδες 

αναφοράς επηρεάζουν άμεσα (πρόσωπο με πρόσωπο) ή έμμεσα τη στάση και τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, ασκεί και δέχεται επιδράσεις. Οι πιο βασικές κατηγορίες 

ομάδων αναφοράς είναι: Πρώτον, ομάδες ατόμων στις οποίες το άτομο ανήκουν ήδη, όπως 

είναι η οικογένεια, οι φίλοι, οι γείτονες και οι συνάδελφοι στη δουλειά και βρίσκεται σε 

συνεχή επαφή. Δεύτερον, ομάδες απόρριψης, στις οποίες το άτομο δεν συμβαδίζει με τα 

πιστεύω και τις ιδέες της και τέλος οι ομάδες φιλοδοξιών ή βλέψεων, στις οποίες το άτομο 

ελπίζει να συμμετάσχει. Στις δυο τελευταίες κατηγορίες όπως είναι φυσικό, δεν υπάρχει 

τόσο στενή επαφή μεταξύ των μελών. 

Στα πλαίσια της καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι ομάδες στις οποίες ήδη ανήκει ο 

καταναλωτής και οι ομάδες φιλοδοξιών, φέρνουν τα άτομα σε επαφή με νέα 

προϊόντα και ιδέες, επηρεάζοντας έτσι τη στάση και την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι 

για τον εαυτό τους, ενώ παράλληλα επηρεάζουν τη συνοχή της ομάδας. 

 

2.3.6.2 Οικογένεια 
Η οικογένεια, αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας καθώς είναι μια μικρότερη ομάδα 

αναφοράς και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα επιρροής στη διαμόρφωση 

αγοραστικής συμπεριφοράς. Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να 

κατατάξουνε την οικογένεια με κριτήριο την άμεση ή έμμεση επίδραση που μπορεί να έχει 

στην συμπεριφορά του μελλοντικού καταναλωτή. 

Η οικογένεια προσανατολισμού είναι η πρώτη που συναντάμε. Τα μέλη της 

αποτελούν, οι συγγενείς α΄ βαθμού του ατόμου, με τους οποίους υπάρχει συνεχής 

αλληλεπίδραση και μέσω αυτών μεταδίδονται οι τρόποι συμπεριφοράς, ο θρησκευτικός, 

πολιτικός και οικονομικός προσανατολισμός. Αυτή η μορφή οικογένειας μπορεί να 

επηρεάσει ακόμα και υποσυνείδητα τη συμπεριφορά του ατόμου, όμως δεν έχει τόσο άμεση 

επιρροή στην καταναλωτική συμπεριφορά του. 
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Αντίθετα, η οικογένεια τεκνοποιίας ή γάμου επηρεάζει με τον αμεσότερο τρόπο από 

κάθε άλλη ομάδα. Αυτός ο τύπος οικογένειας, απαρτίζεται από το σύντροφο  και τα παιδιά 

που έχει αποκτήσει το παντρεμένο ζευγάρι. Από οικονομική άποψη, το 

μέγεθος του νοικοκυριού αποτελεί σημαντική ένδειξη για τις οικονομικές αποφάσεις 

του και τη μελλοντική απόκτηση αγαθών. 

 

2.3.6.3 Κοινωνικός Ρόλος – Status 
Κοινωνιολογικά, ο ορισμός του ρόλου έχει να κάνει με την κοινωνική συμπεριφορά που 

αναμένεται από πρόσωπα, τα οποία κατέχουν συγκεκριμένες κοινωνικές θέσεις σε σχέση με 

τους κατόχους άλλων θέσεων. Το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του, γίνεται μέλος 

ποικίλλων ομάδων, όπως είναι η οικογένεια, μια αθλητική ομάδα, ένα εργατικό σωματείο. 

Η θέση του ατόμου σε οποιαδήποτε ομάδα, ορίζεται από άποψη ρόλου και από άποψη 

status. 

 

2.3.7 Προσωπικοί Παράγοντες 
 

2.3.7.1 Ηλικία και Φάσεις Κύκλου Ζωής 
Η σειρά απόκτησης αγαθών και οι ανάγκες που καλύπτονται στα πλαίσια αυτής της 

συμπεριφοράς, εξαρτώνται άμεσα από την ηλικία του. Οι Reynolds και Wells διαιρούν τον 

βιολογικό κύκλο σε πέντε βαθμίδες αποδεικνύοντας έτσι τις τάσεις που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια ζωής των καταναλωτών. Έτσι, έχουμε: 

Α) Τα πρώιμα έτη (Early Years): Αυτό είναι το πρώτο στάδιο του κύκλου ζωής και 

απαρτίζεται από παιδιά ηλικίας έως και 14 ετών. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για κατηγορία 

μελλοντικών καταναλωτών, αλλά για άτομα τα οποία ασκούν επιρροή στις καταναλωτικές 

αποφάσεις του νοικοκυριού. 

Β) Οι νέοι καταναλωτές (Young Consumers): Σε αυτή την κατηγορία οι 

καταναλωτές έχουν ηλικία από 15 έως 17 ετών. Πρόκειται λοιπόν για εφήβους, οι οποίοι 

αρχίζουν και αποφασίζουν ατομικά πλέον για την απόκτηση αγαθών, ανεξάρτητα από τους 

γονείς τους. Επηρεάζονται πολύ από τη στάση και συμπεριφορά των φίλων τους, 

χαρακτηρίζονται από έντονη συντροφικότητα και συνήθως τα χρήματά τους τα 

καταναλώνουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. (αναψυκτικά, είδη ένδυσης, 

καλλυντικά, ηλεκτρονικές συσκευές) 
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Γ) Οι νέοι ενήλικες (Young Adults): Είναι άτομα ηλικίας από 18 ετών έως 34 ετών. 

Σε αυτή τη βαθμίδα, συναντώνται τρεις υποκατηγορίες ατόμων. Η διάκριση γίνεται με 

κριτήριο την στάση τους απέναντι στην κατανάλωση και την ανάγκη τους για κοινωνική 

αποκατάσταση. Έτσι, για τους ανύπαντρους νέους, παρατηρείται η έντονη επιθυμία για 

επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση είναι αυξημένη, 

όσο μετατίθεται χρονικά ο γάμος. Τα άτεκνα νιόπαντρα ζευγάρια, έχουν αυξημένη ροπή 

προς κατανάλωση, ιδιαίτερα διαρκών καταναλωτικών συσκευών και δεν διστάζουν να 

δανειστούν χρήματα χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Επίσης, υπάρχουν και νέοι γονείς, των οποίων 

τα οικονομικά παρουσιάζουν κάμψη και οι δαπάνες αναψυχής είναι περιορισμένες. 

Δ) Τα μεσαία έτη (Middle Years): Σε αυτή την κατηγορία οι ηλικίες κυμαίνονται 

μεταξύ 35 και 54 ετών. Και σε αυτή τη φάση υπάρχει διαχωρισμός δύο ομάδων, που 

αναφέρεται στη διαμονή ή όχι των παιδιών στην οικία μαζί με τους γονείς. Η πρώτη 

περίπτωση, καλείται «γεμάτη φωλιά» και χαρακτηρίζεται από αρμονική συμβίωση των 

μελών της οικογένειας και κύριο μέλημά της είναι η αποκατάσταση των παιδιών. Η «άδεια 

φωλιά», είναι η δεύτερη και πρόκειται για νοικοκυριά στα οποία είτε έχουν μεγαλώσει, είτε 

φεύγουν από το σπίτι. Σε αυτή την κατάσταση τα οικονομικά της οικογένειας ανακάμπτουν. 

Ε) Οι ηλικιωμένοι καταναλωτές (Older Consumers): Αυτή η βαθμίδα περιλαμβάνει 

καταναλωτές των οποίων οι ηλικίες είναι από 55 ετών και άνω. Πρόκειται στις 

περισσότερες περιπτώσεις για συνταξιοδοτημένα άτομα και μάλιστα εδώ συναντώνται και 

τα πρώτα προβλήματα υγείας. Παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για τα θέματα θρησκείας 

και έντονη οικιστική κινητικότητα. 

 

2.3.7.2 Απασχόληση – Επάγγελμα 
Απασχόληση, είναι η συστηματική δραστηριότηταπου αναπτύσσει το άτομο σε σχέση με 

κάποιο αντικείμενο. Μέσω της απασχόλησης, δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα 

απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, για την εξασφάλιση των βασικών αναγκών τους. Το 

είδος της απασχόλησης, ο τόπος και ο χρόνος στον οποίο διεξάγεται αποτελούν παράγοντες 

επηρεασμού της καταναλωτικής στάσης. Χαρακτηριστικά, ένα μεγάλο στέλεχος 

επιχειρήσεων έχει υψηλή ροπή προς κατανάλωση, καταναλώνοντας ακριβά είδη ένδυσης 

και ακριβές υπηρεσίες. Αντίθετα, ένας εργάτης καταναλώνει όσα του επιτρέπουν τα 

οικονομικά του, και πολλές φορές αρκείται στο να καλύπτει τις βασικές ανάγκες της 

οικογένειας του. 
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2.3.7.3 Οικονομικές Συνθήκες  
Με τον όρο οικονομικές συνθήκες, εννοούμε την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σε 

ένα νοικοκυριό. Για τους οικονομολόγους Henderson και Quandt, «ο ορθολογιστής 

καταναλωτής επιθυμεί να αγοράσει ένα συνδυασμό αγαθών….. από τον οποίο θα πάρει το 

πιο υψηλό επίπεδο ικανοποίησης ….προτιμότερα το μέγιστο». Τα ποια προϊόντα επιλέγει 

κάποιος επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα οικονομικά δεδομένα, όπως είναι το 

εισόδημα και οι αποφάσεις οικονομικού προγραμματισμού όπως η αποταμίευση, ο 

δανεισμός, η αξιοποίηση του μισθού, κ.α. 

 

2.3.7.4 Τρόπος Ζωής 
 Το σύνολο των καθημερινών δραστηριοτήτων, των ενδιαφερόντων, των συνηθειών και των 

ιδεών του ατόμου αποτελούν τον τρόπο ζωής του. Ο τρόπος ζωής εκφράζεται μέσα από τις 

ενέργειες του και δείχνει τη γενική εικόνα του ατόμου στις σχέσεις του με το περιβάλλον. 

Παράλληλα δέχεται επιδράσεις από την κοινωνική τάξη, την κουλτούρα, το επάγγελμα. 

 

2.3.7.5 Προσωπικότητα – Στάση 
 Τα φυσικά, πνευματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ατόμου, που το 

καθιστούν ξεχωριστό και το οδηγούν προς σχετικά λογικές και σταθερές αντιδράσεις προς 

το περιβάλλον του, αποτελούν την έννοια της προσωπικότητας. Η προσωπικότητα αποτελεί 

σημαντική μεταβλητή για την ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς, καθώς επηρεάζεται 

από οικογενειακές και προσωπικές καταβολές. Οι καταναλωτές αποκτώντας αγαθά και 

υπηρεσίες προβάλλουν την προσωπικότητά τους, τις φιλοδοξίες, τις πεποιθήσεις και τις 

ανάγκες τους. 

 

2.3.7.6 Ψυχολογικοί παράγοντες 
Η παρακίνηση, η αντίληψη, η μάθηση και η στάση/ συνήθειες αποτελούν τους βασικούς 

ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά 

. 

2.3.7.7 Παρακίνηση 
 Οι ανάγκες του ατόμου και η πραγματοποίησή τους, είναι το βασικότερο κίνητρό που τους 

υποκινεί. Οι ανάγκες όταν δεν ικανοποιούνται, μετατρέπονται σε ορμές και 
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χαρακτηρίζονται από ένταση. Παρακίνηση είναι μια ανάγκη τόσο πιεστική, με αποτέλεσμα 

να πιέζει το άτομο να ενεργήσει.  

Θεωρία Παρακίνησης Maslow: Το πιο διαδεδομένο, ίσως, μοντέλο παρακίνησης 

είναι αυτό που που αναπτύχθηκε από το A.Maslow. Προσπάθησε να προσδιορίσει με 

κλινικές έρευνες, αυτό που παρακινεί την ανθρώπινη συμπεριφορά, δεν εξετάζει κίνητρα 

του ατόμου ένα προς ένα με βάση κάποιας σειράς ανεξαρτήτων παρορμήσεων, αλλά, κάθε 

ανθρώπινη ανάγκη εξετάζεται σε συνάρτηση με άλλες ανάγκες. Σύμφωνα με τον Maslow, 

μόνο οι ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί είναι παράγοντες υποκίνησης. Διερεύνησε 

λοιπόν τις ανάγκες του ανθρώπου καθώς και την παρακινητική του δύναμη και τις 

ταξινόμησε σε πέντε κατηγορίες αναγκών: Τις φυσιολογικές, τις ασφάλειας/ σιγουριάς, 

κοινωνικές, εκτίμησης ή αναγνώρισης και τις ανάγκες ολοκλήρωσης ή αυτοπραγμάτωσης.. 

