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Περίληψη  

 

Τίτλος εργασίας:              “Έρευνα αγοράς και η επίδραση της   διαφήμισης    

                                  στην κατανάλωση ελαιόλαδου” 

Του:                                       Μπαγιώτα Αθανασίου, Γεωπόνου ΑΠΘ 

Υπό την επίβλεψη της:      κας Ειρήνης Τζίμητρα‐Καλογιάννη, Καθηγήτριας 

                                                του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, της Γεωπονικής 

                                                Σχολής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 

                                                Θεσσαλονίκης 

 

Το  ελαιόλαδο,  εκτός  από  θεμελιώδες  συστατικό  της  ελληνικής  διατροφής, 

είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένο  με  την  καλή  υγεία,  την  ιστορία,  τον  πολιτισμό  και  την 

θρησκευτική κουλτούρα του τόπου. Επίσης η παραγωγή και η εμπορία του αποτελεί 

διαχρονικά ζήτημα ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας. 

Στόχο  της  παρούσης  διατριβής  αποτελεί  η  ανάδειξη  όλων  των  παραπάνω 

στοιχείων,  καθώς  και    η  μελέτη  της  συμπεριφοράς  των  καταναλωτών  του 

πολεοδομικού  συγκροτήματος  της  Θεσσαλονίκης  αναφορικά  με  την  κατανάλωση 

ελαιόλαδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται στη μελέτη της επίδρασης της διαφήμισης 

στην κατανάλωση του ελαιόλαδου. 

Για  τις  ανάγκες  της  έρευνας  πραγματοποιήθηκαν  ποιοτική  και  ποσοτική 

έρευνα. Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε  πρωτογενή στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν 

με  τη  χρήση  ερωτηματολογίου.  Από  τη  στατιστική  επεξεργασία  των  στοιχείων  της 

έρευνας  προέκυψε  μια  σειρά  συμπερασμάτων.  Το  εισόδημα,  η  ηλικία  και  το 

μορφωτικό  επίπεδο  είναι  χαρακτηριστικά  που  επηρεάζουν  την  αγοραστική 

συμπεριφορά  των  Θεσσαλονικέων  καταναλωτών.  Η  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου 

φαίνεται να επηρεάζει  τη συμπεριφορά των καταναλωτών περισσότερο από όσο οι 

ίδιοι νομίζουν. 

 

Λέξεις  κλειδιά:  ελαιόλαδο,  συμπεριφορά  καταναλωτή,  κατανάλωση 

ελαιόλαδου, διαφήμιση ελαιόλαδου. 

 

 



  

Abstract 

Title:    “Market research and the advertisment infection in the    

             olive oil consumption” 

By:    Bagiotas Athanasios, Agronomist 

Supervisor:  Mrs Irini Tzimitra‐Kalogianni, Professor, School of Agriculture, 

              Aristotele University of Thessaloniki, Greece 

                                                                   

The  olive  oil  besides  being  a  fundamental  ingredient  of  the Greek  diet,  it  is 

intrinsically  linked  to  the good health,  the history  ,  the civilisation  and  the  religious 

culture of this country. Even more,  its production and trading constitutes an  issue of 

perennial nature to the country's economy. 

The  aim  of  the  present  research  paper  is  the  advancement  of  all  the 

aforementioned elements as well as the study of the consumer behaviour within the 

urban area of Thessaloniki with reference to olive oil consumption. Special interest is 

placed upon the study of the influence of advertising on olive oil consumption.     

The  specific paper demanded  a quantative  as well  as  a qualitative  research. 

The quantative research was based upon primary data collected via a questionnaire. 

The  statistic processing of  the above data  resulted  in a  series of useful conclusions. 

The  income,  the  age  and  the  educational  level  are  characteristics  that  affect  the 

purchasing behaviour of  the consumers of Thessaloniki. Last but not  least  ,  it seems 

that  the  advertising of olive oil  influences  the  consumers'  conduct more  than what 

they actually think. 

        

              Key  words: olive oil, consumer behaviour, olive oil consumption, olive oil 

advertisment.                                                        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο  κεφάλαιο  αυτό,  αρχικά  παρουσιάζεται  το  ερευνητικό  πρόβλημα  που 

αποτέλεσε το κίνητρο της έρευνας, ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της. Ακολουθεί 

αναφορά στον τόπο και το χρόνο στον οποίο αυτή διεξάγει. Έπειτα, προσδιορίζονται 

τα επιδιωκόμενα οφέλη που προσδοκώνται από τη  συγκεκριμένη έρευνα, τα οποία 

μάλιστα ορίζουν και  τη  χρησιμότητά  της.  Τέλος,  γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση 

της δομής της εργασίας. 

 

1.1 Το ερευνητικό πρόβλημα  

Χωρίς  αμφιβολία  η  καλλιέργεια  της  ελιάς  και  η  παραγωγή  ελαιόλαδου  πιο 

συγκεκριμένα  είναι  ζήτημα  ζωτικής  σημασίας  για  την  οικονομία  της  χώρας  και  την 

ανάπτυξη της επαρχίας ειδικότερα. Το γεγονός ότι  η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση  

στον  κόσμο  στον  τομέα  αυτό,  καθιστά  την  ελαιοκαλλιέργεια    ως  μια  από  τις 

σημαντικότερες  δραστηριότητες  του  πρωτογενούς  τομέα  παραγωγής.  Ο 

χαρακτηρισμός  του  έτους  2006  ως  “έτος  ελιάς  και  ελαιόλαδου”  μόνο  τυχαίος  δεν 

μπορεί να χαρακτηρισθεί, καθώς αναδεικνύει την εθνική διάσταση του ζητήματος και 

αποδίδει στο ελαιόλαδο τον τίτλο  «εθνικό προϊόν».  

 Συγκεκριμένα,  το  2006  η  αξία  της  ακαθάριστης  παραγωγής  ελαιόλαδου  

άγγιξε τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με την τιμή του παραγωγού σε 3 ευρώ το κιλό 

και  την  λιανική  τιμή  του  καταναλωτή  σε  5  ευρώ  το  λίτρο.  Το  ίδιο  έτος  400.000 

οικογένειες  συμμετείχαν  στην  παραγωγή  ελαιόλαδου,  αριθμός  εντυπωσιακός  αν 

συνεκτιμηθεί το μέγεθος της ανεργίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πέραν όμως 

από  την  παραγωγή,  ένας  μεγάλος  αριθμός  επιχειρήσεων    και  συνεταιρισμών 

δραστηριοποιούνται  στη  συγκέντρωση,  την  επεξεργασία,  την  τυποποίηση  και  την 

εμπορία  του  ελαιόλαδου.  Με  τον  τρόπο  αυτό  συντελείται  σημαντική  τόνωση  της 

απασχόλησης,  τόσο  της  τακτικής  όσο  και  της  εποχιακής,  στόχος  κάθε  οικονομικής 

πολιτικής παγκοσμίως(www.helenicserve.com). 



  

Τα τελευταία χρόνια, παρά την υψηλή παραγωγή ελαιόλαδου, οι παραγωγοί 

βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς η τιμή στην οποία πωλούν αυτοί 

το προϊόν τους συνεχώς ολισθαίνει. Η βουλευτής κυρία Μερενίτη (2009), σε ερώτηση 

στη  Βουλή  των  Ελλήνων,  επισημαίνει  ότι  η  τιμή  του  παραγωγού  το  2006  ήταν  3 

ευρώ/κιλό,  το  2007  ήταν  3,8  ευρώ/κιλό,  το  2008  2,5  ευρώ/κιλό  και  το  2009  μόλις 

1,7ευρώ/κιλό.  Υπό  αυτές  τις  συνθήκες  οι  παραγωγοί  βρίσκονται  σε  συνεχή 

οικονομική κατάρρευση και αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα στήριξης του κλάδου από 

την πολιτεία. 

Δεν  πρέπει  όμως  να  αγνοείται  και  η  εναλλακτική  συμβολή  της 

ελαιοκαλλιέργειας στην οικονομία της χώρας. Η καλλιέργεια της ελιάς συντελεί στην 

διατήρηση  του  φυσικού  τοπίου,  προάγοντας  έτσι  την  τουριστική  ανάπτυξη  των 

γεωργικών  περιοχών  και  την  ενίσχυση  του  αγροτουρισμού.  Επίσης  κρίνεται 

εξαιρετικά  σημαντική  για  την  οικολογική  ισορροπία  και  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη  των 

περιοχών παραγωγής, Δεν είναι υπερβολή το γεγονός ότι η καλλιέργεια της ελιάς και 

η παραγωγή του ελαιόλαδου πιο συγκεκριμένα αποτελούν «εθνικό κεφάλαιο» για τη 

χώρα μας   

Πέρα  όμως  από  την  οικονομική  και  οικολογική  διάσταση  του  θέματος,  το 

ελαιόλαδο  αποτελεί  αναντίρρητα  βασικότατο  στοιχείο  της  διατροφής,  του 

πολιτισμού και της θρησκευτικής κουλτούρας των Ελλήνων. Η πολλαπλή συμμετοχή 

του  ελαιόλαδου  στις  διάφορες  πτυχές  της  ελληνικής  κοινωνίας  αναλύονται  στα 

κεφάλαια που ακολουθούν. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  σημαντικότητα  του  ελαιόλαδου  ως  συστατικό  της 

ελληνικής  διατροφής  και  πολιτισμού,  ως  βαρόμετρο  της  ελληνικής  οικονομίας,  ως 

συντελεστής  της  οικολογικής  ισορροπίας,  αλλά  και  τα  προβλήματα  των 

ελαιοπαραγωγών, η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις προτιμήσεις  των 

καταναλωτών σχετικά με αυτό. Η στάση  των καταναλωτών απέναντι σε  ένα προϊόν 

τόσο μεγάλης σημασίας πρέπει σαφώς να αποτελεί  αντικείμενο προβληματισμού. 

 

 

 

 

1.2 Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας 



  

Ο  κύριος  σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  διερεύνηση  των  στάσεων  και  των 

προτιμήσεων των καταναλωτών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης 

απέναντι στο ελαιόλαδο. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στην προσέγγιση των 

προτιμήσεων  των  καταναλωτών  αναφορικά  με  το  είδος  του  ελαιόλαδου,  τον  τόπο 

αγοράς  του,  τον  τόπο  προέλευσης,  τη  συσκευασία  κ.α.  Επιχειρείται  επίσης  να 

διερευνηθεί κατά πόσο οι καταναλωτές θεωρούν το ελαιόλαδο που κυκλοφορεί στην 

αγορά ασφαλές ή μη.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται στην προσπάθεια εκτίμησης της 

επίδρασης της διαφήμισης του ελαιόλαδου στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 

 

1.3 Επιδιωκόμενα οφέλη από την έρευνα 

Με  την  παρούσα  έρευνα  επιχειρείται  η  συγκέντρωση σημαντικών στοιχείων 

και πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση του ελαιόλαδου. Βασική επιδίωξη είναι 

η έρευνα να αποδειχθεί χρήσιμη  σε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων όπως: 

• Οι  καταναλωτές.  Πολλοί  καταναλωτές  ενδεχομένως  συνειδητοποιήσουν  ότι 

υπάρχουν  πολλές  παράμετροι  τις  όποιες  δεν  συνυπολόγιζαν    κατά  την 

διάρκεια  των  αγορών  τους  (πχ  τόπο  προέλευσης  του  προϊόντος).  Με  την 

ανάδειξη  όλων  των  παραμέτρων  που  επηρεάζουν  την  απόφαση  για  αγορά, 

επιδιώκεται η περισσότερο υπεύθυνη στάση των καταναλωτών. 

• Οι φορείς εμπορίας. Είναι γνωστό πως η στάση των καταναλωτών απέναντι σε 

ένα προϊόν ορίζει την πολιτική των φορέων εμπορίας του προϊόντος. Έτσι, οι 

φορείς γνωρίζοντας τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών σχετικά 

με  το  ελαιόλαδο,  είναι  σε  θέση  να  δημιουργούν  σχετικά  προϊόντα  για  τα 

οποία  η  υψηλή  ζήτηση  είναι  εξασφαλισμένη.  Κατά  συνέπεια,  οι  φορείς 

εμπορίας  επιτυγχάνουν  κέρδη  και  οι  καταναλωτές  βρίσκουν  στην  αγορά  τα 

προϊόντα που επιθυμούν. 

• Οι κρατικοί φορείς. Η ερεύνα παρέχει σημαντικά στοιχεία που καλό θα είναι 

να λαμβάνονται υπόψη κατά την χάραξη πολιτικής τιμών του ελαιόλαδου από 

του αρμόδιος φορείς 



  

• Οι  ερευνητές.  Η  παρούσα  έρευνα  θα  μπορούσε  να  έχει  υποστηρικτικό 

χαρακτήρα σε μελλοντικές έρευνες σχετικά με  το θέμα,  κατά  τον  ίδιο  τρόπο 

που είχαν παλαιότερες έρευνες σε αυτή. 

 

1.4 Ο τόπος και ο χρόνος της έρευνας 

Η  παρούσα  έρευνα  έλαβε  χώρα  στο  πολεοδομικό  συγκρότημα  της 

Θεσσαλονίκης.  Το  πολεοδομικό  συγκρότημα  της  Θεσσαλονίκης  περιλαμβάνει  ένα 

μεγάλο  αριθμό  καταναλωτών  και  επομένως  αντιπροσωπεύει  ένα  σημαντικό  τμήμα 

της αγοράς.  

Η  έρευνα  στηρίχθηκε  κυρίως  σε  πρωτογενή  στοιχεία  και  περιλαμβάνει  δύο 

τμήματα,  την  ποιοτική  και  την  ποσοτική  έρευνα.  Η  ποιοτική  έρευνα  διεξήχθη  τον 

Μάρτιο του 2010. Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη την περίοδο των μηνών Απριλίου και 

Μαΐου του 2010 Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

που παρατίθεται στο παράρτημα  Ι. Η δημιουργία του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε 

στον προβληματισμό που προέκυψε από την ποιοτική έρευνα. Σημαντικό αρωγό στην  

κατάρτιση του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν παλαιότερες έρευνες και τα αντίστοιχα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές. 

 

1.5 Η δομή της εργασίας 

Η  παρούσα  εργασία  αποτελείται  από  οχτώ  κεφάλαια.  Το  πρώτο  κεφάλαιο 

περιλαμβάνει  το ερευνητικό πρόβλημα που αποτέλεσε την αιτία  της συγκεκριμένης 

εργασίας. Επίσης περιλαμβάνει το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας, τα 

οφέλη που αναμένεται  να προκύψουν από αυτή,  καθώς και μια σύντομη αναφορά 

στον τόπο και το χρόνο που αυτή διεξήχθη. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει  γενικές πληροφορίες  για  το    ελαιόλαδο. 

Αρχικά  γίνεται  αναφορά  στην  ιστορική  πορεία  της  ελιάς,  την  προέλευση  του 

ελαιόλαδου, τα είδη και την σύστασή του. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των 

ευεργετικών  επιδράσεων  του  ελαιόλαδου  στην  ανθρώπινη  υγεία,  καθώς  και 

αναφορά στη  στενή  σχέση ανάμεσα στο  ελαιόλαδο  και  τον  ελληνικό  πολιτισμό.  Το 

κεφάλαιο αυτό κλείνει με χρήσιμες πληροφορίες για τη συσκευασία του ελαιόλαδου. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  περιλαμβάνονται  στοιχεία  για  την  εγχώρια  αγορά  του 

ελαιόλαδου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στοιχεία για την ελληνική παραγωγή 



  

του ελαιόλαδου,  την κατανομή της στην ελληνική επικράτεια, καθώς επίσης και για 

την  κατανάλωσή  του.  Περιλαμβάνονται  επίσης  στοιχεία  που  αφορούν  το  διεθνές 

εμπόριο  του  ελαιόλαδου,  όπως  στοιχεία  για  την  ελληνική  εξαγωγή  και  εισαγωγή 

ελαιόλαδου,  για  τη  δραστηριότητα  των  ανταγωνιστριών  χωρών.  Ιδιαίτερη  μνεία 

δίδεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο εμπόριο  του ελαιόλαδου 

διεθνώς και στις δράσεις που αναλαμβάνονται για να αντιμετωπισθούν αυτά. 

Το  τέταρτο  κεφάλαιο  αποτελεί  μια  συνοπτική  παρουσίαση  της  θεωρίας  της 

συμπεριφοράς  του  καταναλωτή.  Αρχικά,  γίνεται  αναφορά  στο  περιεχόμενο  της 

έννοιας  “συμπεριφορά  καταναλωτή”,  στις  επιστήμες  με  τις  οποίες  συνδέεται  αυτή 

και  στην  σημασία  της  γνώσης  της  συμπεριφοράς  του  καταναλωτή.  Έπειτα, 

παρουσιάζονται  οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τη  συμπεριφορά  του  καταναλωτή 

και  η  διαδικασία  της  λήψης  απόφασης  από  τον  ίδιο.  Τέλος,  αναλύεται  η 

συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στο ελαιόλαδο με την αρωγή παλαιότερων 

ερευνών. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά τη διαφήμιση. Στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζεται 

η  έννοια  του  όρου  “διαφήμιση”,  ο  σκοπός  και  ο  ρόλος  της,  όπως  επίσης  και  η 

σημασία  της  για  την  οικονομία  και  την  κοινωνία  γενικότερα.  Γίνεται  αναφορά  στα 

μέσα  της  διαφήμισης,  ενώ  ταυτόχρονα  επιχειρείται  η  πιστή  αποτύπωση  της 

πραγματικότητας  αναφορικά  με  τις  συνθήκες  διαφήμισης  στην  Ελλάδα  και  τη 

διαφήμιση του ελαιόλαδου ειδικότερα. 

Το  έκτο  κεφάλαιο  περιλαμβάνει  την  ποιοτική  έρευνα.    Αρχικά  γίνεται  μια 

αναφορά  στο  θεωρητικό  υπόβαθρο  της  ποιοτικής  έρευνας,  ως  ερευνητικό  μέσο 

γενικότερα. Έπειτα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία η οποία εφαρμόστηκε στο πλαίσιο 

της  παρούσης  ποιοτικής  έρευνας.  Το  έκτο  κεφάλαιο  ολοκληρώνεται  με  την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα.  

Στο έβδομο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζονται κάποια στοιχεία που αφορούν 

την  ποσοτική  έρευνα  γενικά ως  μέσο  έρευνας.  Στη  συνέχεια  ακολουθεί  περιγραφή 

της  μεθοδολογίας  που  εφαρμόσθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  παρούσης  ποσοτικής 

έρευνας και τέλος γίνεται εκτενής αποτύπωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Το  όγδοο  κεφάλαιο  περιλαμβάνει  την    αναλυτική  αποτύπωση  των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν από την έρευνα. Καταλήγει σε ένα σύντομο επίλογο 



  

που περιέχει  συνοπτικές  προτάσεις  που αφορούν  στις  επιχειρήσεις  παραγωγής  και 

εμπορίας ελαιόλαδου και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
 

2 ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
2.1 Η ελιά και η ιστορική της πορεία 
2.1.1 Το ελαιόδενδρο 
  Η  ελιά  (Olea europaea)  είναι  αειθαλές,  καρποφόρο  δέντρο,  που  ονομάζεται 

συνηθέστερα  ελαιόδεντρο  και  είναι  το  χαρακτηριστικότερο  της  οικογένειας  των 

Ελαιϊδών  (Oleaceae).  Τα  χαρακτηριστικά  της  οικογένειας  αυτής  είναι  ο  μικρός  ή 

ελλείπων κάλυκας, η άστροφη στεφάνη, οι δύο στήμονες,  τα συμφυή καρποπέταλα 

και η δίχωρη ωοθήκη. Τα άνθη είναι τέσσερα, ακτινόμορφα, με τέσσερα πέταλα και 

τέσσερα σέπαλα και συναντιούνται σε φοβοειδείς ταξιανθίες. Οι δύο στήμονες είναι 

συμφιώμενοι  με  πέταλα  και  τα  καρπόφυλλα,  που  είναι  δύο  επίσης,  σχηματίζουν 

ανάλογα με  το είδος  του φυτού διάφορες μορφές καρπών  (κάψα,  ράγα,  δρύπη).Τα 

φύλλα  του  ελαιόδεντρου  είναι  απλά,  δερματώδη  και  αργυρόχρωα  στην  κάτω 

επιφάνειά τους.  Το γένος Ελαία (Olea) περιλαμβάνει τριάντα (30) είδη, από τα οποία 

μόνον  το είδος Olea europaea L  παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον. Η προέλευση 

του όρου olea είναι ελληνική ‐ οέλαιον έγινε Oleum στα Λατινικά( Μπαμπαλώνας κ.α, 

2005) 

Το  ελαιόδενδρο  ευδοκιμεί  σε  ξηροθερμικές  περιοχές  και  είναι  ένα  από  τα 

ελάχιστα  δέντρα  που ακόμη  και  σε  πετρώδη  και  άγονα  εδάφη,  μπορεί  να  παράγει 

καρπό. Το κύριο χαρακτηριστικό του γένους olea είναι η μακροζωία και η διατήρηση 

της  παραγωγικότητας.  Υπάρχουν  δένδρα  στην  περιοχή  της  Μεσογείου  πολλών 

εκατοντάδων ετών,  τα οποία παράγουν ακόμη καρπό. Πολλά μάλιστα ξεπερνούν τη 

χιλιετία. 

Το δέντρο της ελιάς αλλά και τα προϊόντα αυτής είναι συνυφασμένα   με την 

παρουσία  του  ανθρώπινου  γένους,  σε  όλες  τις  πτυχές  της,  από  τα  πρώτα  κιόλας 

στάδια  της  ανθρώπινης  ιστορίας  με  συνέπεια  και  σταθερότητα  σε  όλη  την  πορεία 

αυτής.   

 

 



  

2.1.2 Η ελιά κατά την μυθολογία 

Η  Ελληνική  Μυθολογία  αναφέρει  την  ελιά  ως  δώρο  της  θεάς  Αθηνάς  όταν 

έγινε  διαγωνισμός ανάμεσα σ'  αυτήν  και  το  θεό Ποσειδώνα  για  το ποιος από  τους 

δυο θα έδινε  το όνομα του στην πόλη. Λέγεται ότι ο Ποσειδώνας χτύπησε τον  ιερό 

βράχο της Ακρόπολης και αμέσως ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού που αργότερα 

ονομάστηκε  "Ερεχθηίδα"  θάλασσα.  Όταν  χτύπησε  η  Αθηνά  με  τη  σειρά  της,  τότε 

ξεπετάχτηκε ένα δέντρο ελιάς γεμάτο καρπό, το οποίο λογίστηκε  ως η υπόσχεση για 

δόξα  και  ευημερία  της  πόλης.  Από  τότε,  η  ελιά  θεωρούνταν  από  τους  ανθρώπους 

δέντρο ιερό. Κατά το μύθο, η θεά Αθηνά ήταν αυτή που δίδαξε στους ανθρώπους την 

καλλιέργεια της ελιάς. Σύμφωνα όμως με άλλο μύθο, ο Αρισταίος, γιος του Απόλλωνα 

και της Κυρήνης, ήταν ο πρώτος που δίδαξε στους ανθρώπους την ελαιοκαλλιέργεια 

και την εξαγωγή του λαδιού από τους καρπούς.    

Στην  Ακρόπολη  υπήρχε  η  ιερή  ελιά  της  Αθηνάς,  η  πρώτη  ελιά  που  η  θεά 

χάρισε  στους  Έλληνες,  και  στην  Ακαδημία  οι  12  ιερές  ελιές,  οι  μορίαι,  και  ο  ιερός 

ελαιώνας από τον οποίο προερχόταν το λάδι που δινόταν ως έπαθλο στους νικητές 

των Παναθηναίων.  

Ενδεικτικό  της  σημασίας  της  ελιάς  για  την  Αθήνα  είναι  ότι  οι  Αθηναίοι  στα 

νομίσματά  τους  απεικόνιζαν  την  Αθηνά  με  στεφάνι  ελιάς  στο  κράνος  της  και  έναν 

αμφορέα με λάδι ή ένα κλαδί ελιάς ( Φακλάρης, 2009). 