Φυσιολογικές Ανάγκες: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις ανάγκες που 

συνοδεύονται με την ύπαρξη του ανθρώπου ως βιολογικού οργανισμού. Το οξυγόνο, 

το νερό, η τροφή, η ένδυση, η κατοικία είναι οι απαραίτητες ανάγκες που επιθυμεί το 

άτομο να ικανοποιήσει. Οι ανάγκες αυτές βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας του 

Maslow. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές, αν όχι «πλήρως» σε 

ένα μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί να γίνει λόγος για άλλες ανάγκες. 

Ανάγκες Ασφάλειας/ Σιγουριάς: Σε αυτή την κατηγορία, περιλαμβάνονται οι ανάγκες 

για ασφάλεια και σταθερότητα του ατόμου. Το άτομο έχει την ανάγκη να αισθάνεται 

σιγουριά για την ύπαρξή του και την ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών του στο 

μέλλον. Επιθυμεί να είναι ασφαλής απέναντι σε κινδύνους του περιβάλλοντος, όπως φωτιά, 

ανεργία, ατυχήματα, μόνιμη απασχόληση, σύνταξη και κατοικία. 

Κοινωνικές ανάγκες: Η επόμενη κατηγορία αναγκών είναι οι κοινωνικές ανάγκες. 

Εδώ περιλαμβάνονται οι ανάγκες για συντροφικότητα, στοργή και φιλία. Οι ανάγκες 

δηλαδή του ανθρώπου να ανήκει σε μια ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες, να γίνεται 

αποδεκτός από αυτές, να αναπτύσσει φιλικές σχέσεις, να κερδίζει και να 

προσφέρει αγάπη και στοργή. 

Ανάγκες εκτίμησης ή αναγνώρισης: Οι ανάγκες αυτές αποκαλούνται συχνά και 

εγωιστικές. Η αναγνώριση, η κοινωνική θέληση, η αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το άτομο, επιζητά την αναγνώριση του περίγυρου, 

επιθυμεί τη φήμη, την ανεξαρτησία, την αναγνώριση της επιτυχίας του. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι αυτή η κατηγορία αναγκών, είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθεί, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. Οι καταναλωτές πολλές φορές, αποκτώντας αγαθά και υπηρεσίες θεωρούν ότι 

αυξάνουν το κύρος και το γόητρό τους. 
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Ανάγκες ολοκλήρωσης ή αυτοπραγμάτωσης: Πρόκειται για ανάγκες που οδηγούν 

στην ανάπτυξη, την επιτυχία και την εξέλιξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.Η ΦΕΤΑ 

 

3.2 Παρουσίαση της Φέτας 
Η φέτα είναι είδος τυριού στην άλμη, τις ρίζες της οποίας τις βρίσκουμε χιλιάδες 

χρόνια πριν στην Αρχαία Ελλάδα. Παρασκευάζεται αποκλειστικά από γάλα προβάτου ή 

αιγοπρόβειο, δηλαδή μείγμα με έως 30% γάλα κατσίκας. Η γεύση της φέτας είναι 

αλμυρή και αποθηκεύεται σε υγρό άλμης ή ξινόγαλου για περίπου 3 μήνες. Από τη 

στιγμή που απομακρυνθεί από την άλμη, η φέτα χάνει όλα τα υγρά της και γίνεται πιο 

συμπαγής. Η φέτα έχει άσπρο χρώμα ενώ αποθηκεύεται συνήθως σε μεγάλα τετράγωνα 

κομμάτια. Η ποικιλία αλλάζει ανάλογα και με την σκληρότητα του τυριού. Έτσι λοιπόν 

μπορούμε να την βρούμε από σκληρή έως και πολύ μαλακή μορφή. Αναλόγως διαφέρει 

και η γεύση. Το λίπος που περιέχεται κυμαίνεται από 30% έως 60%.Η φέτα έχει 

κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προστατευόμενη ονομασία 

προέλευσης (Π.Ο.Π.). Αυτό σημαίνει ότι το όνομα «Φέτα» δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε τυριά παρόμοιας σύστασης που παρασκευάζονται 

εκτός Ελλάδος και με άλλη διαδικασία από την παραδοσιακή. Θεσπίστηκε από την Ε.Ε. 

για την προστασία των προϊόντων τοπικής προέλευσης και τέθηκε σε ισχύ το  1996. Η 

καταχώριση της φέτας στον κατάλογο των προϊόντων Π.Ο.Π. προκάλεσε πολλές 

αντιδράσεις από χώρες που παρήγαν ως τότε μεγάλες ποσότητες φέτας, όπως η  Δανία, 

η Γαλλίακαι η Γερμανία. Η καταχώριση ακυρώθηκε από το  Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το Μάρτιο του 1999 (συνεκδ. υποθέσεις C-289/96, C-293/96 

και C-299/96). Η Επιτροπή διεξήγαγε εκ νέου αναλυτική έρευνα, από την οποία 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φέτα οφείλει να προστατευτεί ως ονομασία 

προέλευσης. Τον Οκτώβριο του 2002 με νέο Κανονισμό καταχωρίστηκε και πάλι η 

φέτα στον κατάλογο των προϊόντων Π.Ο.Π. κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Νέα προσφυγή 

της Δανίας και της Γερμανίας κατά του Κανονισμού αυτού απορρίφθηκε τελικά από το 

ΔΕΚ το 2005(συνεκδ. υποθέσεις C-465/02 και C-466/02).Περιοχές παραγωγής φέτας 

θεωρούνται οι: Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησος και η νήσος Λέσβος (Μυτιλήνη).  Επίσημες προσπάθειες έχουν γίνει για 

την ένταξη και άλλων περιοχών όπως η Κρήτη. Αναζητώντας την προέλευση στην 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1996
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/wiki/2002
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/2005
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αρχαία Ελλάδα, παρατηρούμε ότι έχουμε τις πρώτες αναφορές από 

τον Όμηρο στην Οδύσσεια και πιο συγκεκριμένα στον περίφημο μύθο 

του κύκλωπαΠολύφημου. Ο μύθος λέει ότι ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος 

κατασκευαστής φέτας και γενικά των τυριών. Κουβαλώντας το γάλα από τα πρόβατα 

κάθε μέρα σε προβιές ζώων διαπίστωσε προς μεγάλη του έκπληξη ότι μετά από μερικές 

μέρες το γάλα έπηζε και γινόταν στερεό, φαγώσιμο και εύκολα αποθηκεύσιμο.  

Παρόμοια τυριά απαντούν σε όλη τη Βαλκανική. Μέχρι την πρόσφατη κατοχύρωσή της 

παρασκευαζόταν με αυτήν την ονομασία και σε άλλες χώρες, ενώ ευρέως διαδεδομένη 

ήταν και η φέτα από αγελαδινό γάλα. Από την κατοχύρωσή της όμως ως Π.Ο.Π. δεν 

επιτρέπεται τυρί που περιέχει αγελαδινό γάλα και δεν έχει παρασκευαστεί στην Ελλάδα 

να ονομάζεται φέτα. Στην Κύπρο εισήχθη η συνταγή από την Ελλάδα και είναι 

τεκμηριωμένη η παραγωγή και η εξαγωγή φέτας ήδη από το 1904, ωστόσο μετά την 

κατοχύρωσή της στην Ελλάδα οι τυροπαραγωγοί αναγκάστηκαν να τη μετονομάσουν. 

Οι περισσότεροι παραγωγοί υιοθέτησαν επίσημα τον όρο «λευκό τυρί», ενώ οι 

καταναλωτές δεν έπαυσαν να την ονομάζουν «φέτα» στην καθημερινότητά τους.  

Πιστεύεται ότι το βυζαντινό όνομα της φέτας ήταν "πρόσφατος" (δηλ. τυρός). Το 

όνομα φέτα είναι ιταλικής προέλευσης (<fetta) και προέρχεται από μια αναφορά 

του 17ου αιώνα στο είδος αυτού του τυριού που κοβόταν σε φέτες για να τοποθετηθεί 

στα βαρέλια. Στην Κύπρο συνηθίζεται να γράφεται με δύο <Τ>, όπως άλλωστε 

προφέρεται και στην κυπριακή Διάλεκτο. Η χρήση της φέτας είναι ευρέως γνωστή σε 

όλο τον κόσμο ως κύριο συστατικό της χωριάτικης σαλάτας. Εκτός από την  χωριάτικη 

σαλάτα είναι κύριο συστατικό της τυρόπιτας, καθώς και πολλών άλλων εδεσμάτων που 

συνοδεύουν την Ελληνική κουζίνα. Από πολλούς έχει συνδεθεί κύρια με 

την μεσογειακή κουζίνα και αποτελεί ορόσημό της σε όλο τον κόσμο ,ος όρος είναι 

γύρω στο 45%.  

3.2 Τι είναι ΠΟΠ,ΠΓΕ,ΕΠΠΕ 
Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, 

ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο 

χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται 

από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα 

χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που 

περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η 

μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.simerini.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=223080
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» νοείται το όνομα μιας 

περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο 

χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται 

από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου μία συγκεκριμένη 

ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή 

καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία 

πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.  

Τα «Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα – ΕΠΠΕ» είναι κυρίως προϊόντα 

μεταποίησης που χαρακτηρίζονται από τη σύσταση ή τον τρόπο παρασκευής τους, που έχει 

ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή 

τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται 

στην παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής 

καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης.  

3.2.1 Ιστορικό 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τον κανονισμό 2081/92, για την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των 

τροφίμων και τον κανονισμό 2082/92, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων. Ο σκοπός του κανονισμού 2081/92 είναι η προστασία των 

ονομασιών, ενώ ο σκοπός του κανονισμού 2082/92 είναι κυρίως η προστασία των 

παραδοσιακών συνταγών. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς και στο πλαίσιο του 

επαναπροσανατολισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη 

δυνατότητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της 

διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. 

 Η αναγνώριση ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα δίνει 

τη δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και απομακρυσμένων 

περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα 

χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας το εισόδημά τους με τις καλύτερες τιμές που επιτυχαίνουν 

στην αγορά και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με 

εγγυήσεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους. 

 

3.2.2 Διαδικασία αίτησης για κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης 

ή γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/92 
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3.2.2.1 Ποιος υποβάλλει αίτηση; 
Αίτηση κατοχύρωσης μπορεί να υποβάλει κάθε οργάνωση παραγωγών ή/και μεταποιητών, 

ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση, τους οποίους αφορά το ίδιο γεωργικό 

προϊόν ή τρόφιμο. Η ομάδα αυτή επιλέγει την ονομασία που θέλει να κατοχυρώσει, 

οριοθετεί τη γεωγραφική ζώνη παραγωγής και ορίζει τις ειδικές προδιαγραφές παραγωγής, 

μεταποίησης, συσκευασίας και επισήμανσης. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να προβεί σε 

αίτηση κατοχύρωσης μιας ονομασίας, όταν η συγκεκριμένη ονομασία χρησιμοποιείται μόνο 

από το συγκεκριμενο παραγωγό ή εταιρεία. Το σύστημα είναι ανοιχτό και εθελοντικό. 

Οποιοσδήποτε παραγωγός ή επιχείρηση βρίσκεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής 

ζώνης και τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις, δικαιούται να κυκλοφορήσει στην αγορά προϊόν 

χρησιμοποιώντας την καταχωρημένη ονομασία. 

 

3.2.2.2 Ποια ονομασία επιλέγεται; 
Η ονομασία για την οποία αιτείται κατοχύρωση, περιλαμβάνει το όνομα μιας περιοχής ή ενός 

τοπωνυμίου. Σύμφωνα με τη γενική αρχή που ισχύει, ονόματα χωρών δεν μπορούν να 

κατοχυρωθούν. Στην περίπτωση των ΠΟΠ, είναι δυνατόν να κατοχυρωθεί μία παραδοσιακή 

ονομασία (π.χ. φέτα). Αντιθέτως, φυλές ζώων, ποικιλίες φυτών και ονόματα τα οποία θεωρούνται 

«γενικά» (π.χ. γραβιέρα) δεν μπορούν να καταχωρηθούν. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

ώστε η επιλεγμένη ονομασία να μην έρχεται σε σύγκρουση με εμπορικό σήμα.  

 

3.2.2.4 Που υποβάλλεται ο φάκελος; 
Η αιτούσα ομάδα υποβάλλει το φάκελο εις διπλούν καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην 

οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εφόσον η 

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θεωρεί το φάκελο 

υποψηφιότητας πλήρη και σύμφωνα με τους παραπάνω Κοινοτικούς κανονισμούς, 

διαβιβάζει το φάκελο στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζί με την εισήγησή του. Το Τμήμα 

ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ, αφού συλλέξει απόψεις από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της 

χώρας και από τους φορείς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο προϊόν και εφόσον θεωρεί 

ότι ο φάκελος υποψηφιότητας και το συνοπτικό δελτίο είναι σύμφωνα με την Κοινοτική 

νομοθεσία και περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν την κατοχύρωση 

της ονομασίας, διαβιβάζει ένα πλήρες αντίγραφο του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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3.2.2.6 Τι περιέχει ο φάκελος υποψηφιότητας; 
Ο φάκελος υποψηφιότητας μιας ονομασίας περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, 

παραρτήματα με βιβλιογραφικές αναφορές, το καταστατικό της ομάδας καθώς και ένα 

συνοπτικό δελτίο σύμφωνα με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) 383/2004. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει 

να ανταποκρίνεται στον ορισμό της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), σύμφωνα με το άρθρο 2 και στις 

προδιαγραφές του άρθρου 4 του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 2081/92.Τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει 

να περιέχει ένας φάκελος υποψηφιότητας για προστασία μίας ονομασίας προέλευσης ή 

γεωγραφικής ένδειξης είναι αυτά που δικαιολογούν την ιδιαιτερότητα του προϊόντος σε 

σχέση με τα υπόλοιπα ομοειδή και στοιχειοθετούν ότι αυτή η ιδιαιτερότητα οφείλεται στην 

προέλευση του.  

Εκτός από την ονομασία του προϊόντος, την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή την 

περιγραφή του προϊόντος και την μέθοδο παραγωγής, ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να 

παραθέτει στοιχεία σχετικά με την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και να αποδεικνύει το 

δεσμό της ονομασίας με τον τόπο καταγωγής της, παραθέτοντας βιβλιογραφικά, ιστορικά, 

λαογραφικά και εμπορικά δεδομένα καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για 

ενίσχυση της υποψηφιότητας του φακέλου. Τέλος, αναφέρονται η επισήμανση του 

προϊόντος, οι τυχόν εθνικές απαιτήσεις, εφόσον αυτές υπάρχουν και οι Οργανισμοί 

Επιθεώρησης.     

 

3.2.2.6 Διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία του 

φακέλου υποψηφιότητας και εφόσον δεν έχει παρατηρήσεις, προβαίνει στη δημοσίευση της 

αίτησης και του συνοπτικού δελτίου στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.  

Εάν εντός διαστήματος 6 μηνών, από τη δημοσίευση της αίτησης, δεν υπάρχει 

ένσταση από άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η ονομασία 

κατοχυρώνεται στο Κοινοτικό μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και 

προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει 

περισσότερα στοιχεία ή διευκρινήσεις τότε, μέσω του τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της 

Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

ενημερώνεται η αιτούσα ομάδα και η διαδικασία στα ματάει μέχρι να προσκομισθούν τα 
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νέα στοιχεία. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, όταν η Επιτροπή λάβει όλες τις 

συμπληρωματικές πληροφορίες που κρίθηκαν αναγκαίες. 

 

3.2.3 Ελέγχος –Εμπορία – Προστασία 
 

3.2.3.1 Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης 
Οι Κανονισμοί (ΕΟΚ) 2081/92 και 2082/92 προβλέπουν σύστημα ελέγχου και 

πιστοποίησης, ώστε αφενός οι καταναλωτές να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα παράγονται 

με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κυκλοφορούν με ενδείξεις που δεν τους παραπλανούν 

και αφετέρου οι παραγωγοί να προστατεύουν το προϊόν τους από απομιμήσεις και αθέμιτο 

ανταγωνισμό. 

 

3.2.3.2 Εμπορία 

Κάθε παραγωγός, μεταποιητής και συσκευαστής προϊόντων ΠΟΠ οφείλει να πάρει έγκριση, 

για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία και ελέγχει την τήρηση των ειδικών προδιαγραφών 

για κάθε προϊόν. Η παραγωγή και η κυκλοφορία στο εμπόριο προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, 

χωρίς έγκριση από την οικία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν επιτρέπεται.   

4.2.3.1 Προστασία 
Οι καταχωρημένες ονομασίες για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ προστατεύονται από 

οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση για προϊόντα τα οποία δεν παράγονται 

σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που έχει κάθε προϊόν, καθώς επίσης και από κάθε 

αντιποίηση, απομίμηση, υπαινιγμό, ψευδή ή απατηλή ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, 

καταγωγή ή φύση του προϊόντος και από κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπληροφορήσει 

το κοινό σχετικά με την πραγματική καταγωγή του προϊόντος. Επομένως, τα προϊόντα αυτά 

πρέπει να φέρουν την ορθή επισήμανση ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Δεν 

επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο εμπόριο προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν ονομασίες 

προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις χωρίς να συνοδεύονται από τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ ή 

ΠΓΕ, αντιστοίχως.  

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τη δυνατότητα στις ομάδες παραγωγών 

που κατέχουν το δικαίωμα χρήσης των προστατευόμενων ονομασιών να προσφύγουν, με 
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κάθε έννομο τρόπο, εναντίον αυτών που σφετερίζονται την ονομασία, προκαλώντας τους 

οικονομική βλάβη. 

 

3.2.3.3 Τρίτες χώρες 

Η Κοινοτική Νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σε τρίτες χώρες. Έτσι, η προστασία στα 

κατοχυρωμένα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που 

υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν την κατοχύρωση και προϊόντων τρίτων χωρών. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, βρίσκεται σε 

διαπραγματεύσεις για την προστασία σε παγκόσμιο επίπεδο μιας σειράς Κοινοτικών 

προϊόντων, μεταξύ των οποίων είναι η φέτα και το ούζο.   

Η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει 84 ονομασίες ως ΠΟΠ και ΠΓΕ, εκ των οποίων οι 61 

αφορούν προϊόντα ΠΟΠ και οι 23 προϊόντα ΠΓΕ. Στις 84 Προστατευόμενες Ονομασίες 

συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων:  

 25 ελαιόλαδα 

 20 τυριά  

 22 φρούτα – λαχανικά – ξηροί καρποί  

 10 επιτραπέζιες ελιές κλπ.   

 

3.3 Κλαδική Μελέτη 
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα κατατάσσονται στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των 

βασικότερων ειδών διατροφής. Ο εξεταζόμενος κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στον 

ευρύτερο κλάδο των ειδώνδιατροφής και χαρακτηρίζεται από σημαντική παραγωγική 

δυναμικότητα.Χαρακτηριστικό του κλάδου των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα είναι ότι, 

αφ’ ενός δραστηριοποιείταισε αυτόν μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, αφ’ ετέρου πολύ 

μεγάλο ποσοστό της παραγωγής είναισυγκεντρωμένο σε ελάχιστες, μεγάλου μεγέθους 

γαλακτοβιομηχανίες. Οι εν λόγω εταιρείες καλύπτουν τομεγαλύτερο μέρος της ελληνικής 

αγοράς, έχοντας εδραιωθεί πλέον λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας τουςστον κλάδο, της 

ποικιλίας των προϊόντων τους και των ισχυρών εμπορικών σημάτων που διαθέτουν, 

καθώςκαι των ευρύτατων δικτύων διανομής. Αναφορικά με τις λοιπές παραγωγικές 

επιχειρήσεις, η πλειοψηφίατους περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής πολύ μικρού μεγέθους 

και παραγωγικής δυναμικότητας, δηλαδήμικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό επίπεδο.Ο κλάδος περιλαμβάνει επίσης και ένα μικρό 
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αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με τηνεισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, 

κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται στην πλειοψηφία τους στον ευρύτερο 

κλάδο των ειδών διατροφής και οι εισαγωγέςγαλακτοκομικών αποτελούν μικρό ποσοστό 

της συνολικής τους δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, ορισμένες από αυτές κατέχουν 

αξιόλογα μερίδια αγοράς, καθότι διαθέτουν επώνυμα προϊόντα που είναι ευρέωςγνωστά στο 

καταναλωτικό κοινό. Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές έχουν πανελλαδικό δίκτυο διανομής 

καιοργανωμένες μεθόδους προώθησης των προϊόντων τους.Η πορεία της αγοράς 

γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει δραστικές μεταβολέςτα 

τελευταία έτη, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή του συστήματος των 

ποσοστώσεων (απότο 1984), το οποίο καθορίζει το σύνολο της παραγωγής της βασικής 

πρώτης ύλης (αγελαδινό γάλα), σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.Η ωριμότητα της αγοράς 

δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τωνεπιχειρήσεων, ο 

οποίος τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί οδηγώντας σε σκληρές 

επιχειρηματικέςσυγκρούσεις. Ως αποτέλεσμα «μικροί» και «μεγάλοι» αναζητούν συνεχώς 

στρατηγικές επιβίωσης καιανάπτυξης, κυρίως μέσω αυξημένων διαφηστικών δαπανών, με 

τη δημιουργία νέων προϊόντων, ή άλλωντρόπων. 

  Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία: Στη χώρα μας, η παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων αποτελεί παραδοσιακό τομέα δραστηριότητας. Ως οργανωμένος κλάδος 

αναπτύχθηκε μετά τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους 

μερικές από τις βασικότερες γαλακτοβιομηχανίες του κλάδου. Οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούσαν έως τότε εξελίχθησαν σταδιακά σε μεγάλου μεγέθους 

παραγωγικές μονάδες, οι οποίες έδωσαν στον κλάδο βιομηχανικό χαρακτήρα. Η σύγχρονη 

βιομηχανική παραγωγή αφορά κυρίως το γάλα κατανάλωσης (παστεριωμένο), το γιαούρτι 

και τα επιδόρπια γάλακτος. 

Σημαντικό σημείο αναφοράς για τον εξεταζόμενο κλάδο υπήρξε η εφαρμογή της 

τεχνικής παστερίωσης Ultra High Temperature (UHT). Το γεγονός αυτό έδωσε τη 

δυνατότητα να παραχθεί γάλα κατανάλωσης χωρίς συμπύκνωση και τη διατήρησή του 

εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή της νέας τεχνικής είχε σαν 

αποτέλεσμα την υποκατάσταση του συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ), από το γάλα 

UHT και το φρέσκο παστεριωμένο γάλα. Οι περαιτέρω βελτιώσεις στην παραγωγή του 

φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης 

αξίας (γάλα υψηλής παστερίωσης), οδήγησαν στην καθιέρωση του παστεριωμένου 

γάλακτος ως βασικού γάλακτος κατανάλωσης. 



35 
 

Επίσης, σημαντική εξέλιξη στον παραγωγικό τομέα ήταν η εφαρμογή του 

συστήματος των ποσοστώσεων στις 31 Μαρτίου 1984, σκοπός του οποίου είναι η 

υιοθέτηση κανόνων που θα συνδέουν την κοινοτική παραγωγή γάλακτος με τις ανάγκες της 

αγοράς. Το σύστημα των ποσοστώσεων εφαρμόσθηκε προκειμένου να σταματήσει η 

υπερπαραγωγή γάλακτος σε επίπεδο Eυρωπαϊκής Ένωσης, προερχόμενης κυρίως από τις 

χώρες της Βορείου Ευρώπης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, η Ε.Ε. εγγυάται την τιμή του 

γάλακτος στους παραγωγούς, εφόσον οι συνολικές ποσότητες αγελαδινού γάλακτος που 

παραδίδονται στους αγοραστές σε κάθε κράτος-μέλος είναι εντός συγκεκριμένων ορίων. Η 

συνολική εγγυημένη ποσότητα που καθορίζεται για κάθε κράτος-μέλος αναφέρεται, αφενός, 

στην ανώτατη ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που μπορεί να παραδοθεί από τους 

παραγωγούς συνολικά σε γαλακτοκομεία και άλλες μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών 

προϊόντων (εμπορεύσιμο γάλα) και, αφετέρου, στις ποσότητες γάλακτος που δύναται να 

πουλήσει ο παραγωγός απευθείας στην κατανάλωση. Οι εγγυημένες ποσότητες για κάθε 

κράτος-μέλος αποτελούν σημείο αναφοράς. Για να αποθαρρυνθεί η επιπλέον παραγωγή 

εφαρμόζεται συμπληρωματική εισφορά σε παραδόσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τις 

ποσότητες αναφοράς. Η Ελλάδα εντάχθηκε σε αυτό το σύστημα, παρά το γεγονός ότι η 

εγχώρια παραγωγή της δεν επαρκούσε για την κάλυψη της κατανάλωσης. 

Ο παραγωγικός τομέας του κλάδου παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο 

στη δομή όσο και στη μορφή του, εξακολουθεί να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. Οι εν λόγω παραγωγικές μονάδες χαρακτηρίζονται από σημαντικά 

χαμηλότερη παραγωγική δυναμικότητα, καθώς στερούνται του απαιτούμενου σύγχρονου 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Το γεγονός αυτό τις περιορίζει στις τοπικές αγορές στις οποίες 

εντάσσονται, ενώ η αδυναμία τους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή συρρίκνωση του αριθμού τους. Οι μεγάλες 

γαλακτοβιομηχανίες καλύπτουν μεγάλο μέρος της εγχώριας αγοράς (κατανάλωσης). 