 

2.1.3 Η ιστορική προέλευση της ελιάς 

  Η  ιστορία  της  ελιάς  ανάγεται  σε  χρόνια   προ  της  οργανωμένης  ζωής  του 

ανθρώπου  στη  γη.  Αυτό  συμπεραίνεται  από  διάφορες  πηγές.  Oι  πρώτες  γραπτές 

μαρτυρίες  για  την  καλλιέργεια  της  ελιάς προέρχονται από  την Έλβα  (Bόρεια  Συρία) 

όπου  ανακαλύφθηκαν  πινακίδες  οι  οποίες  χρονολογούνται  από  τα  μέσα  της  3ης 

χιλιετίας  π.X.  και  μιλάνε  για  μεγάλη  παραγωγή  λαδιού  στην  περιοχή.  Ανάλογες 

πληροφορίες  χρονολογούμενες  από  τη  δεύτερη  χιλιετία  υπάρχουν  και  για  την 

περιοχή της Παλαιστίνης. 

Η ελιά, με εστία προέλευσης τη βόρεια Συρία, διαδόθηκε στα ελληνικά νησιά 

και  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα από  τους Φωκείς  και  το 600  π.Χ.  πέρασε  στην  Ιταλία, 

Σικελία  και  Σαρδηνία.  Τέλος,  στην  Ισπανία  έφτασε  διαμέσου  δύο  δρόμων,  του 

ελληνορωμαϊκού και του σημιτικού (Άραβες). Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 



  

ορισμένες  ισπανικές  ποικιλίες  έχουν  ονομασίες  λατινικές,  ενώ  άλλες  αραβικές.  Ο 

καρπός του ελαιόδεντρου λέγεται aceituna και το λάδι aceite (λέξεις αραβικές), ενώ 

το  δέντρο  ονομάζεται  olivo  (λέξη  λατινική).  Περίεργο  είναι  ότι  η  ελιά  δεν  ήταν 

αυτοφυής στο Νέο Κόσμο, σε περιοχές με κλίμα παρόμοιο προς το μεσογειακό, αλλά 

μεταφυτεύτηκε  εκεί  από  τους  πρώτους  Ισπανούς  αποίκους,  το  18ο  αιώνα.  Σε 

μεταγενέστερη εποχή διαδόθηκε από Ιταλούς μετανάστες στην Αυστραλία. 

Η παραπάνω θεωρία όμως δεν είναι η μοναδική σχετικά με την προέλευση και 

την  διάδοση  της  καλλιέργειας  της  ελιάς.  Κατά  κάποιους  συγγραφείς,  τόπος 

προέλευσής  της  είναι  η  Αφρική  (Αβησσυνία,  Αίγυπτος).  Στην  περιοχή  αυτή 

καλλιεργήθηκε συστηματικά από τους σημιτικούς λαούς και από εκεί διαδόθηκε στην 

Κύπρο και στα βόρεια παράλια της Αφρικής  (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία κ.λ.π), από 

τους Τυριανούς Φοίνικες που άκμασαν στην Καρχηδόνα. 

Επίσης,  ευρήματα  των  ανασκαφών    της  Κνωσού  αποτέλεσαν  λαβή  για 

ανάπτυξη  θεωριών  σύμφωνα  με  τις  οποίες  πατρίδα  της  ελιάς  είναι  η  Κρήτη.  Την 

άποψη αυτή έρχεται να ενισχύσει το γεγονός ότι  το όνομα της ελιάς είναι ελληνικό 

και έχει διατηρηθεί σε όλες τις γλώσσες. Πρόσφατες έρευνες στις Kυκλάδες έφεραν 

στο φως απολιθωμένα φύλλα ελιάς  τα οποία σύμφωνα με  τις σύγχρονες μεθόδους 

χρονολόγησης φαίνεται να είναι ηλικίας 60.000 ετών.  

 

2.1.4 Το ελαιόλαδο κατά την αρχαιότητα 

Από  τα  πανάρχαια  ακόμη  χρόνια  η  ελαιοκαλλιέργεια  ήταν  μια  από  τις  πιο 

δημοφιλείς και διαδεδομένες καλλιέργειες στον ελλαδικό χώρο, κυρίως στη Νότια και 

Στερεά Ελλάδα όπου υπήρχαν και οι καταλληλότερες κλιματικές συνθήκες. Ιδιαίτερα 

δημοφιλής  ήταν  η  ελιά  στην  Αττική,  όπου  οι  Αθηναίοι  αγρότες  γνώριζαν  πως  το 

δέντρο  αυτό,  που  φύτρωνε  στη  γη  τους  όσο  σε  καμία  άλλη  περιοχή  (Σοφοκλής, 

Οιδίπους  επί  Κολωνώ  στ,  690‐720),  μπορούσε    να  τους  εξασφαλίσει  ένα  σταθερό 

γεωργικό  εισόδημα.  Από  τη  στιγμή  που  αναπτύσσονταν  το  δέντρο  απαιτούσε 

ελάχιστες  καλλιεργητικές  φροντίδες  ενώ  τα  εισοδήματα  που  παρείχε  στους 

παραγωγούς ήταν από ικανοποιητικά έως υψηλά. 

Η  συγκομιδή  του  ελαιόκαρπου  γινόταν  με  μεγάλη  προσοχή  προκειμένου  να 

μη  πέσουν  οι  ελιές  καταγής,  δύο  ή  τρία  άτομα  χτυπούσαν  το  δέντρο  με  μακριά 

ραβδιά ενώ άλλα άτομα, συνήθως παιδιά, μάζευαν  σε δοχεία τις ελιές που έπεφταν 



  

σε κατάλληλη ψάθα που είχε εκ των προτέρων στρωθεί στο έδαφος. Στη συνέχεια η 

επεξεργασία  του  ελαιόκαρπου  εξαρτώταν  από  το  σκοπό  της  αξιοποίησής  του.  Οι 

βρώσιμες  ελιές  που  προορίζονταν  για  καθαρά  διατροφικούς  σκοπούς,  αφού 

πλένονταν  με  κρύο  νερό,  τοποθετούνταν  σε  ειδικά  αγγεία  τα  οποία  περιείχαν  είτε 

νερό  και  ξύδι  είτε  λεπτόκοκκο  αλάτι,  προκειμένου  να  διατηρηθούν  και  να 

αρωματιστούν. 

Εξάλλου, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ήταν και η παραγωγή ελαιόλαδου, καθώς το 

λάδι  της  ελιάς  εκτός  από  το  διατροφικό  του  ρόλο,  αποτελούσε  άριστο  καλλυντικό, 

πολύτιμη  ύλη  στην  αρωματοποιία  και  στο  φωτισμό,  χρήσιμο  λιπαντικό  στη 

ναυπηγική,    ενώ  χρησιμοποιούταν  και  ως  καθαριστικό.  Αξιοθαύμαστο  είναι  πως 

ακόμη  και  τα  υποπροϊόντα  του  ελαιόλαδου  χρησιμοποιούνταν  ευρέως  στην 

καθημερινότητα  των  ανθρώπων  της  εποχής.  Ο  πυρήνας  του  καρπού  καιγόταν  με 

σκοπό την θέρμανση των χώρων, αφού έχει την ιδιότητα να καίγεται για πολλή ώρα 

χωρίς φλόγα, παράγοντας διαρκώς θερμότητα, ενώ τα φύλλα της ελιάς αποτελούσαν 

το  πιο  διαδεδομένο  λίπασμα  της  εποχής.  Το  ξύλο  του  ελαιόδεντρου  χρησίμευε  για 

την  κατασκευή  επίπλων  και  εργαλείων  λόγω  της  μεγάλης  σκληρότητάς  του.  Πολλά 

αντικείμενα  που  περιγράφονται  στους  μύθους  των  λαών  της  Μεσογείου,  όπως  το 

ρόπαλο του Ηρακλή, ήταν φτιαγμένα από ξύλο ελιάς.  

 Η  διαδικασία  εξαγωγής  του  λαδιού  από  τις  ελιές  έπρεπε  να  γίνεται  με 

προσοχή προκειμένου να αφαιρεθούν οι πυρήνες των καρπών χωρίς να σπάσουν, και 

χωρίς  να  εκχυθεί  το  υγρό  της  αμόργης  που  αλλοίωνε  τη  γεύση  του  λαδιού.  Έτσι, 

επινοήθηκε  ένα  είδος  ελαιοτριβείου  που  αποτελούνταν  από  έναν  κυλινδρικό  όλμο 

όπου έμπαιναν οι ελιές και στον οποίο στερεωνόταν ένα ξύλινο δοκάρι θέτοντας σε 

λειτουργία δύο κυρτές μυλόπετρες. Αυτές με περιστροφική κίνηση διέλυαν τη σάρκα 

των καρπών δίχως να σπάζουν τους πυρήνες. Η υπόλοιπη ελαιόμαζα που περίσσευε 

ήταν  δυνατό  να  υποστεί  και  δεύτερη  και  τρίτη  επεξεργασία  για  την  παραγωγή 

κατώτερης ποιότητας λαδιού πολλαπλών χρήσεων. 

Για  την  αποθήκευση  του  ελαιόλαδου  χρησιμοποιούταν  ειδικά  αγγεία  ενώ  η 

διατήρησή  του  για μεγάλα  χρονικά διαστήματα  γινόταν σε μεγάλους πίθους,  αφού 

είχε προηγηθεί σ’ αυτούς η προσθήκη άλατος.  Το ελαιόλαδο που παράγονταν στον 

ελλαδικό χώρο θεωρούταν εξαιρετικής ποιότητας και αποτελούσε βασικό εξαγώγιμο 

προϊόν τόσο κατά τα Αρχαϊκά όσο και κατά τα Κλασσικά χρόνια καθώς είχε σταθερή 



  

ζήτηση σε πολλές αγορές  της Μεσογείου,  όπως στην Αίγυπτο,  στη Σικελία και στην 

Κάτω  Ιταλία.  Όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω  οι  περιοχές  στις  οποίες  είχε 

αναπτυχθεί η ελαιοκαλλιέργεια ήταν κυρίως αυτές της Στερεάς και Νότιας Ελλάδας, 

όπου  υπήρχαν  οι  κατάλληλες  κλιματικές  συνθήκες  για  την  ανάπτυξη  των 

ελαιόδεντρων.  Πιο  συγκεκριμένα  εξαίρετης  ποιότητας  ελαιόλαδο  παράγονταν  στις 

πόλεις κράτη της Πελοποννήσου, της Κρήτης, των νησιών του Αιγαίου αλλά και στην 

Αθήνα. 

 

2.1.5 Το ελαιόλαδο στα Ρωμαϊκά, Βυζαντινά και Νεότερα χρόνια 

Στους  Ρωμαϊκούς  χρόνους,  η  κυβέρνηση  φρόντιζε  να  διανέμει  τις 

παραγόμενες  ποσότητες  ελαιολάδου,  σε  ολόκληρη  την  αυτοκρατορία.  Το  εμπόριο 

ελαιολάδου  ήκμασε  κατά  τους  Ρωμαϊκούς  χρόνους  με  κυριότερο  σκοπό  την 

μεταφορά του σε περιοχές της Αυτοκρατορίας οι οποίες δεν παρήγαγαν ελαιόλαδο. 

Δεν  υπήρχε  σχεδόν  κανένα  είδος  φαγητού,  σάλτσας  και  γλυκού  στα  περίφημα 

Ρωμαϊκά Συμπόσια, το οποίο να μην περιέχει το ελαιόλαδο 

           Κατά  τη  Βυζαντινή  περίοδο,  στην  πρωτεύουσα  της  αυτοκρατορίας,  την 

Κωνσταντινούπολη,  καταναλώνονταν  τεράστιες  ποσότητες  ελαιολάδου,  τόσο  για  τη 

διατροφή και τον καλλωπισμό, όσο και για την εξασφάλιση του φωτισμού της πόλης, 

όπου ως γνωστόν ήταν πολύφωτη. Μάλιστα μέσα στο παλάτι, υπήρχε μια αίθουσα με 

την  ονομασία  «Οίκος  των  φώτων»  στην  οποία  τα  φώτα  άναβαν  νύχτα  μέρα  (με 

πρώτη  ύλη  το  ελαιόλαδο)  και  εκεί  μέσα  πραγματοποιούνταν  εμπορικές 

συνδιαλλαγές, νυχθημερόν. Τις ανάγκες της πρωτεύουσας για φωτιστικό ελαιόλαδο, 

κάλυπταν  μεγάλες  μοναστικές  μονάδες,  οι  οποίες  είχαν  στην  κατοχή  τους  μεγάλες 

εκτάσεις ελαιοδένδρων. 

Την ίδια περίοδο, σε περιοχές με μικρές εκτάσεις ελαιοδένδρων και όπου ως 

φυσικό  επόμενο,  η  παραγωγή  ελαιολάδου  ήταν  πολύ  μικρή,  είχαν  σχεδόν 

ιεροποιήσει  το  ελαιόδεντρο  και  τα  αγαθά  που  αυτό  προσφέρει  στους  ανθρώπους. 

Άμελγαν τις ελιές (μάζευαν τον καρπό με το χέρι), ώστε να μην χτυπούνε το δένδρο, 

θεωρώντας μια τέτοια πράξη ως ανίερη. Επίσης, πιστεύονταν ότι οι καλλιεργητές θα 

έπρεπε να είναι αγνοί  και καθαροί όπως  το δένδρο.  Υπήρχε  ιδιαίτερο  τελετουργικό 

καθαρμού πριν τη συγκομιδή το οποίο περιείχε αποχή από τις σαρκικές απολαύσεις, 

νηστεία κτλ. 



  

 Κατά  την  περίοδο  της  τουρκοκρατίας,  και  ιδιαίτερα  κατά  τον  16ο  αιώνα, 

μεγάλες  ποσότητες  ελαιολάδου  εξάγονταν  στις  Ευρωπαϊκές  χώρες  όχι  τόσο  ως 

βρώσιμο υλικό,  όσο ως πρώτη ύλη στις βιομηχανίες σαπωνοποιίας.  Το μεγαλύτερο 

μέρος του εξαγόμενου ελαιολάδου, πωλούνταν στη Μασσαλία, η οποία είχε εξελιχθεί 

σε μεγάλο βιομηχανικό κέντρο παραγωγής σαπουνιού. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη 

παραγωγή  ελαιολάδου,  στον  ελλαδικό  χώρο,  ήταν  η  Κρήτη  με  3,5  εκατομμύρια 

οκάδες  (4.480  τόνοι),  και  η  Πελοπόννησος.  Η  Αθήνα  ακολουθούσε  με  200,000 

μεζούρες  των  12lit  (2.400  τόνοι)  και  τα  Σάλωνα  με  1,5  εκατομμύρια  οκάδες  (1920 

τόνοι). 

   Την  ίδια  περίοδο,  στις  βορειότερες  περιοχές  της  Ελλάδος,  όπου  δεν 

παράγονταν  ελαιόλαδο,  η  τιμή  του  ήταν  πολύ  υψηλή,  γεγονός  που  το  καθιστούσε 

απαγορευτικό  για  τις  οικογένειες  με  χαμηλά  εισοδήματα.  Το  αγόραζαν  σε  πολύ 

μικρές ποσότητες και το χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτική ύλη, προς βρώση και για 

εντριβές. 

Κατά  τα  πρώιμα  χρόνια  της  επανάστασης  των  Ελλήνων,  στην  Κρήτη 

συγκεκριμένα,  ο  Αιγύπτιος  διοικητής  του  νησιού,  Μωχάμεντ  Άλη,  γενικά  επέβαλε 

δυσβάσταχτη  φορολογία,  όμως  στο  θέμα  του  ελαιολάδου  η  τακτική  του 

χαρακτηρίστηκε ληστρική. Προχωρούσε σε κατάσχεση  του μεγαλύτερου μέρους της 

παραγωγής  ελαιόλαδου,  αφήνοντας  ουσιαστικά  πολύ  μικρές  ποσότητες  ανά 

οικογένεια. Το ελαιόλαδο που συγκέντρωνε, το έστελνε στην Αίγυπτο. Για να μπορεί 

μάλιστα  να  ελέγχει απόλυτα  την παραγωγή  ελαιολάδου στο  νησί, φρόντισε  όλα  τα 

ελαιουργεία να περάσουν στο δικό του έλεγχο και εκεί υπήρχαν στρατιώτες οι οποίοι 

είχαν  εντολή  να  παρακρατούν  τα  3/4  της  παραγωγής  ελαιολάδου,  όλο  το 

πυρηνέλαιο, και τον πυρήνα. 

   Κατά την Επανάσταση του 1821, η τακτική των τούρκικων στρατευμάτων ήταν 

να  επιδεινώσουν,  την  ήδη  έντονο  πρόβλημα  επιβίωσης  των  επαναστατημένων.  Η 

συνήθης  τακτική,  ήταν  να  καίνε  τις  καλλιέργειες  των  Ελλήνων.  Στην  Κρήτη 

συγκεκριμένα, όσα ελαιόδενδρα δεν κάηκαν, έμεναν ακαλλιέργητα αφού οι ανάγκες 

του  πολέμου  δεν  επέτρεπαν  την  τακτική  φροντίδα  των  ελαιώνων  και  έτσι  ο  λαός 

στερήθηκε το πολύτιμο ελαιόλαδο, γεγονός τραγικό για έναν πληθυσμό του οποίου η 

επιβίωση  εξαρτώνταν  από  το  ελαιόλαδο,  σε  πολλούς  τομείς.  Αν   και  το  σύνηθες 

φαινόμενο  του  20ου  αιώνα   στον  Ελλαδικό  χώρο,  ήταν  να  υιοθετούνται 



  

δυτικοευρωπαϊκά  πρότυπα  στην  ένδυση,  την  κουλτούρα   και  την  διατροφή. 

Εντούτοις,  αξιοθαύμαστο  είναι  ότι  ο  τομέας  του  ελαιόλαδου  όχι  μόνο  δεν 

υποτάχθηκε  στις  συνθήκες  αυτού  του  νέου  κόσμου,  αλλά  κατάφερε  να  είναι  ο 

μοναδικός τομέας ο οποίος τελικά επιβλήθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

 
2.2 Η σύσταση και τα είδη του ελαιόλαδου 

2.2.1 Η χημική σύσταση 

  Το ελαιόλαδο αποτελείται από 2 μέρη  ‐  το σαπωνοποιημένο  (98.5‐99%) που 

αποτελείται από τριγλυκερίδια και το ασαπωνοποίητο (1‐1.5%) που αποτελείται από 

υποπροϊόντα,  κυρίως  αντιοξειδωτικές  ουσίες.  Το  εξαιρετικά  παρθένο  ελαιόλαδο 

περιέχει  τη  μεγαλύτερη  ποσότητα  αντιοξειδωτικών  ουσιών.  Τα  λιπαρά  οξέα    των 

τριγλυκεριδίων  (ΤΓ®3  λ.ο  +  γλυκερόλη)  ποικίλουν  ανάλογα  με  την  ποικιλία  και  τις 

συνθήκες συγκομιδής του ελαιόδεντρου. Το μονοακόρεστο ελαικό οξύ είναι κυρίαρχο 

σε ποσοστό 55% ‐ 83%.  

Η μεγάλη σταθερότητά του    (το ότι δεν οξειδώνεται εύκολα) οφείλεται στην 

απουσία πολλών διπλών δεσμών (μονοακόρεστο) στο μόριο του αλλά και στη ψηλή 

του  περιεκτικότητα  σε  αντιοξειδωτικές  ουσίες.  Για  αυτό  κατά  το  τηγάνισμα  με 

ελαιόλαδο  δεν  παράγονται  τα  επιβλαβή  trans  λιπαρά  οξέα,  όπως  συμβαίνει  στην 

περίπτωση των σπορέλαιων.  

Το ελαιόλαδο ξεχειλίζει από πληθώρα θρεπτικών συστατικών. Τέτοια είναι: 

• οι τοκοφερόλες (Βιταμίνη Ε), οι οποίες αυξάνουν την αντίσταση στην 

οξείδωση 

• οι φωτοστερόλες , οι οποίες εμποδίζουν την απορρόφηση της χοληστερόλης 

από το έντερο 

• οι φαινόλες, οι οποίες αυξάνουν την αντίσταση στην οξείδωση 

• τερπενικές αλκοόλες, οι οποίες βοηθούν την αποβολή της χοληστερόλης 

• τα καροτενοειδή (π.χ β‐καροτένιο) , τα οποία είναι αντιοξειδωτικά και 

απαραίτητα για την όραση 

• το σκουαλένιο 

• οι αρωματικές ενώσεις 

• η ελευρωπαίνη 



  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο λόγος των απαραίτητων λιπαρών οξέων, 

λινολεικού / λινολενικού οξέος, στο ελαιόλαδο είναι παρόμοιος με αυτό στο μητρικό 

γάλα.  Σε  αυτό,  μεταξύ  άλλων,  αποδίδεται  η  υψηλή  διατροφική  αξία  του,  η 

θρεπτικότητά  του και η αναγκαιότητα για κατανάλωση  του από  την παιδική ακόμα 

ηλικία. 

 

2.2.2 Τα είδη του ελαιόλαδου 

  Κατά  τον  Ενιαίο  Φορέα  Ελέγχου  Τροφίμων,  "Ελαιόλαδο"  χαρακτηρίζεται  το 

έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της Ελιάς  της Ευρωπαϊκής  (Οlea europea) 

με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε φυσικές, 

σε θερμοκρασίες που να μην προκαλούν αλλοίωση του ελαίου. 

  Σύμφωνα  με  τη  σχετική  νομοθεσία  (Κώδικας  Τροφίμων  και  Ποτών, 

Αγορανομικός  Κώδικας  και  Κανονισμός  (ΕΚ)  1513/2001  όπως  τροποποίησε  τον 

Κανονισμό 133/1966  (ΕΟΚ))  που  ορίζει  την  ονομασία  των  ελαιόλαδων,  τα  είδη  του 

ελαιόλαδου είναι τα εξής: 

1.Παρθένα ελαιόλαδα 

Στην  κατηγορία  αυτή  εντάσονται  τα  έλαια  που  λαμβάνονται  από  τον  ελαιόκαρπο 

αποκλειστικά με μηχανικές ή άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες ιδίως θερμικές, 

οι  οποίες  δεν  συνεπάγονται  αλλοίωση  του  ελαίου  και  τα  οποία  δεν  έχουν  υποστεί 

άλλη  επεξεργασία  πλην  της  πλύσης,  της  καθίζησης,  της  φυγοκέντρησης  και  της 

διήθησης,  εξαιρουμένων  των  ελαίων  που  έχουν  ληφθεί  μετά  από  επεξεργασία  με 

διαλύτη  ή  με  μεθόδους  επανεστεροποίησης  και  κάθε  μίγματος  με  έλαια  άλλης 

φύσης. 

Τα  έλαια  αυτά  κατατάσσονται  στις  ακόλουθες  κατηγορίες  και  λαμβάνουν  τις 

ακόλουθες ονομασίες:  

Α)Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή 

ανώτερος του 6.5 του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι 

κατά μέγιστο 0,8 g ανά 100 g και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα 

προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

Β)Παρθένο ελαιόλαδο 



  

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή 

ανώτερος του 5.5 του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι 

κατά μέγιστο 2,0 g ανά 100 g και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα 

προς  τα  προβλεπόμενα  για  την  κατηγορία  αυτή.  (μπορεί  να  χρησιμοποιείται  και  ο 

χαρακτηρισμός "εκλεκτό" στο στάδιο της παραγωγής και του χονδρικού εμπορίου). 

Γ)LAΜΡΑΝΤΕ ελαιόλαδο 

Πρόκειται για παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε 

ελαϊκό  οξύ,  είναι  ανώτερη  των  2,0  g  ανά  100  g  και  του  οποίου  τα  λοιπά 

χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.  

 

2. Εξευγενισμένο (ραφινέ) ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο  λαμβανόμενο  από  εξευγενισμένο  παρθένου  ελαιολάδου,  του  οποίου  η 

ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και 

του οποίου χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για  την κατηγορία 

αυτή. 

 

3. Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

Ελαιόλαδο  προερχόμενο  από  ανάμιξη  εξευγενισμένου  ελαιολάδου  και  παρθένου 

ελαιολάδου  εξαιρουμένου  του  μειονεκτικού,  του  οποίου  η  ελεύθερη  οξύτητα, 

εκφραζόμενη σε  ελαϊκό  οξύ,  δεν  υπερβαίνει  το 1,0 g  ανά 100 g  και  του  οποίου  τα 

λοιπά  χαρακτηριστικά  είναι  σύμφωνα  προς  τα  προβλεπόμενα  για  την  κατηγορία 

αυτή. 