Ειδικότερα, πρόκειται για μονάδες οι οποίες διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό 

εξοπλισμό τον οποίο ανανεώνουν διαθέτοντας σημαντικά κονδύλια για επενδύσεις, 

εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, ενώ μέσω των μεθόδων προώθησης που 

εφαρμόζουν και του οργανωμένου και ευρύτατου δικτύου διανομής τους, έχουν κατορθώσει 

να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, έχουν εξαγωγική 

δραστηριότητα, ενώ ορισμένες διαθέτουν παραγωγικές μονάδες σε βαλκανικές, κυρίως, 

χώρες. 

Σημειώνεται ότι, οι μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν στην παραγωγική τους 

διαδικασία σύγχρονα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (HACCP, ISO). 
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Εκτός από τον παραγωγικό τομέα, ο κλάδος περιλαμβάνει ένα σχετικά μικρό αριθμό 

μεγάλων εισαγωγικών εταιρειών, οι οποίες κατέχουν αξιόλογη θέση στην εγχώρια αγορά 

γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Ορισμένες δε απ’ αυτές βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με πολυεθνικές 

εταιρείες. Στον εισαγωγικό τομέα εντάσσονται και αρκετές μικρότερου μεγέθους εταιρείες 

που πραγματοποιούν εισαγωγές στα εξεταζόμενα είδη. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος 

των εισαγωγών αφορούν προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, ενώ 

εισαγωγές πραγματοποιούν και αρκετές παραγωγικές εταιρείες, με σκοπό τον εμπλουτισμό 

της σειράς των προϊόντων τους. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου σημαντική εξέλιξη 

αποτέλεσε η ραγδαία ανάπτυξη των σουπερμάρκετ, τα οποία συγκεντρώνοντας όλο και 

μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς, αποδυνάμωσαν τα παραδοσιακά γαλακτοπωλεία. 

Οι διατάξεις του ελληνικού Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθορίζουν τις επιμέρους 

κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και τις επιτρεπτές συνθήκες παραγωγής, 

συντήρησης και συσκευασίας. 

 

3.3.1 Βασικές κατηγορίες γάλακτος 
 

3.3.1.1  Νωπό Γάλα 

Είναι  το γάλα που προέρχεται από μαστικούς αδένες αγελάδων, προβάτων, αιγών ή 

βουβαλιών, το οποίο δεν έχει θερμανθεί πέρα από τους 40°C ή έχει υποστεί επεξεργασία με 

ισοδύναμο αποτέλεσμα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το γάλα που προορίζεται για 

κατανάλωση, το οποίο δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από διήθηση, ψύξη και 

ομογενοποίηση, κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές υγιεινής και χημικής σύστασης. 

Απλώς «γάλα» χαρακτηρίζεται το προερχόμενο από αγελάδα,ενώ όλοι οι άλλοι τύποι 

πρέπει να χαρακτηρίζονται με τους όρους «κατσίκας», «προβάτου», «βουβάλου» ή 

«ανάμικτο προβάτου-κατσίκας». 

 

3.3.1.2 Παστεριωμένο Γάλα  
Είναι  το γάλα που πρέπει να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία, η οποία περιλαμβάνει την 

έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7°C για 15 

δευτερόλεπτα ή ισοδύναμο συνδυασμό με το ίδιο αποτέλεσμα). Το παστεριωμένο γάλα 

πρέπει να ψύχεται αμέσως σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 6°C, ενώ μπορεί να 

συντηρηθεί με ευθύνη του παρασκευαστή μέχρι 5 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της 
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ημερομηνίας παστερίωσης. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να 

αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις 

«Παστεριωμένο» και «Γάλα», το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και η 

διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία μπορεί να αναγράφεται και 

η ένδειξη «φρέσκο». 

 

3.3.1.3 Γάλα UHT 

Είναι το  γάλα που πρέπει να έχει παραχθεί με συνεχή θέρμανση νωπού γάλακτος, που 

συνεπάγεται τη βραχυχρόνια εφαρμογή υψηλής θερμοκρασίας (τουλάχιστον στους 135°C 

επί τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο), με σκοπό την καταστροφή όλων των υπολειπόμενων 

μικροοργανισμών και των σπορίων τους. Το γάλα αυτό πρέπει να διατίθεται σε αδιαφανή 

δοχεία ή σε ασηπτική συσκευασία ώστε να προστατεύεται η χημική, φυσική και 

οργανοληπτική αλλοίωση. Η επεξεργασία δεν πρέπει να μεταβάλλει την περιεκτικότητα του 

γάλακτος σε νερό. Το αποστειρωμένο γάλα πρέπει να έχει θερμανθεί και αποστειρωθεί και 

να συσκευάζεται σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες ή δοχεία με πώμα ερμητικό και 

ασφαλές. 

 

3.3.1.4 Γάλα Υψηλής Παστερίωσης 
Είναι  το γάλα που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία με έκθεση στους 85°C-127°C και για 

τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να ανταποκρίνεται σωστά στις δύο χημικές δοκιμασίες που 

εφαρμόζονται για το παστεριωμένο γάλα. Συνήθως, παράγεται με θερμική επεξεργασία του 

νωπού γάλακτος στους 125°C για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Το γάλα υψηλής 

παστερίωσης πρέπει να ψύχεται αμέσως μετά την θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία όχι 

μεγαλύτερη των 6°C, ενώ η διάρκεια συντήρησης ορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή. 

Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής παστερίωσης πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές 

σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «Γάλα» και «Υψηλής Παστερίωσης», 

το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και η διάρκεια και η θερμοκρασία 

συντήρησής του. Απαγορεύεται δε, η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο 

της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή των ενδείξεων «φρέσκο» και «παστεριωμένο». 

 

3.3.1.5 Γάλα Κατάψυξης  



38 
 

Είναι  το νωπό γάλα, το οποίο έγινε διατηρήσιμο με αναγνωρισμένη μέθοδο ταχείας 

κατάψυξης και στη συνέχεια διατηρείται σε θερμοκρασία κατώτερη από -15°C. Το γάλα 

αυτό διατίθεται στην κατανάλωση μετά από πλήρη απόψυξη. 

 

3.3.1.6 Σκευάσματα Γάλακτος: 
Είναι  τα ροφήματα και κυρίως τα σοκολατούχα. Επιτρέπεται να παρασκευάζονται από μια 

από τις βασικές κατηγορίες γάλακτος που προαναφέρθηκαν και με την προσθήκη σκόνης 

κακάο, ζάχαρης και άλλων πρώτων υλών που περιλαμβάνονται στον Κώδικα. Ο 

χαρακτηρισμός των προϊόντων αυτών πρέπει να είναι «Πλήρες Γάλα με Κακάο», 

«Αποβουτυρωμένο Γάλα με Κακάο», κλπ. αλλά απαγορεύεται η χρήση του όρου 

«Σοκολάτα» ή παράγωγων λέξεων. Τα περισσότερα γάλατα αυτού του τύπου αναγράφουν 

τον όρο «Γάλα με Κακάο» στη συσκευασία. Διατηρημένα Γάλατα (Μερικά ή Ολικά 

Αφυδατωμένα): οι διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων συμπληρώνεται με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 518/83, το οποίο αφορά τα διατηρημένα γάλατα (μερικά ή ολικά αφυδατωμένα), που 

προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 76/118/ΕΟΚ 

και 78/630/ΕΟΚ. 

 

Μερικά αφυδατωμένα γάλατα (εβαπορέ) νοούνται τα εξής: 

- Γάλα συμπυκνωμένο ή γάλα συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο ή πλήρες γάλα 

συμπυκνωμένο είναι μερικά αφυδατωμένο γάλα που περιέχει τουλάχιστον 7,5% λιπαρά 

κατά βάρος και 25% ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος. 

- Γάλα συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ή γάλα συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο 

μη ζαχαρούχο, είναι μερικά αφυδατωμένο γάλα που περιέχει μέχρι 1% λιπαρά κατά βάρος 

και τουλάχιστον 20% ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος. 

- Γάλα συμπυκνωμένο μερικά αποβουτυρωμένο ή γάλα συμπυκνωμένο μερικά 

αποβουτυρωμένο μη ζαχαρούχο είναι το μερικά αφυδατωμένο γάλα που περιέχει από 1% 

και μέχρι 7,5% λιπαρά κατά βάρος και περισσότερο από 20% ολικό στερεό υπόλειμμα 

γάλακτος. Το μόνο γάλα που μπορεί να διατεθεί στη λιανική κατανάλωση με αυτή την 

ονομασία είναι το μερικά αφυδατωμένο γάλα που περιέχει 4% έως 4,5% λιπαρά κατά βάρος 

και τουλάχιστον 24% ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος. 

- Γάλα συμπυκνωμένο πλούσιο σε λιπαρά ή γάλα συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο 

πλούσιο σε λιπαρά είναι το μερικά αφυδατωμένο γάλα που περιέχει τουλάχιστον 15% 

λιπαρά κατά βάρος και 26,5% ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος. 
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- Γάλα συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ή γάλα πλήρες συμπυκνωμένο ζαχαρούχο είναι το 

μερικά αφυδατωμένο γάλα στο οποίο έχει προστεθεί ζάχαρη (ημίλευκη, λευκή ή 

υπέρλευκη) και περιέχει τουλάχιστον 8% λιπαρά κατά βάρος και 28% ολικό στερεό 

υπόλειμμα γάλακτος. Το μόνο γάλα που μπορεί να διατεθεί στη λιανική κατανάλωση με 

αυτή την ονομασία είναι το μερικά αφυδατωμένο γάλα στο οποίο έχει 

προστεθεί ζάχαρη και περιέχει τουλάχιστον 9% λιπαρά κατά βάρος και 31% ολικό στερεό 

υπόλειμμα γάλακτος. 

- Γάλα συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ζαχαρούχο είναι το μερικά αφυδατωμένο 

γάλα στο οποίο έχει προστεθεί ζάχαρη (ημίλευκη, λευκή ή υπέρλευκη) και περιέχει μέχρι 

1% λιπαρά κατά βάρος και τουλάχιστον 24% ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος. 

- Γάλα συμπυκνωμένο μερικά αποβουτυρωμένο ζαχαρούχο είναι το μερικά 

αφυδατωμένο γάλα στο οποίο έχει προστεθεί ζάχαρη (λευκή, ημίλευκη ή υπέρλευκη) 

περιέχει περισσότερο από 1% και λιγότερο από 8% λιπαρά κατά βάρος και περισσότερο 

από 24% ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος. Το μόνο γάλα που μπορεί να διατεθεί στη 

λιανική κατανάλωση με αυτή την ονομασία είναι το μερικά αφυδατωμένο γάλα 

στο οποίο έχει προστεθεί ζάχαρη (λευκή, ημίλευκη ή υπέρλευκη) και περιέχει λιπαρά 4% 

έως 4,5% κατά βάρος και τουλάχιστον 28% ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος. 

 

Ολικά Αφυδατωμένα Γάλατα (γάλα σε σκόνη ή κόκκους) νοούνται τα εξής: 

- Γάλα σε σκόνη (Σκόνη Γάλακτος, Πλήρες Γάλα Σκόνη, Σκόνη Πλήρους Γάλακτος) 

είναι το αφυδατωμένο γάλα που περιέχει τουλάχιστον 26% λιπαρά κατά βάρος. 

- Γάλα αποβουτυρωμένο σε σκόνη ή σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος είναι το 

αφυδατωμένο γάλα που περιέχει το πολύ 1,5% λιπαρά κατά βάρος. 

- Γάλα μερικά αποβουτυρωμένο σε σκόνη ή σκόνη γάλακτος μερικά 

αποβουτυρωμένου είναι το αφυδατωμένο γάλα, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρά 

είναι μεγαλύτερη από 1,5% και μικρότερη από 26% κατά βάρος. 

- Γάλα σε σκόνη πλούσιο σε λιπαρά ή σκόνη γάλακτος πλούσιο σε λιπαρά είναι το 

αφυδατωμένο γάλα που περιέχει τουλάχιστον 42% λιπαρά κατά βάρος. 

 

Σχετικά με τη λιποπεριεκτικότητα καθορίζονται τα εξής: 

- Αποβουτυρωμένο Γάλα: νοείται το γάλα που προκύπτει από τη μηχανική αφαίρεση 

του λίπους χωρίς άλλη προσθήκη, ώστε τα λιπαρά να είναι 0,3% κατ’ ανώτατο όριο. 