  Η  κατηγοριοποίηση  του ελαιόλαδου αποδίδεται συνοπτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 2.1) 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.1 Τα είδη του ελαιόλαδου 



  

  

Εξαιρετικό 
Παρθένο 
Ελαιόλαδο 

Παρθένο 
Ελαιόλαδο

LAΜΡΑΝΤΕ 
Ελαιόλαδο 

Εξευγενισμένο 
Ελαιόλαδο  Ελαιόλαδο

Οξύτητα 
(wt/wt%) 

=<0,8 =<2,0 >2,0 =< 0,3 =< 1,0 

Πηγή: Ε.Φ.Ε.Τ, 2009 

 

  

Κατά  την  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου,  στις  παραπάνω  κατηγορίες  του 

ελαιόλαδου μπορούν να προστεθούν και οι τρείς ακόλουθες: 

4.Ακατέργαστο πυρηνέλαιο:  Το  έλαιο που λαμβάνεται από  τους πυρήνες  της  ελιάς, 

κατόπιν επεξεργασίας με διαλύτες ή με φυσικά μέσα ή το έλαιο που αντιστοιχεί (με 

εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) σε ελαιόλαδο λαμπάντε 

5.Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο: Το έλαιο που λαμβάνεται  από   τον   εξευγενισμό του  

ακατέργαστου  πυρηνελαίου,  η  οξύτητα  του  οποίου  δεν  υπερβαίνει  το  0,3%  και  τα 

άλλα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  είναι  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  για  την 

κατηγορία αυτή. 

6.Πυρηνέλαιο: Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου 

και παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου 

δεν υπερβαίνει το 1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τουείναι σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

 
2.3 Παραγωγή και επεξεργασία του ελαιόλαδου 

2.3.1 Η σύγχρονη μέθοδος παραγωγής ελαιόλαδου 

            Η  μεγάλη  εξέλιξη  στην  παραγωγή  του  ελαιολάδου  ήρθε  τον  20ο  αιώνα  και 

μάλιστα  με  ταχύτατα  βήματα.  Οι  παραδοσιακές  μέθοδοι  αντικαταστάθηκαν  με 

ελαιοδιαχωριστήρες, η παραγωγικότητα αυξήθηκε με την εξάπλωση των υδραυλικών 

πιεστηρίων  και  από  τη  δεκαετία  του  1930‐1940  παρατηρείται  το  φαινόμενο  της 

ταχείας εγκατάλειψης των παραδοσιακών ελαιοτριβείων, που οι πέτρες τους γύριζαν 

με άλογα ή βόδια.  

 Σήμερα,  το  ελαιόλαδο  παράγεται  σε  ειδικά  εξοπλισμένους  χώρους,  τα 

ελαιουργία.  Τα  σύγχρονα  ελαιουργεία  είναι  ανεξάρτητες  βιομηχανίες  οι  οποίες 

διαθέτουν  άφθονο  νερό  για  τον  καθαρισμό  και  την  επεξεργασία  των  ελιών.  Οι 



  

διάφοροι χώροι του ελαιουργείου αερίζονται καλά, είναι στεγνοί και έχουν θερμική 

μόνωση.  Υπάρχουν,  ωστόσο,  ορισμένα  μικρά  ελαιουργεία  προσαρτημένα  στα 

αγροκτήματα,  όπου  η  επεξεργασία  γίνεται  με  τα  παραδοσιακά  συστήματα  και  τα 

οποία οι αγρότες τα ονομάζουν λιαρούβια ή λιοτρίβια. 

  Στα ελαιουργεία η επεξεργασία αρχίζει με  το  ζύγισμα,  το διαχωρισμό και  το 

πλύσιμο των ελιών. Οι ελιές, που έχουν τοποθετηθεί σε ξύλινα τελάρα, μεταφέρονται 

με  αναβατόρια  σε  μια  μεγάλη  λεκάνη  η  οποία  βρίσκεται  σε  ένα  ύψωμα  του 

ελαιουργείου.  Από  εκεί  πέφτουν  με  χοανοειδείς  αγωγούς  στο  ελαιοτριβείο,  που 

αποτελείται από θραυστήρες ή μυλόλιθους. Μετά την πρώτη σύνθλιψη και έκθλιψη 

εξάγεται το πρώτο λάδι και παραμένει ο ελαιοπολτός. Ο ελαιοπολτός μεταφέρεται σε 

ένα δεύτερο ελαιοπιεστήριο (πίεση με ανερχόμενο κύλινδρο), από το οποίο εξάγεται 

το  δεύτερο  λάδι.  Τέλος,  πραγματοποιείται  μια  τρίτη  έκθλιψη,  από  την  οποία 

συγκεντρώνονται  σε  λεκάνες  τα  υπολείμματα  του  ελαιόκαρπου  (πυρήνα  ή 

ελαιοπλακούντες). 

  Στη  συνέχεια,  ο  πυρήνας  διοχετεύεται  σε  λέβητες,  όπου  αναδεύεται  και 

θερμαίνεται  έως  τους  80‐90  βαθμούς  κελσίου.  Στο  στάδιο  αυτό,  με  τη  βοήθεια 

ισχυρών υδραυλικών πιεστηρίων, εξάγεται και άλλο λάδι από τους ελαιοπλακούντες 

(πυρήνα),  το οποίο καθορίζεται από  τις μούργες  (αυτόματος διαχωρισμός) μέσα σε 

δεξαμενές  (λίμπες,  υπολήναια)  και,  κατόπιν,  σε  ταχύστροφους  φυγοκεντρικούς 

ελαιοδιαχωριστήρες.  Στα  ελαιουργεία  υπάρχουν  επίσης  δεξαμενές  όπου 

συγκεντρώνονται  οι  μούργες  και  τα  νερά  του  πλυσίματος  των  ελιών.  Αυτά,  αφού 

παραμείνουν  στις  δεξαμενές  περίπου  για  20  ημέρες,  περνούν  από  φυγοκεντρικό 

διαχωριστήρα  και  δίνουν  πυρηνέλαια  που  είναι  κατάλληλα  για  την  παρασκευή 

σαπουνιών. 

  Τα υγρά υπολείμματα (κατσίγαρος) αποξεραίνονται και χρησιμοποιούνται ως 

λιπάσματα,  ως  νομή  ζώων  ή  ως  καύσιμη  ύλη.  Στην  τελευταία  αυτή  περίπτωση 

συσπειρώνονται με πίσσα σε κύβους σε θερμοκρασία 70 βαθμούς κελσίου. Ανάλογα 

με τον τύπο του μηχανικού εξοπλισμού, το σύστημα επεξεργασίας, την ποιότητα και 

την  εποχή  της  συγκομιδής  των  ελιών,  μπορούν  να  προκύψουν  στα  ελαιουργεία 

διαφορετικά  δευτερεύοντα  προϊόντα  ή  διαφορετικό  λάδι  από  τις  πυρήνες 

(πυρηνέλαιο), από τις ζυμωμένες ελιές, από τα υπολείμματα της σάρκας των καρπών 

κλπ. 



  

  Τα  ελαιόλαδα  που  κυκλοφορούν  στο  εμπόριο  διακρίνονται  σε  φυσικά 

βρώσιμα  και  σε  βιομηχανικά.  Τα  πρώτα  διακρίνονται  σε  αγουρέλαια  και  σε  έλαια 

πρώτης,  δεύτερης  ή  τρίτης  ποιότητας.  Η  μέση  απόδοση  από  100  κιλά  ελιών,  που 

κυμαίνεται  ανάλογα  με  την  ποιότητα,  το  έτος  και  το  σύστημα  επεξεργασίας,  είναι 

περίπου 15‐25 κιλά λάδι, 35‐50 κιλά ελαιοπυρήνα και 35‐50 κιλά υπολείμματα. 

 

2.3.2 Ο εξευγενισμός του ελαιόλαδου 

  Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε ελαιόλαδο κατώτερης ποιότητας, τα 

οποία  έχουν δυσάρεστη οσμή  και  γεύση,  επειδή περιέχουν  ελεύθερα  λιπαρά οξέα. 

Χάρη  στον  εξευγενισμό  (ραφινάρισμα),  ο  οποίος  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με 

φυσικές  ή  χημικές  μεθόδους,  τα  ελαιόλαδα  αποκτούν  χαρακτηριστικά  και  γεύση 

παρόμοια με του καθαρού λαδιού. 

  Εάν  στο  ελαιόλαδο,  εκτός  από  τα  ελεύθερα  λιπαρά  οξέα,  υπάρχουν  και 

ακαθαρσίες  (ρητινώδεις  ουσίες,  πρωτεΐνες  ή  υπολείμματα  φυτικών  ιστών)  για  τον 

εξευγενισμό απαιτείται  μετάγγιση,  πλύσιμο,  διύλιση  και  αφαίρεση  με  διαλύτες  και 

διαδοχικές  διηθήσεις  της  ελαιώδους  διάλυσης  με  επανάκτηση  του  διαλύτη.  Το 

θειούχο  ελαιόλαδο,  εκχύλισμα  με  τον  θειούχο  άνθρακα,  είναι  πράσινο  και  έχει 

δυσάρεστη οσμή. Γι' αυτό χρησιμοποιείται στην παρασκευή πράσινου σαπουνιού ή, 

αν  δεν  έχει  πολύ  μεγάλη  οξύτητα,  εξευγενίζεται  και  χρησιμοποιείται  ως 

εδώδιμο(www.wikipedia.org). 

 
 
2.4 Η συσκευασία του ελαιόλαδου 
  Η συσκευασία του  ελαιόλαδου είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό θέμα που 

απασχολεί όλους τους καταναλωτές. Ως συσκευασία ορίζεται η περικάλυψη του από 

ειδικό  υλικό  που  χρησιμοποιείται  για  την  προστασία  του  και  την  αποδοτική 

διακίνησή  του  (Καμενίδης,  2004).  Το  ελαιόλαδο  είναι  γνωστό  ότι  συσκευάζεται 

κυρίως σε πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια αλλά και σε ειδικά μεταλλικά δοχεία. 

  Το πλαστικό, είναι το υλικό που  χρησιμοποιείται περισσότερο από κάθε άλλο 

στην συσκευασία του ελαιόλαδου. Προτιμάται γιατί είναι φθηνό και σχετικά ελαφρύ 

υλικό. Έτσι, με την χρήση του εξασφαλίζεται όχι μόνο το χαμηλό κόστος συσκευασίας, 

αλλά και η μείωση του κόστους και του χρόνου μεταφοράς του προϊόντος. Δεν πρέπει 

να  λησμονηθεί όμως ότι  το πλαστικό δύσκολα αποσυντίθεται,  ενώ  ταυτόχρονα δεν 



  

είναι χημικά ουδέτερο σε σχέση με τις λιπαρές ουσίες  ‘όπως το ελαιόλαδο. Όταν το 

ελαιόλαδο είναι  εμφιαλωμένο σε πλαστικές φιάλες θα πρέπει  να εξετάζεται από  τι 

υλικό  είναι  κατασκευασμένη  η  φιάλη.  Τα  πιο  συνήθη  είναι  τα  ΡΕΤ  και  τα  PVC  (θα 

πρέπει να αναγράφεται το υλικό στον πυθμένα του μπουκαλιού ‐ αν όχι, τότε μάλλον 

θα είναι PVC). Οι φιάλες ΡΕΤ θεωρούνται κατά πολύ ανώτερες από τις PVC, λόγω της 

καλύτερης στεγανότητας τους (καλύτερη διατήρηση αρώματος), δεν επιτρέπουν την 

"μετανάστευση"  ουσιών  από  το  μπουκάλι  στο  ελαιόλαδο,  ενώ  παράλληλα 

παρουσιάζουν καλύτερες οπτικές και μηχανικές ιδιότητες. 

  Το  γυαλί  είναι  επίσης  ένα  πολύ  δημοφιλές  υλικό  συσκευασίας  του 

ελαιόλαδου. Είναι χημικά ουδέτερο και δεν προκαλεί αλλοίωση του προϊόντος,  ενώ 

ταυτόχρονα είναι φιλικό προς  το περιβάλλον αφού ανακυκλώνεται εξοικονομώντας 

έτσι φυσικούς πόρους. Είναι σημαντικό όμως ότι τα γυάλινα μπουκάλια είναι βαριά 

και  εύθραυστα,  γεγονός  που  δυσχεραίνει  την  διαδικασία  της  μεταφοράς  του 

προϊόντος.  Τα  γυάλινα  μπουκάλια  μπορούν  να  είναι  διαφανή  ή  επιχρωματισμένα. 