- Ημιαποβουτυρωμένο Γάλα: νοείται το γάλα (νωπό ή παστεριωμένο) από το οποίο 

έχει αφαιρεθεί το λίπος με μηχανικό τρόπο και χωρίς άλλη προσθήκη, ώστε η 
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περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι μεταξύ 1,5%-1,8%. Δεν επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός 

του γάλακτος αυτού σαν «αποκορυφωμένο γάλα» ή «βουτυρόγαλα». Επιτρέπεται ο 

χαρακτηρισμός του γάλακτος αυτού ως «άπαχο» και «ημιάπαχο» αντίστοιχα. 

- Γάλα Μερικά Αποβουτυρωμένο: νοείται το γάλα που προκύπτει με μηχανική 

αφαίρεση λίπους και του οποίου η λιποπεριεκτικότητα είναι πάνω από 1,8%. 

- Με τον όρο «γάλα» νοείται το πλήρες γάλα όσον αφορά την περιεκτικότητα σε 

λιπαρά. Για το αγελαδινό γάλα αυτό σημαίνει ελάχιστα λιπαρά 3,5%, για το αίγιο γάλα 4%, 

για το πρόβειο 6% και για το γάλα βουβάλου 6%. Για το ανάμικτο γάλα «προβάτου-

κατσίκας» η ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 5%. 

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 278186 (ΦΕΚ 1097 Β’/22.8.2002) 

των υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας και του υφυπουργού 

Ανάπτυξης, η οποία τροποποιήθηκε από τον 282939/2003 (ΦΕΚ 1839Β/2003) δεν 

επιτρέπεται πλέον η κοινή παραγωγή και η κοινή πώληση γνήσιων και υποκατάστατων 

γαλακτοκομικών προϊόντων από 14 Δεκεμβρίου 2002. Έτσι, απαγορεύεται να βρίσκονται 

στα ίδια ράφια και στον ίδιο χώρο παραγωγής συνθετικά προϊόντα με γνήσια. Επίσης, 

απαγορεύεται στα συνθετικά να φέρουν ονομασίες όπως γιαούρτι, τυρί, τυρόπιτα κ.ά. Για 

τις παραγωγικές μονάδες δεν επιτρέπεται να παράγουν στον ίδιο χώρο γνήσια και συνθετικά 

προϊόντα και υλικά. 

Η σχετική ΚΥΑ εκδόθηκε σε υλοποίηση του κοινοτικού κανονισμού 1898/87 και 

στοχεύει στην αποτροπή παραπλάνησης των καταναλωτών.Με το νέο κανονισμό, δεν 

επιτρέπεται σε κανένα να ονομάζει π.χ. τυρόπιτα προϊόν, στο οποίο δεν περιέχεται γνήσιο 

τυρί και παραδοσιακό γιαούρτι όταν παράγεται απευθείας από νωπό γάλα.Επιπλέον, 

απαγορεύονται πρακτικές παραπλάνησης στις ονομασίες, στις διαφημίσεις κλπ. Δεν 

επιτρέπεται, π.χ., να διαφημίζεται προϊόν σκόνης γάλακτος με εικόνες αγελάδων, προβάτων 

κλπ.Για τους παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις που ξεκινούν από €30.000 φτάνοντας στο 

10% του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης. 

 

Ειδικές Επισημάνσεις 

- Απαγορεύεται η κοινή τοποθέτηση γνήσιων και συνθετικών προϊόντων, ομοίως 

απαγορεύεται η κοινή παραγωγή. 

- Οι σημάνσεις και οι ονομασίες πρέπει να είναι ευκρινείς και εύκολα 

διαχωριζόμενες. 

- Απαγορεύεται να υπονοείται ότι τα «μη γαλακτοκομικά» είναι γνήσια. 

- Απαγορεύεται σχήμα, χρώμα, εμφάνιση, που δημιουργούν σύγχυση με τα γνήσια. 
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- Απαγορεύεται η σύνδεση, μέσω διαφήμισης, των μη γνήσιων με εικόνες και 

ονόματα που αναφέρονται σε γνήσια γαλακτοκομικά. 

- Δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου «γαλακτοκομικό προϊόν-υποκατάστατο». 

- Σε αρτοσκευάσματα, όπως πίτες, σαλάτες, σάντουιτς, που προσφέρονται από 

καταστήματα ομαδικής εστίασης (γρήγορα μικρογεύματα), απαγορεύεται η χρήση των 

ονομασιών τυρόπιτα, τυροσαλάτα, τυρί κλπ., εφ’ όσον το περιεχόμενό τους είναι συνθετικό, 

μη γαλακτοκομικό προϊόν. Τα εστιατόρια, όταν διαθέτουν παρόμοια προϊόντα πρέπει να το 

αναφέρουν στον τιμοκατάλογο. Ελέγχους για την εφαρμογή της απόφασης θα διενεργεί ο 

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

Η απόφαση εφαρμόζεται στα μη γαλακτοκομικά προϊόντα. Ως μη γαλακτοκομικά 

προϊόντα νοούνται τα προϊόντα που είναι υποκατάστατα ή αναπληρώματα ή απομιμήσεις 

κλπ. προϊόντων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1898/87 του Συμβουλίου. 

 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/99 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου, όπως 

τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003, εφαρμόζεται η νέα ΚΟΑ (Κοινή 

Οργάνωση Αγοράς) για την κοινήοργάνωση αγορών στον τομέα του γάλακτος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Στόχος της νέας ΚΟΑ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γάλακτος και 

των γαλακτοκομικών προϊόντων στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά μέσω της 

μείωσης της τιμής παρέμβασης, διατηρώντας την ασφάλεια των γεωργικών εισοδημάτων 

μέσω αμέσων ενισχύσεων του εισοδήματος των γεωργών. Επίσης, να εξασφαλιστεί η 

ελεύθερη κυκλοφορία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στο εσωτερικό της 

Κοινότητας και να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση γάλακτος και να απλοποιηθεί η νομοθεσία 

όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης στην εσωτερική αγορά. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, το 

πλαίσιο της γαλακτοκομικής αγοράς διαμορφώθηκε ως εξής: 

• Η γαλακτοκομική παραγωγή αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο της γεωργικής 

δραστηριότητας στο σύνολο σχεδόν των χωρών της ΕΕ, καθώς και στο σύνολο της ΕΕ 

(όπου αντιπροσωπεύει το 18,4 % της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής), αν και 

ορισμένα κράτη μέλη από μόνα τους διασφαλίζουν το ουσιώδες της παραγωγής αγελαδινού 

γάλακτος της ΕΕ. Η σπουδαιότητα του κλάδου αυτού δραστηριότητας φαίνεται σαφέστερα 

εάν συνεκτιμηθεί ένας άλλος τομέας, ο οποίος συνδέεται στενά με αυτόν, εκείνος της 

εκτροφής βοοειδών (11,9 % της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής). 
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• Η ενίσχυση που καθιερώνει η νέα ΚΑΠ και που παραμένει υποχρεωτικά 

συνδεδεμένη με την παραγωγή είναι η πριμοδότηση αγελαδινού γάλακτος, η οποία όμως 

από την 1-1-2007 εντάσσεται υποχρεωτικά στο καθεστώς της ΕΑΕ (Ενιαία Αποδεσμευμένη 

Ενίσχυση). Εκτός από την ενιαία ενίσχυση ο παραγωγός θα εισπράττει τη συνδεδεμένη 

ενίσχυση, εφόσον ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς και τυχόν ειδική ενίσχυση 

για το προϊόν που παράγει. 

• Οι ενισχύσεις μειώθηκαν κατά 4% το 2006 και 5% από το 2007, ενώ ισχύει πλήρης 

απαλλαγή για τα πρώτα €5.000 ανά παραγωγό. Ποσοστό 80% των παρακρατήσεων 

επιστρέφεται στο κράτος-μέλος από όπου προέρχεται, ενώ το υπόλοιπο 20% αναδιανέμεται 

μεταξύ των κρατών-μελών με βάση τα κριτήρια συνοχής. 

• Προκειμένου ο παραγωγός να εισπράξει τις άμεσες ενισχύσεις υποχρεούται να 

εφαρμόζει τη βασική νομοθεσία που αφορά στη δημόσια υγεία, στην προστασία του 

περιβάλλοντος, στην υγεία των ζώων και των φυτών, στην κτηνιατρική νομοθεσία. Ο 

οργανισμός πληρωμών υποχρεούται να επιβάλει πρόστιμα αν δεν τηρούνται οι ανωτέρω 

υποχρεώσεις. Τα εν λόγω πρόστιμα μπορεί αθροιστικά να φθάσουν μέχρι το 20% των 

ενισχύσεων. 

• Από το 2007 οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων θα λαμβάνουν ένα 

συμπληρωματικό ποσό στην ενιαία ενίσχυση. 

 

Άμεσες πληρωμές: 

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν συμπληρωματικές πληρωμές στους παραγωγούς στην 

επικράτειά τους, σε ετήσια βάση. Οι συμπληρωματικές πληρωμές μπορούν να λάβουν τη 

μορφή συμπληρώματος της πριμοδότησης της γαλακτοφόρου αγελάδας και/ ή πληρωμών 

με βάση την έκθεση. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό οδηγό για την τελευταία μεταρρύθμιση 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της εφαρμογής 

της (Φεβρουάριος 2005), η ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος για την Ελλάδα αυξήθηκε από 

700 χιλιάδες τόνους σε 820 χιλιάδες τόνους. 

Καθεστώς των συναλλαγών με τρίτες χώρες: 

• Κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα ή εξαγωγή υπόκειται στην υποβολή 

πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής, που χορηγείται από τα κράτη μέλη σε κάθε 

ενδιαφερόμενο που υποβάλλει αίτηση, ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του στην 

Κοινότητα. Η Επιτροπή αποφασίζει: 

- τον κατάλογο των προϊόντων για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά εξαγωγής· 

- την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών. 
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• Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα ισχύουν οι δασμοί του κοινού δασμολογίου. 

• Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Η 

διαχείριση αυτή δύναται να βασίζεται σε μία από τις ακόλουθες μεθόδους ή σε συνδυασμό 

τους: 

- μέθοδος που βασίζεται στη χρονολογική σειρά εισαγωγής των αιτήσεων (σύμφωνα με την 

αρχή«FIFO-first in first out»)· 

- μέθοδος αναλογικής κατανομής των αιτουμένων ποσοτήτων κατά την κατάθεση των 

αιτήσεων (σύμφωνα με μέθοδο καλούμενη «ταυτόχρονη εξέταση»)· 

- μέθοδος που βασίζεται στη ροή των παραδοσιακών συναλλαγών (σύμφωνα με μέθοδο 

καλούμενη «παραδοσιακοί εισαγωγείς/νεοεισερχόμενοι»). 

Η θεσπιζόμενη μέθοδος διαχείρισης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες εφοδιασμού της 

κοινοτικής αγοράς και την ανάγκη να διασφαλιστεί η ισορροπία της, με την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. 

• Για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, η διαφορά μεταξύ 

της τιμής της παγκόσμιας αγοράς και της τιμής στην Κοινότητα δύναται να καλυφθεί με 

επιστροφή κατά την εξαγωγή. Η μέθοδος που εφαρμόζει για την κατανομή των ποσοτήτων 

που δύνανται να μεταφερθούν με δικαίωμα επιστροφής πρέπει να είναι: 

- αυτή που καλύτερα προσαρμόζεται στη φύση του προϊόντος και στην κατάσταση της 

αγοράς του· 

- από διοικητική άποψη, η λιγότερο πολύπλοκη για τους επιχειρηματίες, λαμβανομένων 

υπόψη των απαιτήσεων διαχείρισης· 

- αυτή που αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών. 

Η επιστροφή είναι η ίδια για όλη την Κοινότητα. Δύναται να διαφοροποιηθεί 

ανάλογα με τον προορισμό, εφόσον η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς το απαιτεί. Οι 

επιστροφές καθορίζονται από την Επιτροπή. Ο καθορισμός αυτός δύναται να είναι: 

- περιοδικός· 

- μέσω δημοπρασίας που αφορά μόνο τα προϊόντα για τα οποία προβλεπόταν η διαδικασία 

αυτή στο παρελθόν. 

• Εάν η κοινοτική αγορά υφίσταται ή απειλείται να υποστεί σοβαρούς κλυδωνισμούς 

που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 39 της Συνθήκης, δύνανται 

να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα (πλήρης ή μερική αναστολή των τελωνειακών δασμών 

κατά την εισαγωγή ή/και επιβολή φόρων 
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κατά την εξαγωγή) τα οποία εφαρμόζονται στις συναλλαγές με τρίτες χώρες έως ότου 

παύσει να υφίσταται η διατάραξη ή η απειλή της διατάραξης. 

• Η Επιτροπή, για την εφαρμογή του κανονισμού, υποβοηθείται από επιτροπή, στην 

οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος 

της Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να 

διευκολύνει τη μετάβαση για να επιλύσει ειδικά πρακτικά προβλήματα. 