Στα  μεν  διαφανή  μπορεί  να  βλέπει  κανείς  το  περιεχόμενο,  όμως  τα  σκουρόχρωμα 

πρέπει  να  προτιμώνται  γιατί  εμποδίζοντας  το φως  να  μπει  μέσα  εμποδίζεται  και  η 

οξείδωση (τάγισμα) του ελαιόλαδου. 

  Αναφορικά  με  την  χρησιμοποίηση  μεταλλικών  δοχείων  για  την  συσκευασία 

του  ελαιόλαδου,  παρατηρούνται  τόσο  πλεονεκτήματα,  όσο  και  μειονεκτήματα.  Τα 

μεταλλικά  δοχεία  είναι  εξαιρετικά  ανθεκτικά,  έτσι  αποφεύγονται  οι  απώλειες  του 

προϊόντος κατά τη μεταφορά του. Επίσης, τα μεταλλικά δοχεία είναι σχετικά φθηνό 

και  ανακυκλώσιμο  υλικό  συσκευασίας.  Για  τους  λόγους  αυτούς,  το  ελαιόλαδο 

συσκευάζεται  πολύ  συχνά  σε  μεταλλικά  δοχεία.  Ωστόσο,  αυτά  μπορούν  να 

προκαλέσουν  αλλοίωση  του  προϊόντος.  Επίσης,  η  χρήση  μεταλλικών  υλικών 

συσκευασίας  πρέπει  να  συνδυάζεται  με  ανάληψη  πρωτοβουλιών  ανακύκλωσης, 

αφού  τα  μεταλλικά  δοχεία  δεν  παθαίνουν  αποσύνθεση  εύκολα,  μολύνοντας  το 

περιβάλλον όταν πετιούνται.  

  Ιδιαίτερης  σημασίας  είναι  και  το  μέγεθος  της  φιάλης  στην  οποία 

συσκευάζεται  το  ελαιόλαδο.  Προτιμότερο  είναι  η  φιάλη  να  μην  υπερβαίνει  το  ένα 

λίτρο  (ή  τα  τρία  λίτρα  εάν  γίνεται  μεγάλη  κατανάλωση).  Το  πρόβλημα  που 

παρουσιάζεται με μεγάλα δοχεία είναι  ότι το ελαιόλαδο που μένει σε ένα μισοάδειο 

μεγάλο  δοχείο  είναι  εκτεθειμένο  στο  οξυγόνο  για  μεγάλη  χρονική  διάρκεια  με 



  

αποτέλεσμα αυτό να οξειδώνεται. Με τη χρήση μικρών δοχείων όμως, το ελαιόλαδο 

που μένει εκτεθειμένο είναι λιγότερο, και για λιγότερο χρόνο. Έτσι όλο το ελαιόλαδο 

της μικρής συσκευασίας έχει τις ίδιες ιδιότητες. 

 
 
2.5 Ελαιόλαδο και υγεία 

  Το  ελαιόλαδο,  «υγρό  χρυσάφι»  κατά  τον  Όμηρο,  αποτελεί  σημαντικότατη 

πηγή θρεπτικών συστατικών για τον ανθρώπινο οργανισμό. Από την αρχαιότητα είναι 

γνωστό  ότι  το  ελαιόλαδο  στην  διατροφή  είναι  καθοριστικής  σημασίας  για  την 

ανθρώπινη υγεία. Ο πατέρας της  ιατρικής, ο  Ιπποκράτης,  καθώς και οι μεγαλύτεροι 

γιατροί  της  εποχής  εκείνης,  ο  Γαληνός,  ο  Διοσκουρίδης  και  ο  Διοκλής  πίστευαν 

ακράδαντα  στις  πολλαπλές  ιδιότητές  του  και  την  ευεργετική  επίδρασή    του.  Για  το 

λόγο  αυτό    το  συνιστούσαν  σε  καθημερινή  βάση  ως  θεραπεία  σε  αρκετές 

περιπτώσεις (Γρηγοράκης,2009). 

  Σήμερα,  3000  χρόνια  μετά,  η  σύγχρονη  ιατρική  συνεχίζει  να  συστήνει  την 

ευρεία    χρήση  του  ελαιόλαδου    στη  διατροφή  ενηλίκων  και  παιδιών,  υγειών  και 

ασθενών,  χάρη  στα  πολύτιμα  συστατικά  του  που  παρέχουν  υγεία,  ευεξία  και 

μακροβιότητα.  Ο  Frank  (2003),  αλλά  και  πλήθος  άλλων  ερευνητών,  αποδίδουν  την 

μακροζωία  των  κατοίκων  της  Κρήτης  και  των  περιοχών  της  Νότιας  Ιταλίας  στο 

γεγονός ότι η διατροφή των ανθρώπων αυτών είναι πολύ πλούσια σε ελαιόλαδο. 

 

2.5.1 Ελαιόλαδο και καρδιαγγειακό σύστημα 

  Το ελαιόλαδο, εκτός από τα φυτικά ακόρεστα λίπη, περιέχει και πολλά ενεργά 

συστατικά,  όπως  οι  φαινόλες,  που  το  καθιστούν  στην  ουσία  ένα  χυμό  πλούσιο  σε 

ωφέλιμους  παράγοντες.  Οι  ενώσεις    αυτές  έχουν  αντιοξειδωτικές  και  αντιπηκτικές 

ιδιότητες  και  η  δράση  τους  είναι  αποτελεσματική  κατά  των  καρδιακών 

δυσλειτουργιών    και προστατεύει από  την εμφάνιση παθήσεων όπως  το έμφραγμα 

του μυοκαρδίου,  η αρτηριοσκλήρωση και η αρτηριακά πίεση(Martinez et al, 2003). 

Αξίζει  όμως    να  αναφερθεί  ότι  δεν  έχουν  όλα  τα  είδη  του  ελαιόλαδου  την    ίδια 

περιεκτικότητα  σε  φαινολικές  ενώσεις.  Την  υψηλότερη  περιεκτικότητα  την 

εμφανίζουν το παρθένο και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, για αυτό και η κατανάλωσή 

τους πρέπει να προτιμάται. 



  

Είναι  γνωστό  ότι  το  λιπαρά  οξέα  λινελαϊκό  (Δ9,12C18:2)  και  α‐λινολενικό 

(Δ9,12,15C18:3)  είναι  απαραίτητα  λιπαρά  οξέα  τα  οποία  δεν  δύνανται  να 

βιοσυντεθούν  από  τον  άνθρωπο  και  συνιστούν  τον  προάγγελο  βιοσύνθεσης  των 

προσταγλανδινών, των προστακυκλινών και των θρομβοξανών των ομάδων n‐6 και n‐

3.  Απρόσκοπτη  βιοσύνθεση  των  ουσιών  αυτών  σχετίζεται  με  μειωμένο  αριθμό 

παθήσεων του καρδιοαγγειακού συστήματος του ανθρώπου δεδομένης της αύξησης 

της HDL‐χοληστερόλης  στον  ορό  του  αίματος  και  συνεπώς  μείωσης  της  παρουσίας 

αθηρωματικών πλακών στο αίμα (Beare‐Rogers 1985; 1988, Aggelis et al. 1987, 1988, 

Horrobin 1992, Ratledge 1993). 

Το  ελαιόλαδο,  επίσης,  παρουσιάζει  εξαιρετικά  υψηλή  περιεκτικότητα  σε 

βιταμίνη  Ε,  ένα  φυσικό  αντιοξειδωτικό.  Έχει  υπολογιστεί  πως  σε  1  κουταλιά 

ελαιόλαδου περιέχονται 1,6 mg βιταμίνης Ε που ισούται με το 8% της συνιστόμενης 

ημερήσιας    πρόσληψης.  Το  γεγονός  αυτό  καταδεικνύει  τη  σημαντικότητα    της 

παρουσίας  του  στην  καθημερινή  διατροφή  αναφορικά  με  την  προστασία  του 

ανθρώπινου οργανισμού ενάντια στην οξείδωση των κυττάρων και των λιπιδίων του 

πλάσματος.  

Παράλληλα,  έχει  διαπιστωθεί  ότι  η  κατανάλωση  ελαιόλαδου  πλούσιου  σε 

φαινολικές  ενώσεις,  συνοδεύεται  από  αύξηση  στο  αίμα  ουσιών  όπως  το  νιτρικό 

οξείδιο. Το νιτρικό οξείδιο έχει αγγειοπλαστικές ιδιότητες, και αυτό σε συνδυασμό με 

τη μείωση  του οξειδωτικού στρες που προσφέρει η  κατανάλωση ελαιολάδου,  είναι 

σε  θέση  να  βελτιώνει  την  κατάσταση  και  τη  λειτουργικότητα  του  καρδιοαγγειακού 

συστήματος(Ruano et al, 2005). 

Πλήθος  μελετών  επιβεβαιώνουν  την  αρνητική  συσχέτιση  που  υπάρχει 

ανάμεσα στην κατανάλωση ελαιόλαδου και στη συχνότητα εμφάνισης παθήσεων του 

καρδιαγγειακού συστήματος. Σύμφωνα με το Δημήτρη Κρεμαστινό (2009), διευθυντή 

της Β Καρδιολογικής Κλινικής  του νοσοκομείου «Αττικό», η λήψη ελαιυρωπαίνης που 

περιέχεται στο ελαιόλαδο προλαμβάνει το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ή ακόμα και 

αν εμφανιστεί αυτό είναι 3 φορές λιγότερο επικίνδυνο. 

To 1995 πραγματοποιήθηκε σχετική   έρευνα (Renaud et al) που διήρκησε 27 

μήνες και στην οποία συμμετείχαν 605  ασθενείς που νοσούσαν από καρδιαγγειακές 

παθήσεις.  Οι  συμμετέχοντες  χωρίστηκαν  σε  δύο  ομάδες,  η  μία  θρεφόταν  με  τη 

συνηθισμένη διατροφή και η άλλη με Κρητική – Μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε 



  

ελαιόλαδο. Στην ομάδα που θρεφόταν με την Μεσογειακή διατροφή, παρατηρήθηκε 

70% μείωση σε καρδιακά επεισόδια, επιπλοκές, καρδιακούς θανάτους και θανάτους 

γενικότερης φύσεως σε σχέση με την άλλη ομάδα ασθενών. 

Σε μια άλλη  έρευνα  (Covas, 2006) 6  ερευνητικών  κέντρων,  σε 5  ευρωπαϊκές 

χώρες συμμετείχαν 200 υγιείς ενήλικες άνδρες. Στους συμμετέχοντες μετρήθηκαν τα 

επίπεδα  γλυκόζης,  τα  επίπεδα  καλής  χοληστερόλης  (HDL)  και  κακής  χοληστερόλης 

(LDL), το επίπεδο των λιπιδίων του πλάσματος, καθώς επίσης και η οξειδωτική ζημία 

που  υφίστανται  τα  λιπίδια  του  πλάσματος,  πριν  και  αφού  τους  παραχθεί  δίαιτα 

πλούσια  σε  ελαιόλαδο.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  απέδειξαν  ότι  το  ελαιόλαδο 

δεν  είναι  απλώς  ένα  ακόρεστο  λίπος,  άλλα  αντιθέτως  έχει  ισχυρή  αντιοξειδωτική 

δράση  και  προστατεύει  τα  λιπίδια  του πλάσματος.  Επίσης,  η  διατροφή πλούσια  σε 

ελαιόλαδο  έχει  την  ικανότητα  να  διατηρεί  σταθερό  το  επίπεδο  της  καλής 

χοληστερόλης(HDL)  στο  αίμα  και  να  μειώνει  το  αντίστοιχο  της  κακής 

χοληστερόλης(LDL).  

 

2.5.2 Ελαιόλαδο και καρκίνος 

  Το  ελαιόλαδο  έχει  την  ικανότητα  να  βοηθά  τα  κύτταρα  του  ανθρωπίνου 

οργανισμού  να  εξουδετερώνουν  τις  ελεύθερες  ρίζες  του  οξυγόνου που παράγονται 

κατά  το φυσιολογικό μεταβολισμό. Οι οξειδωτικές αυτές ουσίες προκαλούν βλάβες 

και  αλλοιώσεις  στα  κύτταρα  και  στο  DNA  γενικότερα,  βλάβες  που  πολλές  φορές 

οδηγούν  σε  περιπτώσεις  καρκίνου.  Η  υψηλή  περιεκτικότητα  του  ελαιόλαδου  σε 

σκουαλένιο  και    φυτοστερόλες  (πχ  σιτοστερόλη)  του  προσδίδει  έντονη 

αντικαρκινογόνο  δράση  και  μεγεθύνει  τα  ωφέλημα  αποτελέσματά  του  στην 

ανθρώπινη υγεία . 