• Ο κανονισμός 1255 κωδικοποιεί, για λόγους σαφήνειας, τα νομοθετικά κείμενα 

του γαλακτοκομικού τομέα, καταργώντας τον βασικό κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 και 

ενσωματώνοντας τις ουσιώδεις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 986/68, 987/68, 

508/71, 1422/78, 1723/81, 2990/82, 1842/83 και 777/87. Επίσης οι κανονισμοί αυτοί 

καταργούνται. 

 

Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων 

Έπειτα από απαιτήσεις διαφόρων οργανώσεων προστασίας καταναλωτών, σχετικά με 

εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από παραβλέψεις των 

βιομηχανιών τροφίμων, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) αποφάσισε την 

ένταξη των μονάδων μαζικής ή βιομηχανικής εστίασης, στον επίσημο έλεγχο τροφίμων από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και 

κατά συνέπεια των γαλακτοκομικών προϊόντων, τέθηκε νομοθετικό πλαίσιο με βάση την 

οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και υγιεινή 

των τροφίμων και την υπουργική απόφαση εναρμόνισης ΦΕΚ 487/Β/4.10.2000 των 

ελληνικών αρχών. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις τροφίμων σε τακτά χρονικά 

διαστήματα οφείλουν να εφαρμόζουν, να διατηρούν και να αναθεωρούν μια διαδικασία 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας τροφίμων με βάση τις αρχές των διεθνών προτύπων 

του συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Κρίσιμων: Σημείων Ελέγχου (HACCP: 

Hazard Analysis Critical Control Points). 

Συγκεκριμένα  προσδιορίζεται ο όρος «επιχείρηση τροφίμων». Ειδικότερα, «ως 

επιχείρηση τροφίμων νοείται κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική, που ασκεί μία ή και 

περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη: παρασκευή, 

μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και 

προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων». Στο άρθρο 3 αναφέρεται ακόμα ότι: «1. Η 

παρασκευή, η μεταποίηση, η παραγωγή, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η 

διανομή, η διακίνηση και η προσφορά προς πώληση ή η διάθεση των τροφίμων 
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πραγματοποιούνται με υγιεινό τρόπο. 2. Οι επιχειρήσεις τροφίμων επισημαίνουν κάθε 

στοιχείο των δραστηριοτήτων τους που είναι κρίσιμο για την εξασφάλιση της ασφάλειας 

των τροφίμων και μεριμνούν ώστε οι κατάλληλες διαδικασίες για την ασφάλεια να 

καθορίζονται, να εφαρμόζονται, να τηρούνται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις 

ακόλουθες αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος HACCP: 

- ανάλυση των δυνητικών κινδύνων για τρόφιμα κατά τις διαδικασίες παραγωγής μίας 

επιχείρησης τροφίμων, 

- επισήμανση του σταδίου και της χρονικής στιγμής («σημεία») κατά τις διαδικασίες κατά 

τις οποίες μπορούν να ανακύψουν τέτοιοι κίνδυνοι, 

- καθορισμός των επισημανθέντων σημείων που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια 

των τροφίμων («κρίσιμα σημεία»), 

- καθορισμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης 

στα εν λόγω κρίσιμα σημεία και 

- επανεξέταση, κατά περιόδους και όποτε μεταβάλλεται η δραστηριότητα της επιχείρησης 

τροφίμων, της ανάλυσης των κινδύνων των τροφίμων, των κρίσιμων σημείων ελέγχου και 

των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης». 

Επίσης, στην τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου της οδηγίας, επισημαίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής. Οι 

εταιρείες των κλάδων που σχετίζονται με τρόφιμα, θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται 

προς τους κανόνες αυτούς, όπως αυτοί παρατίθενται στα κεφάλαια του παραρτήματος της 

οδηγίας. Στο κεφάλαιο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις για όλους τους χώρους 

τροφίμων, παρατίθενται οι ειδικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή 

μεταποίησης τροφίμων καθώς και οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της καθαριότητάς 

τους. 

Επιπρόσθετα, για τις απαιτήσεις του εξοπλισμού καθορίζεται ότι: «Κάθε 

αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι τροφές, πρέπει 

να διατηρούνται καθαρά και: 

α) να κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

μόλυνσης των τροφίμων, 

β) με εξαίρεση τα δοχεία και τις συσκευασίες μιας χρήσεως, να κατασκευάζονται και να 

συντηρούνται έτσιώστε να μπορούν να καθαρίζονται σε βάθος και όπου είναι αναγκαίο, να 

απολυμαίνονται σε βαθμό ικανοποιητικό για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, 

γ) να είναι εγκαταστημένα κατά τρόπο που να επιτρέπει επαρκή καθαρισμό των πέριξ 

χώρων». 
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Για τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα, καθορίζονται οι ακόλουθοι 

κανόνες : «Oι πρώτες ύλες και τα συστατικά που αποθηκεύονται στην επιχείρηση πρέπει να 

διατηρούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβλαβής 

αλλοίωση. Στην παράγραφο 3: «Όλα τα τρόφιμα τα οποία διακινούνται, αποθηκεύονται, 

συσκευάζονται, εκτίθενται και μεταφέρονται, προφυλάσσονται από κάθε μόλυνση, η οποία 

ενδέχεται να τα καταστήσει ακατάλληλα προς βρώση, επιβλαβή για την υγεία ή μολυσμένα 

κατά τρόπο που δεν θα ήταν λογικό να αναμένεται κατανάλωσή τους σε αυτή την 

κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται ή να προστατεύονται κατά 

τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε κίνδυνο μόλυνσης. Πρέπει να θεσπιστούν 

επαρκείς διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι ελέγχονται τα έντομα και τα τρωκτικά». 

Επίσης, αναφέρεται ότι: «Oι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα 

τελικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να προσφέρονται για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων 

μικροοργανισμών ή το σχηματισμό τοξινών πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασίες που 

να μη συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία. Όσο το επιτρέπει η ασφάλεια των τροφίμων, 

επιτρέπεται η παραμονή τροφίμων εκτός χώρων ελεγχόμενης θερμοκρασίας επί 

περιορισμένο χρονικό διάστημα όταν αυτό επιβάλλεται για πρακτικούς λόγους χειρισμού, 

κατά την παρασκευή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισμα των 

τροφίμων». 

Οι επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να ακολουθούν τους οδηγούς υγιεινής 

πρακτικής, όπως αυτοί καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ, με βάση το συνιστώμενο διεθνή 

κώδικα πρακτικής γενικές αρχές υγιεινής τροφίμων του Codex Alimentarius. Το στοιχείο 

αυτό συνοψίζεται άλλωστε και στην οδηγία και σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις αυτές 

όποτε κρίνεται σκό πιμο από τον ΕΦΕΤ θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

της σειράς ΕΝ 29000 (το ταυτόσημο σύστημα ISO 9000) ώστε να τηρούνται αυτοί οι 

κανόνες των οδηγιών ορθής υγιεινής και οι γενικοί κανόνες υγιεινής.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.ΕΡΕΥΝΑ 
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4.1Μεθοδολογία 
Εισαγωγή: Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως σκοπό τη μελέτη της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή και των παραγόντων που επιδρούν τόσο στην καταναλωτική συμπεριφορά όσο 

και στην αγοραστική διαδικασία,και συγκεκριμένα στην κατανάλωση φέτας.Η έρευνα 

αυτήν πραγματοποιήθηκε με την συλλογή πληροφοριών και στοιχείων μέσω 

ερωτηματολογίων που απάντησαν καταναλωτές φέτας στην Πιερία. Γι’ αυτο το σκοπό 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 18 ερωτήσεις βασισμένες στο θέμα της 

έρευνας,δηλαδή η συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στην φέτα, αλλά περιελάμβανε 

και ερωτήσεις για την συλλογή δημογραφικών στοιχείων προκειμένου να προσδιοριστεί το 

προφίλ των καταναλωτων.Παράλληλα, ρωτήθηκαν οι προτιμήσεις των καταναλωτών 

σχετικά τις εταιρείες και τα σημεία πώλησης, που προτιμούν στο να προμηθεύονται την 

φέτα καθώς και τους λόγους προτίμησής τους. Το μέγεθος του δείγματος, που έλαβε μέρος 

στην έρευνα,έφτασε τα 120 άτομα.Οι ερωτήσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν προς ανάλυση 

είναι οι παρακάτω: 

 

 

 

 

1.ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΩ ΕΧΩ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ... 
 

Διαφων

ώ 
απολύτ

ως    

Συμφων

ώ 
απολύτ

ως 
ΦΙΛΟΥΣ  1 2 3 4 5 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 3 4 5 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 2 3 4 5 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 2 3 4 5 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1 2 3 4 5 

 
 
2.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΦΕΤΑ? 
α)ΚΑΘΟΛΟΥ 
β)ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
γ)2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ 
δ)ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 
ε)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ……………………………………...) 
 
3.ΠΟΣΗ ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΕΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ? 
α) ΚΑΘΟΛΟΥ 
β) ΜΕΧΡΙ 1 ΚΙΛΟ 
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γ)1,5 ΜΕ 2 ΚΙΛΑ 
δ) ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΚΙΛΑ 
ε)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ…………………………………...) 
 
  4.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΦΕΤΑ? 
<<ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΑΠΟΔΙΔΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ>> 
 

Καθόλου 

σημαντικό 
Λίγο 

σημαντικό 
Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

ΓΕΥΣΗ      
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ      
ΥΓΕΙΑ-ΣΩΣΤΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ      

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ      

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΠΡΟΊΌΝ      

 
5.ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ? 
α)ΔΩΔΩΝΗ 
β)ΟΛΥΜΠΟΣ 
γ)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 3 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ….……………………………………………………..) 
 
 
6.ΠΟΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ? 
α)ΜΠΑΣΔΡΑ 
β)ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 
γ)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ 3 
ΜΟΝΑΔΕΣ……………….…….………………………………) 
 
7.ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΦΕΤΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ? 
α)ΔΩΔΩΝΗ 
β)ΟΛΥΜΠΟΣ 
γ)ΜΕΒΓΑΛ 
δ)ΦΑΓΕ 
ε)ΜΠΑΣΔΡΑ 
στ)ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 
ζ)ΝΤΟΥΦΑ 
η)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ……………………………) 
 
 
8.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ 

ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?      
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<<ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ 1-5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ 

ΚΑΘΕ ΛΟΓΟ>> 
 ΚΑΘΟΛΟ

Υ 
ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙ

Α 
ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 
ΓΕΥΣΗ 1 2 3 4 5 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 1 2 3 4 5 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥ

ΝΗ 
1 2 3 4 5 

ΤΙΜΗ 1 2 3 4 5 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 1 2 3 4 5 
ΣΥΝΗΘΕΙΑ 1 2 3 4 5 
ΑΛΛΟ(ΣΥΜ

ΠΛΗΡΩΣΤΕ)

………………

………………

………………

….. 

1 2 3 4 5 

 
 
9.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ 

ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΦΕΤΑ? 
<<ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ 1-5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ 

ΚΑΘΕ ΛΟΓΟ>>       
 ΚΑΘΟΛΟ

Υ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙ

Α ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕ

ΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 1 2 3 4 5 

ΠΡΟΣΦΟΡΕ

Σ 1 2 3 4 5 

ΠΙΟ 

ΥΓΙΕΙΝΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

1 2 3 4 5 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
1 2 3 4 5 

 
 
 
10.ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΤΗΝ ΦΕΤΑ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ? 
<<ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ 1-5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ 

ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ>>  
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ΚΑΘΟΛΟ

Υ 

ΕΛΑΧΙΣΤ

ΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΠΟΙ

ΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΑΡΚΕΤΕ

Σ 

ΦΟΡΕΣ 
     ΠΑΝΤΑ 

SUPER 
MARKET 1 2 3 4 5 

MINI MAR-
KET 1 2 3 4 5 

ΥΠΟΚΑΤΑΣ

ΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1 2 3 4 5 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜ

ΑΤΑ 

(LIDL,ALDI
…..) 