  Συγκεκριμένα, το ελαιόλαδο φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του 

μαστού,  χάρη  στο  υψηλό  περιεχόμενό  του  σε  ελαικό  οξύ,  το  οποίο  αναστέλλει  τη 

δράση  του  ογκογονιδίου  HER‐2/neu  όπου  ανιχνεύεται  στο  30%  των  ασθενών  του 

καρκίνου  του  μαστού  και  δραστηριοποιείται  εντονότερα  στις  περιπτώσεις  όπου  οι 

καρκίνοι αντιστέκονται στις αντίστοιχες θεραπείες. Εργαστηριακά πειράματα  , όπου 

χρησιμοποιήθηκαν γυναικεία καρκινικά κύτταρα από μαστό, απέδειξαν ότι το ελαικό 

οξύ  μειώνει  σημαντικά  τα  επίπεδα  του  HER‐2/neu  στο  46%  των  περιπτώσεων 

(Menendez et al, 2005).  



  

Οι  ισχυρισμοί  αυτοί  επιβεβαιώνονται  από  μελέτες  πλυθησμών  

Νοτιοευρωπαικών  χωρών    ,  σύμφωνα  με  τις    οποίες  ο  καρκίνος  του  μαστού  είναι 

πολύ  περισσότερο  διαδεδομένος  στις  χώρες  της  Βόρειας  Ευρώπης  σε  σχέση  με  τις 

αντίστοιχες  της  Νότιας  Ευρώπης.  Το  γεγονός  αυτό  αποδίδεται  βεβαίως  στη 

Μεσογειακή διατροφή που φαίνεται να επιλέγουν οι κάτοικοι των χωρών της Νότιας 

Ευρώπης.  Εικάζεται  πως  τα  περιστατικά  του  καρκίνου  του  μαστού  στην  Βρετανία 

μπορούν  να  αποφευχθούν    έως  και  15%  αν  ακολουθηθεί  η Μεσογειακή  διατροφή 

πλούσια σε ελαιόλαδο(Hawkes, 2005). 

Σε  έρευνα  (Paulsen,  2007)  στην  οποία  συμμετείχαν  182  Ευρωπαίοι  άνδρες 

ηλικίας από 20 έως 60 ετών, μελετήθηκαν οι αλλαγές που συνέβαιναν    στο αίμα των 

συμμετεχόντων  λόγω  κατανάλωσης  ενός  τετάρτου  του  φλιτζανιού  ελαιόλαδου 

καθημερινά  για 2  εβδομάδες.  Συγκεκριμένα  χρησιμοποιήθηκαν 3  ειδών  ελαιόλαδα, 

τα  οποία  είχαν  διαφορετικές  συγκεντρώσεις  των  ισχυρών  αντιοξειδωτικών  ουσιών, 

των  φαινολών.  Τα  ευρήματα  της  έρευνας  έδειξαν  μια  μείωση  της  τάξεως  του  13% 

στην  ουσία 8oxodG.  Η  εν  λόγω  ουσία  είναι  δείκτης  των  βλαβών  που  υφίσταται  το 

ανθρώπινο DNA  εξαιτίας  της  οξείδωσης.  Η  μείωση  που  παρατηρήθηκε  ήταν  η  ίδια 

ανεξάρτητα  από  την  περιεκτικότητα  του  ελαιόλαδου  σε  φαινόλες,  γεγονός  που 

οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  εξίσου  ισχυρή  αντιοξειδωτική  δράση  εμφανίζουν  τα 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα του ελαιόλαδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έναρξη 

της έρευνας, στους άνδρες από την Βόρεια Ευρώπη,  τα επίπεδα της ουσίας 8oxodG 

στο αίμα ήταν πολύ υψηλότερα σε σχέση με  τα αντίστοιχα  των ανδρών της Νότιας 

Ευρώπης. 

 

2.5.3 Ελαιόλαδο και πεπτικό σύστημα  

  Το  ελαιόλαδο,  σε  σχέση  πάντα  με  τις  υπόλοιπες  λιπαρές  ουσίες,  είναι  η 

περισσότερο  ανεκτή  από  τον  ανθρώπινο  οργανισμό.  Κλινικές  έρευνες  έχουν 

αποδείξει  ότι  παρουσιάζει  μεγάλη  απορροφητικότητα  από  το  βλεννογόνο  του 

εντέρου,  με  αποτέλεσμα  να  υποβοηθά  την  καλή  λειτουργία  του,  να  βελτιώνει  την 

κινητικότητά  του    μειώνοντας    αισθητά  τη  χρόνια  δυσκοιλιότητα,  και  γενικότερα 

ρυθμίζει  τον ανθρώπινο μεταβολισμό(Assy et al, 2009).  Η  κατανάλωσή  του μαζί  με 

καφέ ή λεμόνι, αποτελεί έναν πρακτικό άλλα ουσιαστικό τρόπο για την πρόληψη της 

δυσκοιλιότητας χωρίς να δημιουργούνται εντερικές ενοχλήσεις. 



  

 Παράλληλα,  προκαλεί  αύξηση  της  διούρησης  και  γενικότερα  εύρυθμη 

λειτουργία  του  ουροποιητικού  συστήματος.  Ταυτόχρονα,  έχει  την  ιδιότητα  να 

ανακουφίζει από τη δυσπεψία και συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της ικανότητας 

του  ανθρώπινου  οργανισμού  να  απορροφά  θρεπτικά  συστατικά,  όπως  ασβέστιο, 

μαγνήσιο και σίδηρο (Αβραάμ, 2004). 

  Ιδιαίτερης  σημασίας  είναι  το  γεγονός  ότι  στο  ελαιόλαδο  αποδίδονται 

θεραπευτικές ιδιότητες αναφορικά με τη γαστρίτιδα και το έλκος δωδεκαδακτύλου. Η 

κατανάλωση μικρής ποσότητας    ελαιόλαδου πριν από  το  γεύμα συνιστάται  για  την 

προστασία  από  τις  παραπάνω  παθήσεις  του  στομάχου.  Αυτό  όμως,  σε  καμία 

περίπτωση,  δεν  σημαίνει  ότι  είναι  σε  θέση  να  αντικαταστήσει  την  θεραπευτική 

αγωγή των παθήσεων αυτών όπως ορίζονται από την κλασική ιατρική. 

 

2.5.4 Ελαιόλαδο και σακχαρώδης διαβήτης 

  Ο  διαβήτης  αποτελεί  μια  χρόνια  διαταραχή  του  μεταβολισμού  η  οποία 

οφείλεται  είτε  σε  ανεπαρκή  επίπεδα  ινσουλίνης   (διαβήτης  τύπου  I),  είτε  στην 

αντίσταση  στην  ινσουλίνη  (διαβήτης  τύπου  II).  Χαρακτηρίζεται  όχι  μόνο  από 

διαταραχές  στο  μεταβολισμό  των  υδατανθράκων,  αλλά  και  από  μη  ισορροπημένο 

μεταβολισμό  πρωτεϊνών  και  λιπιδίων.  Κατά  συνέπεια  τα  άτομα  με  σακχαρώδη 

διαβήτη  τύπου  2   συχνά  εκδηλώνουν  και  υπερλιπιδαιμία.   Επιπλέον  ο  διαβήτης 

σχετίζεται  με  σημαντικά  αυξημένο  κίνδυνο  εκδήλωσης  αρτηριοσκλήρωσης, 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, νεφρικών παθήσεων και υπέρτασης.  

Ο  κύριος  στόχος  στη  θεραπεία  των  διαβητικών  είναι  ο  έλεγχος  του 

μεταβολισμού,  παράλληλα  με  τη  διατήρηση  των  συγκεντρώσεων  της  γλυκόζης  σε 

φυσιολογικά  επίπεδα,  τη  βελτίωση  των  συγκεντρώσεων  των  λιπιδίων  στο  αίμα,  τη 

επίτευξη  του  επιθυμητού  σωματικού  βάρους,  την  πρόληψη  και  θεραπεία  των 

επιπλοκών  του  διαβήτη  (π.χ.  υπέρταση)  και  γενικότερα  τη  βελτίωση  της  συνολικής 

υγείας. 

Η διατροφή αποτελεί τη βάση της θεραπείας του διαβήτη.  Πιο συγκεκριμένα, 

όσον αφορά τη διατροφική αγωγή  του διαβήτη τύπου 2, οι κύριοι στόχοι είναι δύο: 

 απώλεια βάρους και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 



  

 επιλογή  μιας  διατροφής,  η  σύνθεση  της  οποίας  θα  συμβάλλει  θετικά  στον 

έλεγχο της γλυκαιμίας και των συγκεντρώσεων των λιποπρωτεινών (HDL , LDL 

και VLDL).  

Οι παραπάνω στόχοι δύναται να επιτευχθούν με την εφαρμογή μιας δίαιτας 

πλούσιας  σε  ελαιόλαδο  ή  γενικότερα  μιας  δίαιτας  με  τα  χαρακτηριστικά  της 

Μεσογειακής  Διατροφής.  Η  δίαιτα  αυτού  του  τύπου  χαρακτηρίζεται  από  υψηλή 

περιεκτικότητα  σε  σύμπλοκους‐σύνθετους  υδατάνθρακες  π.χ.   (προϊόντα  ολικής 

άλεσης και όσπρια) καθώς  και  φυτικές ίνες. Η καθημερινή  κατανάλωση ελαιόλαδου 

σε  ποικίλες  ποσότητες  συνεπάγεται  υψηλή  περιεκτικότητα  της  δίαιτας  σε 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, η οποία κυμαίνεται μεταξύ του 15%‐20% των θερμίδων, 

με  αποτέλεσμα  το  λιπιδικό  σύνολο  να  ανέρχεται  στο  25‐35%  του  θερμιδικού 

συνόλου. Η δίαιτα πλούσια σε ελαιόλαδο εξασφαλίζει μια  ισορροπημένη διατροφή  

με  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  κορεσμένα  λιπαρά  οξέα  (λίπος  ζωικό),  και  όταν 

συνδυάζεται  με  πλούσιους  σε  φυτικές   ίνες  σύνθετους‐σύμπλοκους   υδατάνθρακες 

έχει  εντυπωσιακά  αποτελέσματα  στην  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  σακχαρώδη 

διαβήτη (Αποστολοπούλου, 2009).  

 

2.5.5 Ελαιόλαδο και γήρανση 

  Το  ελαιόλαδο  παρουσιάζει  υψηλή  περιεκτικότητα  σε  μονοακόρεστα  λιπαρά 

οξέα,  τα  οποία  έχουν  προστατευτικό  ρόλο  εναντίων  του  σχηματισμού  ρυτίδων  στο 

δέρμα. Όπως προαναφέρθηκε, οι ουσίες αυτές εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες 

του  οξυγόνου  που  φθείρουν  το  δέρμα  και  προκαλούν  γήρανση.  Επιπλέον,  το 

σκουαλένιο που περιέχει το ελαιόλαδο προστατεύει το δέρμα από τη οξείδωση των 

λιπιδίων  λόγω  διαφόρων  πηγών  ιονάζουσας  ακτινοβολίας,  όπως  η  υπεριώδης 

ακτινοβολία. 

  Η  βιταμίνη  Ε  του  ελαιόλαδου διαθέτει  ισχυρή αντιοξειδωτική δράση,  άκρως 

απαραίτητη  για  τον  οργανισμό  και  συμβάλει  στην  πρόληψη  της  γήρανσης  του 

δέρματος.  Έχει  αποδειχθεί  ότι  η  ύπαρξη  αντιοξειδωτιξών  ουσιών  συντελεί  στην 

αύξηση  του  μέσου  όρου  ζωής  σε  πολλά  είδη  ζώων  (Harman,  1982).  Αντίθετα,  μια 

δίαιτα φτωχή σε βιταμίνη Ε είναι πιθανό να εντείνει το σχηματισμό υπεροξειδίων . 