1 2 3 4 5 

 
 
11.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ? 
α)ΚΑΘΟΛΟΥ 
β)ΛΙΓΟ 
γ)ΜΕΤΡΙΑ 
δ)ΠΟΛΥ 
ε)ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 
12.ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΦΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΧΡΟΝΙΑ? 
α) ΝΑΙ 
β) ΟΧΙ 
γ) ΤΟ ΙΔΙΟ 
 
 
 
 
 
                                     ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
13.ΦΥΛΟ:   α) ΑΝΔΡΑΣ        β) ΓΥΝΑΙΚΑ 

 
 
14.ΗΛΙΚΙΑ: α)15-25   β)26-35    γ)36-45  δ)45ΚΑΙ ΑΝΩ 

 
 
15.ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: α)ΕΩΣ 5000    β)5001-10000    γ)10001-20000   

 δ)20001-30000    ε)300001 ΚΑΙ ΑΝΩ 
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16.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: α)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   
 β)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ     γ)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Η' ΙΕΚ   
  δ)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ 
 
 
17.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  α)ΕΓΓΑΜΟΣ/Η    β)ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 

   γ)ΑΓΑΜΟΣ/Η 
 
18.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  α)ΜΙΣΘΩΤΟΣ    β)ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ   γ)ΕΡΓΑΤΗΣ   
δ)ΑΝΕΡΓΟΣ    ε)ΦΟΙΤΗΤΗΣ      στ)ΑΓΡΟΤΗΣ 
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4.2 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή και των 120 ερωτηματολογίων, ακολούθησε η 

κωδικοποίηση των μεταβλητών που ερευνήθηκαν. Κατόπιν, τα στοιχεία «περάστηκαν» στο 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20 ώστε να γίνει η επεξεργασία τους. Με τη βοήθεια του 

προγράμματος SPSS 20, πραγματοποιήθηκαν οι κατανομές των συχνοτήτων για τις 

μεταβλητές που μελετήθηκαν. Στη συνέχεια, σχολιάστηκαν τα διαγράμματα των 

συχνοτήτων.Το τελικό βήμα, αυτό της επαγωγικής στατιστικής, ήταν η πραγματοποίηση 

συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που ερευνήθηκαν με την περιγραφική στατιστική,με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ² ,της μονόδρομης ανάλυσης διακύμανσης (One-Way ANOVA) 
και με την πολλαπλή γραμμική παλινρόμηση. 
 

Δημογραφικά  στοιχεία:  

Φύλο 

Από τα 120 άτομα που ερωτήθηκαν , το 50% αποτέλεσαν γυναίκες και το 50 % αποτέλεσαν 

άνδρες.  

 
 

 

 
 
Ηλικία 
 
Το 17,5 % των ερωτώμενων αποτελούνταν από άτομα ηλικίας 15-25 ετών, το 27,5% από 

άτομα 26-35 ετών, το 35% ήταν άτομα μεταξύ 36-45 ετών και το 20% ήταν από 46 ετών 

και πάνω. 
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Ετήσιο εισόδημα 

Σχετικά με το εισόδημα των ερωτηθέντων, έως  5000 ευρώ ανήκει το 15,8% , 5001-10000 
ευρώ ανήκει το 20,8%, 10001-20000 ανήκει το 28,3%, από 20001-30000 ανήκει το 26,7% 

και τέλος από 30001 ευρώ και πάνω ανήκει μόλις  το 8,3%. 
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Εκπαίδευση 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων, το 15,8% είναι απόφοιτοι 

δημοτικού-γυμνασίου, το 35,8% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 24,2% έχουν τελείωσει τεχνική 

σχολή ή ΙΕΚ. Τέλος, το 24,2 % είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

 
 
 
Οικογενειακή κατάσταση 

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων το 50,8% είναι έγγαμοι, το 

16,7% είναι διαζευγμένοι και το 32,5 % είναι άγαμοι. 
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Επάγγελμα 

Τέλος,όσον αφορά το επάγγελμα, το 28,3% είναι μισθωτοί, το 25,8 % είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, το 19,2 % είναι εργάτες ,δυστυχώς το 11,7% είναι άνεργοι,το 4,2 % είναι 

φοιτητές και 10,8 % ασχολούνται με την γεωργία και είναι αγρότες. 

 
 

 
Πίνακες συχνοτήτων των ερωτήσεων που αναλύθηκαν 

1.ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΩ ΕΧΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ... 
 
Φίλους 
 Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 

Διαφωνώ 

απολύτως 22 18,3 18,3 18,3 

Διαφωνώ μερικώς 24 20,0 20,0 38,3 
Αδιαφορώ 25 20,8 20,8 59,2 
Συμφωνώ 

μερικώς 
41 34,2 34,2 93,3 

Συμφωνώ 

απολύτως 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Οικογένεια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 1 ,8 ,8 ,8 

Διαφωνώ μερικώς 9 7,5 7,5 8,3 

Αδιαφορώ 18 15,0 15,0 23,3 

Συμφωνώ μερικώς 39 32,5 32,5 55,8 

Συμφωνώ απολύτως 53 44,2 44,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
 
Συνεργάτες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 10 8,3 8,3 8,3 

Διαφωνώ μερικώς 24 20,0 20,0 28,3 

Αδιαφορώ 34 28,3 28,3 56,7 

Συμφωνώ μερικώς 48 40,0 40,0 96,7 

Συμφωνώ απολύτως 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
 
 
Προηγούμενη Εμπειρία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 3 2,5 2,5 2,5 

Διαφωνώ μερικώς 10 8,3 8,3 10,8 

Αδιαφορώ 7 5,8 5,8 16,7 

Συμφωνώ μερικώς 47 39,2 39,2 55,8 

Συμφωνώ απολύτως 53 44,2 44,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
 
Ετικέτες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απολύτως 31 25,8 25,8 25,8 

Διαφωνώ μερικώς 15 12,5 12,5 38,3 

Αδιαφορώ 23 19,2 19,2 57,5 
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Συμφωνώ μερικώς 32 26,7 26,7 84,2 

Συμφωνώ απολύτως 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
2.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΦΕΤΑ? 
 
Πόσο συχνά καταναλώνετε φέτα; 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Καθημερινά 71 59,2 59,2 60,0 

2-3 φορές την εβδομάδα 44 36,7 36,7 96,7 

Μία φορά τον μήνα 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Παρατηρούμε ότι ένα αρκετά μεγαλό ποσοστό το 59,2% καταναλώνει φέτα καθημερινά. 

 
3.ΠΟΣΗ ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΕΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ? 
 
Πόση μέση ποσότητα φέτας καταναλώνετε κάθε εβδομάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Μέχρι 1 κιλό 59 49,2 49,2 50,0 

1,5 με 2 κιλά 30 25,0 25,0 75,0 

Πάνω από 2 κιλά 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
4.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΦΕΤΑ? 
 Γεύση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 5 4,2 4,2 4,2 

Αρκετά 20 16,7 16,7 20,8 

Πολύ 54 45,0 45,0 65,8 

Εξαιρετικά 41 34,2 34,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Υγεία-Σωστή Διατροφή 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 25 20,8 20,8 20,8 

Αρκετά 37 30,8 30,8 51,7 

Πολύ 43 35,8 35,8 87,5 

Εξαιρετικά 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
Ευκολία στην αγορά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγο 8 6,7 6,7 7,5 

Αρκετά 24 20,0 20,0 27,5 

Πολύ 63 52,5 52,5 80,0 

Εξαιρετικά 24 20,0 20,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Τυποποιημένο Προϊόν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 34 28,3 28,3 28,3 

Λίγο 16 13,3 13,3 41,7 

Αρκετά 11 9,2 9,2 50,8 

Πολύ 40 33,3 33,3 84,2 

Εξαιρετικά 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Στην ερώτηση ποσο σημαντικοί είναι οι λόγοι για την προτιμησή σας στην φέτα,βλέπουμε 

ότι το 52,5% απάντησε <ευκολία στην αγορά>. 

 

 
5.ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ? 
 
Ποιες εταιρείες γαλακτοβιομηχανίας γνωρίζετε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Δωδώνη 31 25,8 25,8 25,8 

Όλυμπος 55 45,8 45,8 71,7 
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Μεβγάλ 19 15,8 15,8 87,5 

ΦΑΓΕ 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
6.ΠΟΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ? 
 
Ποιες γαλακτομικές μονάδες του νομού γνωρίζετε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μπάσδρα 36 30,0 30,0 30,0 

Καραμήτρου 84 70,0 70,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Όταν οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν ποιες γαλακτοκομικές μονάδες του νομού 

γνωρίζουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 70% απάντησε Καραμήτρου. 
 

7.ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΦΕΤΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ?  

Ποια εταιρεία προτιμάτε για την προμήθεια σας σε φέτα τις 

περισσότερες φορές; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δωδώνη 15 12,5 12,5 12,5 

Όλυμπος 18 15,0 15,0 27,5 

Μεβγάλ 16 13,3 13,3 40,8 

ΦΑΓΕ 11 9,2 9,2 50,0 

Μπάσδρα 12 10,0 10,0 60,0 

Καραμήτρου 48 40,0 40,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
8.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ 

ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?      

Γεύση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 1 ,8 ,8 ,8 

Μέτρια 17 14,2 14,2 15,0 

Πολύ 55 45,8 45,8 60,8 
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Πάρα Πολύ 47 39,2 39,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Ποιότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μέτρια 20 16,7 16,7 16,7 

Πολύ 58 48,3 48,3 65,0 

Πάρα Πολύ 42 35,0 35,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
 
Ασφάλεια-Εμπιστοσύνη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγο 2 1,7 1,7 2,5 

Μέτρια 15 12,5 12,5 15,0 

Πολύ 72 60,0 60,0 75,0 

Πάρα Πολύ 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Τιμή 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 8 6,7 6,7 6,7 

Μέτρια 49 40,8 40,8 47,5 

Πολύ 41 34,2 34,2 81,7 

Πάρα Πολύ 22 18,3 18,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Διαφήμιση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 8 6,7 6,7 6,7 

Λίγο 21 17,5 17,5 24,2 

Μέτρια 39 32,5 32,5 56,7 

Πολύ 27 22,5 22,5 79,2 

Πάρα Πολύ 25 20,8 20,8 100,0 
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Total 120 100,0 100,0  
 
Συνήθεια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 4 3,3 3,3 3,3 

Λίγο 7 5,8 5,8 9,2 

Μέτρια 30 25,0 25,0 34,2 

Πολύ 43 35,8 35,8 70,0 

Πάρα Πολύ 36 30,0 30,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

  Άλλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 120 100,0 100,0 100,0 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση,αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι προτιμούν την εταιρεία 

τους λογο ασφάλειας και εμπιστοσύνης που αγγίζει το 60%. 

 
9.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ 

ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΦΕΤΑ? 
 
Χαμηλότερες τιμές 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 10 8,3 8,3 8,3 

Λίγο 20 16,7 16,7 25,0 

Μέτρια 40 33,3 33,3 58,3 

Πολύ 28 23,3 23,3 81,7 

Πάρα Πολύ 22 18,3 18,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Προσφορές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 17 14,2 14,2 14,2 

Λίγο 23 19,2 19,2 33,3 

Μέτρια 29 24,2 24,2 57,5 

Πολύ 38 31,7 31,7 89,2 

Πάρα Πολύ 13 10,8 10,8 100,0 
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Total 120 100,0 100,0  
 
 
Πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης των ζώων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγο 18 15,0 15,0 16,7 

Μέτρια 35 29,2 29,2 45,8 

Πολύ 51 42,5 42,5 88,3 

Πάρα Πολύ 14 11,7 11,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
 
Αυξημένα σημεία πώλησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 19 15,8 15,8 15,8 

Λίγο 31 25,8 25,8 41,7 

Μέτρια 37 30,8 30,8 72,5 

Πολύ 22 18,3 18,3 90,8 

Πάρα Πολύ 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
      
 

10.ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΤΗΝ ΦΕΤΑ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ? 

Super Market 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Ελάχιστες φορές 8 6,7 6,7 7,5 

Κάποιες φορές 6 5,0 5,0 12,5 

Αρκετές φορές 41 34,2 34,2 46,7 

Πάντα 64 53,3 53,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Mini Market 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 16 13,3 13,3 13,3 

Ελάχιστες φορές 51 42,5 42,5 55,8 

Κάποιες φορές 27 22,5 22,5 78,3 

Αρκετές φορές 25 20,8 20,8 99,2 

Πάντα 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Υποκατάστημα τοπικής εταιρείας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 52 43,3 43,3 43,3 

Ελάχιστες φορές 7 5,8 5,8 49,2 

Κάποιες φορές 7 5,8 5,8 55,0 

Αρκετές φορές 12 10,0 10,0 65,0 

Πάντα 42 35,0 35,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Εκπτωτικά Καταστήματα (Lidl, Aldi...) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 111 92,5 92,5 92,5 

Ελάχιστες φορές 6 5,0 5,0 97,5 

Αρκετές φορές 1 ,8 ,8 98,3 

Πάντα 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Εδώ αξίζει να σημειωθεί  ότι το 92,5 % δεν αγοραζεί φέτα από εκπτωτικά 

καταστήματα,προφανώς λόγου μη εμπιστοσύνης της ποιότητας και προτιμάει την 

προμήθεια της από super market που το ποσοστό ανέρχεται στο 53,3% . 
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11.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ? 
 
Θεωρείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης της φέτας στα σημεία 

πώλησης είναι καλές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 5 4,2 4,2 4,2 

Μέτρια 25 20,8 20,8 25,0 

Πολύ 61 50,8 50,8 75,8 

Πάρα πολύ 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
 
12.ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΦΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΧΡΟΝΙΑ? 
 
Αγοράζετε λιγότερη φέτα σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια; 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 42 35,0 35,0 35,0 

Όχι 27 22,5 22,5 57,5 

Το ίδιο 51 42,5 42,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
Αποτελέσματα συσχετίσεων 

Σε αυτό το κομμάτι θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπως προέκυψαν 

από την ανάλυση κάποιων συγκεκριμένων ερωτήσεων με τα εξής δημογραφικά στοιχεία: 

οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, φύλο. Οι αναλύσεις που θα αναφέρουμε είναι μόνο 

εκείνες οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικές. 
Αναφέρουμε ότι στο στατιστικο κριτήριο Χτετράγωνο συγκρίνω το ρ με το 0,50 και 

στην μέθοδο ΑΝΟVA θα πρέπει να συγκρίνω την τιμή του ρ με το 0,05. Όσες τιμές είναι 

μικρότερες του 0,05,οι απαντήσεις στην μεταβλητή είναι που αντιστοιχούν παρουσιάζουν 

σημαντικές στατιστικά διαφορές.Αν ρ μεγαλύτερο του 0,05 τότε δεν υπάρχουν στατιστικές 

διαφορές στις απαντήσεις. 
 
 Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση 
Στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα  παρουσιάζονται στην ερώτηση  στην 

επιλογή φέτας εχω συμβουλευτεί  φίλους  όπου το ρ είναι ίσον με 0,045.Επίσης, 

στην ερώτηση πόσο σημαντικοί είναι οι λόγοι αλλαγής εταιρείας της προτίμηση σας 

, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τους ενδιαφέρει οι πιο υγιεινές συνθήκες 
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διαβίωσης των ζώων ,όπου ρ είναι ίσον με 0,020. Στις ερωτήσεις πόσο συχνά 

καταναλώνεται φέτα και πόση μέση ποσότητα συκριτικά με την οικογενειακή 

κατάσταση δεν προκύπτει καμία σημαντική διαφορά των μεσών. 
 
 Σε σχέση με την ηλικία 
Σε σχέση λοιπόν με την ηλικία ,παρατηρούμε ότι έχουμε στατιστικώς διαφορές στην 

ερώτηση πόσο σημαντικοί είναι οι λόγοι σχετικά με την προτιμησή σας στη φέτα 

όπου το ρ είναι ίσον με 0,044 στην απάντηση ευκολία στην αγορά. Στην συνέχεια, 

παρατηρούμε ότι υπάρχει συσχέτιση στην ερώτηση πόσο σημαντικοί είναι οι λόγοι 

για τους οποίους προτιμάτε την συγκεκριμένη εταιρεία με ρ ίσον με 0,050 με 

απάντηση λόγω τιμής. Τέλος στην ερώτηση από πού προμηθεύεστε και πόσο συχνα 

την φέτα που καταναλώνετε, η απάντηση είναι από mini market και από 

υποκατάστημα τοπικής εταιρείας όπου το π είναι ίσον με 0,039 και 0,033 

αντίστοιχα.  
 

 Σε σχέση με το φύλο 
Εδώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με τις μεταβλήτες των ερωτήσεων. 

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κάποιους πίνακες όπου τα sig όλων είναι πολύ υψηλά: 
 
 
Πόσο συχνά καταναλώνετε φέτα; * Φύλο 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,145a 3 ,370 

Likelihood Ratio 3,540 3 ,316 

Linear-by-Linear Association 2,043 1 ,153 

N of Valid Cases 120   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,50. 
 

 
Πόση μέση ποσότητα φέτας καταναλώνετε κάθε εβδομάδα; * Φύλο 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,260a 3 ,000 

Likelihood Ratio 23,474 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,747 1 ,000 

N of Valid Cases 120   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,50. 



66 
 

 
Στην συνέχεια,έγιναν και κάποιες άλλες αναλύσεις μεταξύ των ερωτήσεων ποια εταιρεία 

προτιμάτε για την προμήθεια σας σε φέτα και πόσο σημαντικοί είναι οι λόγοι για τους 

οποίους προτιμάτε την συγκεκριμένη εταιρεία.Βρέθηκαν στατιστικώς αποτελέσματα και 

αναλυτικότερα ο πίνακας που μας δείχνει ότι σημαντικό ρόλο παίζουν η γεύση, η ποιότητα, 

η ασφάλεια-εμπιστοσύνη και η διαφήμιση στην εταιρεία της προτιμησή σας. 

 
Κλείνοντας, μια τελευταία συγκρίση μεταξύ πόσο συχνά καταναλώνεται φέτα και πόσο 

σημαντικοί είναι οι λόγοι σχετικά με την προτίμηση σας σε φετα, υπάρχουν σημαντικές 

στατιστικές διαφορές με ρ είναι ίσον με 0,024 που τονίζεται ο ρόλος της θρεπτικής αξίας. 

Αναλυτικά ο πίνακας: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

5.1 Επισκόπηση 
Σκοπός  της έρευνας είναι η καταγραφή των προτιμήσεων των καταναλωτών σε σχέση με 

την φέτα, των παραγόντων που επηρεάζουν αυτή την απόφαση καθώς και των μεταβλητών 

που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιλογή. 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η πρωτογενής  έρευνα σε σημαντικό δείγμα 

καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε στην Πιερία και κάλυπτε όλες τις ηλικίες, τα επίπεδα 

εισοδήματος και τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Η έρευνα βασίζεται σε ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων που περιλαμβάνουν τους 

παράγομτες που επιδρούν στην αγοραστική διαδικασία κα συμπεριφορά του καταναλώτη. 

5.2 Κυριότερα συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 50 % των ερωτηθέντων ήταν άντρες και το 

αντίστοιχο 50%  ήταν άντρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος , το 35% ανήκει στην 

ηλικία των 35-45 ετών ενώ μόλις το 17,5 % είναι άτομα  15-25 ετών. Το 27,5% 

καταλαμβάνει η ηλικία 26-35 ετών και το 20% την ηλικία των 45 και άνω. Όσον αφορά το 

ετήσιο εισόδημα, αυτό που αξιζεί να αναφερθεί είναι ότι το 28,3 % έχουν εισόδημα 10001-
20000. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι το  35,8 % είναι απόφοιτοι λυκείου. Επιπλέον, 

συμπεραίνουμε ότι το 50,8% του δείγματος είναι έγγαμοι και ότι το 28,3% είναι μισθωτοί. 
Όταν το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει από πού έχει συμβουλευτεί την επιλογή 

φέτας ,τα άτομα επηρεάζονται από την οικογένεια τους και την προηγούμενη εμπειρία τους. 

Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι έχουν εμπιστοσύνη στους γονείς τους και 

συνηθίζουν και οι επόμενες γενιές. Επιπλέον, οι Πιερείς καταναλώνουν καθημερίνα φέτα 

όπου το ποσοστό αγγίζει το 59,2 % και τουλάχιστον μέχρι ένα κιλό. Αυτό μπορεί να 

συμβαίνει γιατί η Πιερία είναι εκτός από γεωργικός και κτηνοτροφικός νομός. Αυτό που 

τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να υπαρχεί ευκολία στην αγορά της φέτας καθώς επίσης 

και καλή γεύση. 
Από την έρευνα προέκυψε ότι όσον αφορά στις εταιρείες γαλακτοκοβιομηχανίας και 

τις τοπικές γαλακτοκομικές  μονάδες,οι ερωτηθέντες προτιμούν τοπική μονάδα που το 

ποσοστο της φτάνει στο 70% για το λόγο της ασφάλειας-εμπιστοσύνης και του λόγου ότι οι 

συνθήκες διατήρησης  στα σημεία πώλησης είναι πολύ καλές. Λόγω της οικονομικής 

κρίσης που επικρατεί δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τις πωλήσεις τους απέναντι στη φέτα. 
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Τέλος, το φύλο δεν επηρεάζει καθόλου την συμπεριφορά του καταναλωτή σχετικά με την 

φέτα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και 

Ελεγκτική 

 

                   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
  Αγαπητέ κυρία, κύριε  

Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με σκοπό 

τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή σχετικά με τα ελληνικά προϊόντα. 

Είναι απόλυτα εμπιστευτικό και τα αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν για 

ακαδημαϊκούς σκοπούς. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
 
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΦΕΤΑ…. 
 
 

1.ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΩ ΕΧΩ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ... 
 

Διαφων

ώ 
απολύτ

ως    

Συμφων

ώ 
απολύτ

ως 
ΦΙΛΟΥΣ  1 2 3 4 5 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 3 4 5 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 2 3 4 5 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 2 3 4 5 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1 2 3 4 5 
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2.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΦΕΤΑ? 
α)ΚΑΘΟΛΟΥ 
β)ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
γ)2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ 
δ)ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 
ε)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ……………………………………...) 
 
 
 
 
 
 
3.ΠΟΣΗ ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΕΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ? 
α) ΚΑΘΟΛΟΥ 
β) ΜΕΧΡΙ 1 ΚΙΛΟ 
γ)1,5 ΜΕ 2 ΚΙΛΑ 
δ) ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΚΙΛΑ 
ε)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ…………………………………...) 
 
 
  4.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΦΕΤΑ? 
<<ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΑΠΟΔΙΔΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ>> 
 

Καθόλου 

σημαντικό 
Λίγο 

σημαντικό 
Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

ΓΕΥΣΗ      
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ      
ΥΓΕΙΑ-ΣΩΣΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ      

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ      

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΠΡΟΊΌΝ      

 
 
 
5.ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ? 
α)ΔΩΔΩΝΗ 
β)ΟΛΥΜΠΟΣ 
γ)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 3 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ….……………………………………………………..) 
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6.ΠΟΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ? 
α)ΜΠΑΣΔΡΑ 
β)ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 
γ)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ 3 

ΜΟΝΑΔΕΣ……………….…….………………………………) 
 
 
 
7.ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΦΕΤΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ? 
α)ΔΩΔΩΝΗ 
β)ΟΛΥΜΠΟΣ 
γ)ΜΕΒΓΑΛ 
δ)ΦΑΓΕ 
ε)ΜΠΑΣΔΡΑ 
στ)ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 
ζ)ΝΤΟΥΦΑ 
η)ΑΛΛΟ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ……………………………) 
 
 
 
8.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ 

ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?      
<<ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ 1-5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ 

ΚΑΘΕ ΛΟΓΟ>> 
 ΚΑΘΟΛΟ

Υ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙ

Α ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 
ΓΕΥΣΗ 1 2 3 4 5 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 1 2 3 4 5 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥ

ΝΗ 
1 2 3 4 5 

ΤΙΜΗ 1 2 3 4 5 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 1 2 3 4 5 
ΣΥΝΗΘΕΙΑ 1 2 3 4 5 
ΑΛΛΟ(ΣΥΜ

ΠΛΗΡΩΣΤΕ)

………………

………………

………………

….. 

1 2 3 4 5 
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9.ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ 

ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΦΕΤΑ? 
<<ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ 1-5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ 

ΚΑΘΕ ΛΟΓΟ>>       
 ΚΑΘΟΛΟ

Υ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙ

Α ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕ

ΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 1 2 3 4 5 

ΠΡΟΣΦΟΡΕ

Σ 1 2 3 4 5 

ΠΙΟ 

ΥΓΙΕΙΝΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

1 2 3 4 5 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
1 2 3 4 5 

 
 
 
10.ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΤΗΝ ΦΕΤΑ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ? 
<<ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ 1-5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ 

ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ>>  
 

ΚΑΘΟΛΟ

Υ 

ΕΛΑΧΙΣΤ

ΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΠΟΙ

ΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΑΡΚΕΤΕ

Σ 

ΦΟΡΕΣ 
     ΠΑΝΤΑ 

SUPER 
MARKET 1 2 3 4 5 

MINI MAR-
KET 1 2 3 4 5 

ΥΠΟΚΑΤΑΣ

ΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1 2 3 4 5 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜ

ΑΤΑ 

(LIDL,ALDI
…..) 

1 2 3 4 5 
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11.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ? 
α)ΚΑΘΟΛΟΥ 
β)ΛΙΓΟ 
γ)ΜΕΤΡΙΑ 
δ)ΠΟΛΥ 
ε)ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 
 
12.ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΦΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΧΡΟΝΙΑ? 
α) ΝΑΙ 
β) ΟΧΙ 
γ) ΤΟ ΙΔΙΟ 
 
                                     ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
13.ΦΥΛΟ:   α) ΑΝΔΡΑΣ        β) ΓΥΝΑΙΚΑ 

 
 
14.ΗΛΙΚΙΑ: α)15-25   β)26-35    γ)36-45  δ)45ΚΑΙ ΑΝΩ 

 
 
15.ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: α)ΕΩΣ 5000    β)5001-10000    γ)10001-20000   

 δ)20001-30000    ε)300001 ΚΑΙ ΑΝΩ 

 
 
16.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: α)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   
 β)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ     γ)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Η' ΙΕΚ   
  δ)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ 
 
 
17.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  α)ΕΓΓΑΜΟΣ/Η    β)ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 

   γ)ΑΓΑΜΟΣ/Η 
 
 
18.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  α)ΜΙΣΘΩΤΟΣ    β)ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ   γ)ΕΡΓΑΤΗΣ   
δ)ΑΝΕΡΓΟΣ    ε)ΦΟΙΤΗΤΗΣ      στ)ΑΓΡΟΤΗΣ 
 
 
 
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ!!! 
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