 

2.5.6 Ελαιόλαδο κα φλεγμονή 



  

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο, απομονώνεται από το παρθένο 

ελαιόλαδο  η  ολεοκανθάλη,  ένα  συστατικό  που  αποδεδειγμένα  παρουσιάζει 

παρόμοια αναλγητική δράση και φαρμακευτική συμπεριφορά με την ασπιρίνη. Αυτό 

βέβαια  δεν  σημαίνει  πως  το  ελαιόλαδο  από  μόνο  του  έχει  παυσίπονες  ιδιότητες. 

Ωστόσο, παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη  δράση που οφείλεται στην ικανότητά του να 

αναστέλλει  την δράση των ένζυμων τα οποία προκαλούν πόνο λόγω της παραγωγής  

προσταγλανδινών (Γρηγοράκης, 2009). 

 

2.5.7 Λοιπές ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου 

Πέραν  από  τις  προαναφερθείσες,  υπάρχει  ένα  πλήθος  άλλων  ευεργετικών 

δράσεων που εξασφαλίζεται από τον ανθρώπινο οργανισμό με τη συχνή κατανάλωση 

ελαιόλαδου.  Σύμφωνα  με  τον  κατάλογο  φυσικών  ιδιοτήτων,  χαρακτηρίζεται  ως 

μαλακτικό, αναπληρωτικό, πραϋντικό και προστατευτικό. 

Θεωρείται  εξαιρετικά  χολαγωγό,  χολοκυστοκινητικό,  δηλαδή  έχει  αυξημένη 

την  ικανότητα  απομάκρυνσης  της  χολής  από  τη  χοληδόχο  κύστη.  Έτσι,  συμβάλει 

σημαντικά στην αποτροπή της δημιουργίας της πέτρας στη χολή και λογίζεται ως ένας 

εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας στην πρόληψη της χολολιθίασης(Αβραάμ, 2004). 

Επίσης, η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει την ευεργετική δράση του αναφορικά 

με τη λειτουργία του παγκρέατος,  ενώ εκτιμάται πως τονώνει την μνήμη εξαιτίας της 

υψηλής περιεκτικότητάς του σε λιπαρά οξέα.  

Τέλος,  σύμφωνα  με  τη  λαϊκή  παράδοση,  η  συχνή  κατανάλωση  ελαιόλαδου 

συντελεί  στην  παραγωγή  τεστοστερόνης  και  οιστρογόνων  σε  άνδρες  και  γυναίκες 

αντίστοιχα,  με  συνέπεια  την  αύξηση  της  ερωτικής  διάθεσης.  Η  παροιμία  που 

ακούγεται  σε  πολλές  ελαιοπαραγωγικές  περιοχές  της  Ελλάδας  «φάε  λάδι  κι  έλα 

βράδυ»  απηχεί  αυτή  ακριβώς  τη  λαϊκή  αντίληψη.  Στην  Κρήτη  θεωρείται  πιο 

αποτελεσματικό  αφροδισιακό  το  ελαιόλαδο  που  καταναλώνεται  ωμό  (χωρίς 

μαγειρική επεξεργασία) και ακόμα καλύτερο απ' αυτό θεωρούσαν οι παλαιότεροι το 

λάδι που προέρχεται από άγριες ποικιλίες ελιάς.  Ίσως να μην είναι άσχετο μ' αυτές 

τις αντιλήψεις το γεγονός ότι μερικά νιόπαντρα ζευγάρια έπρεπε να φάνε από κοινού 

βρεγμένη  κουλούρα  με  το  πρώτο  λάδι  της  χρονιάς.  Το  θεωρούσαν  ελιξίριο 

γονιμότητας.  Το  ίδιο ακριβώς  έκαναν με  το  πρώτο  λάδι  της  χρονιάς  και  οι  εργάτες 



  

των ελαιοτριβείων, κατέβρεχαν το παξιμάδι στο πρώτο λάδι «για να δυναμώσουν, να' 

ναι καλά και να ξετελέψουν γεροί τη δουλειά τ' αλετρουβιού» ( ελαιοτριβείου). 

 
2.6 Ελαιόλαδο και πολιτισμός 

  Η  ελιά  και  το  ελαιόλαδο,  πέραν  από  βασικά  συστατικά  μιας  θρεπτικής  και 

υγιεινής  διατροφής,  αναντίρρητα  αποτελούν  στοιχεία  πολιτισμού  από  την 

αρχαιότητα έως και τα νεότερα χρόνια της  ελληνικής ιστορίας.  

Κατά την αρχαιότητα τα φύλλα από τα κλαδιά της ελιάς πλέκονταν σε στεφάνι 

τον  λεγόμενο  "κότινον"  με  το  οποίο  στεφανώνονταν  οι  Ολυμπιονίκες,  ενώ  το 

ελαιόλαδο  χρησιμοποιούνταν  και  ως  βασικό  καλλυντικό  μετά  το  λουτρό  για  τους 

Ομηρικούς  ήρωες  (Όμηρος,  Ιλιάς  Κ,577  και Οδύσσεια  δ,  49).  Επίσης,  στην  αρχαία 

Αθήνα,  στους  αθλητικούς  αγώνες  που  διεξάγονταν  κάθε  τέσσερα  χρόνια  κατά  τη 

διάρκεια  των Παναθηναίων,  το  έπαθλο  για  τους  νικητές  ήταν  πήλινοι  αμφορείς  με 

ελαιόλαδο. Μάλιστα ο Αριστοτέλης αναφέρει πως ειδικοί άρχοντες  των αγώνων,  οι 

αθλοθέτες, "το έλαιον τοις αθληταίς αποδιδόασι" (παρέδιδαν το λάδι στους αθλητές), 

λάδι  το  οποίο  παρήγαγαν  οι  ιερές  ελιές  της  πόλης,  οι  λεγόμενες  "μορίαι"  και 

συγκέντρωναν σε αμφορείς οι άρχοντες στην Ακρόπολη, όπου και φυλάσσονταν ως 

την έναρξη των Παναθηναίων (Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 60,3) 

Την ίδια περίοδο η ελιά λογίζονταν ως το δέντρο της ειρήνης. Η ίδια η Ειρήνη 

(θεότητα  που  ήταν  κόρη  του  Δία  και  της  Θέτιδας)  εικονιζόταν  με  κλαδί  ελιάς  στα 

χέρια  της.  Στους  πολέμους  δεν  υπήρχε  καλύτερος  τρόπος  αλλά  και  καλύτερο 

σύμβολο  για  τη  λήξη  των  επιχειρήσεων.  Οι  αγγελιοφόροι  που  στέλνονταν  για  να 

μεταφέρουν το μήνυμα της ειρήνης ή να ζητήσουν ανακωχή έπρεπε να κρατούν στο 

χέρι  τους  κλαδί  ελιάς.  Ήταν  το  αναμφισβήτητο  ιερό  σύμβολο  που  δήλωνε  τις 

προθέσεις  εκείνων  που  αποφάσιζαν  να  το  στείλουν.  Ο  συμβολισμός  αυτός 

διατηρήθηκε μέσω της παράδοσης μέχρι και σήμερα. 

Στις  μέρες  μας,  το  ελαιόλαδο  και  οι  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  την 

παραγωγή του έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν τις εικαστικές τέχνες, τα τραγούδια, 

τις  παραδόσεις  και  τα  έθιμα  του  λαού.  Πολλές  γιορτές  και  πολιτιστικές 

δραστηριότητες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ελαιόλαδο και τις καλλιεργητικές 

εργασίες της ελιάς. Αυτό απαντάται κυρίως στην επαρχία και ειδικότερα σε περιοχές 



  

όπου η καλλιέργεια της ελιάς είναι υψηλής σημαίας για την κοινωνική και οικονομική 

ζωή του τόπου.  

Στην Κρήτη,  το Νοέμβριο,  το μάζεμα της ελιάς καταλήγει σε πανηγύρι στους 

ελαιώνες.  Στη  «γιορτή»  αυτή  συρρέει  πλήθος  κόσμου,  όπου  άνδρες,  γυναίκες  και 

παιδιά συλλέγουν τον καρπό τραγουδώντας. Με το πρώτο λάδι φτιάχνουν τις πρώτες 

τηγανίτες  και  τηγανόψωμα  για  το  καλό  του  χρόνου  (Ψιλάκης,2009).  Στην    ίδια 

περιοχή, στον Κρητικό γάμο, ως την ημέρα του μυστηρίου οι συγγενείς του ζευγαριού 

στέλνουν στους νεόνυμφους δώρα, τα «κανίσκια», που είναι καλάθια με ελαιόλαδο 

και  τυρί(  Κρασσανάκης,  2009).  Στο  Τρίκορφο  Μεσσηνίας,  κάθε  χρόνο  και  για  δύο 

μέρες τον Αύγουστο, πραγματοποιείται η ετήσια γιορτή ελιάς. Σε αυτή συμμετέχουν 

πάνω  από  20  εκθέτες  και  οι  επισκέπτες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  γνωρίσουν  από 

κοντά το ελαιόλαδο και τα υπόλοιπα προϊόντα της ελιάς, καθώς και να ενημερωθούν 

για τις ιδιότητές τους. Η μεγάλη επισκεψιμότητα που  παρατηρείται καταδεικνύει τη 

σπουδαιότητα  της  καλλιέργειας αυτής στην  κοινωνική  και  πολιτιστική  έκφραση  της 

ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

Το  ελαιόλαδο  είναι  στενά  συνδεδεμένο  με  την  ορθόδοξη  θρησκεία.  Η 

συμμετοχή του στα άγια μυστήρια αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη του παραπάνω 

δεσμού.  Κατά  το  μυστήριο  της  βάπτισης,  ο  ανάδοχος  αλείφει  με  λάδι  τον 

βαπτιζόμενο, ενώ στο μυστήριο του ευχελαίου ο ιερέας σταυρώνει τους πιστούς στο 

μέτωπο με λάδι. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Χριστός πριν τη σύλληψη του προσεύχεται 

στον κήπο των Ελαιώνων, καθιστά την ελιά στη συνείδηση του πιστού «δέντρο ιερό». 

Παράλληλα,  η  παρουσία  του  ελαιόλαδου  στην  ορθόδοξη  θρησκευτική 

παράδοση  είναι  παραπάνω  από  εμφανής.  Στο  καντήλι,  που  καίει  σε  ένδειξη 

σεβασμού και τιμής στον Θεό και τους Αγίους, το μίγμα αποτελείται από ελαιόλαδο 

και  νερό.  Το  λάδι  στην  περίπτωση  αυτή  συμβολίζει  την  ευσπλαχνία  και  το  άπειρο 

έλεος του Θεού προς τον άνθρωπο. Στις περιόδους νηστείας το ελαιόλαδο και η ελιά 

κατέχουν τη σημαντικότερη θέση στο διαιτολόγιο των πιστών. Κατά την χριστιανική 

παράδοση,  μετά  τον  κατακλυσμό  του  Νώε,  το  περιστέρι  επιστρέφει  στην  Κιβωτό 

κρατώντας στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο της ελπίδας για μια νέα αρχή. 

Επίσης,  σύμφωνα  με  τη  λαϊκή  παράδοση  το  ελαιόλαδο  εμφανίζεται  και  ως  μέσο 

εξαγνισμού.  Χρησιμοποιείται  με  νερό  ή  κάρβουνο  κατά  άλλες  παραλλαγές 



  

προκείμενου να απομακρυνθεί η αρνητική ενέργεια, το «κακό μάτι» όπως λέγεται. Η 

διαδικασία είναι γνωστή ως «ξεμάτιασμα».   

 
 
2.7 Η νοθεία του ελαιόλαδου. 

  Η  επιθυμία  του  ανθρώπου  για  εύκολο  κέρδος  οδηγεί  στη  νοθεία  του 

ελαιόλαδου. Η νοθεία του ελαιόλαδου από ασυνείδητους μεσάζοντες και εμπόρους 

αποτελεί  φαινόμενο  που  εμφάνιζε  μεγάλη  συχνότητα  τόσο  στο  παρελθόν  όσο  και 

σήμερα. Αναμένεται μάλιστα να συνεχιστεί αν οι αρμόδιες αρχές δεν λάβουν άμεσα 

μέτρα.  

  Το ελαιόλαδο μοιάζει στα γενικά του χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα φυτικά 

έλαια, ενώ ταυτόχρονα έχει αρκετά υψηλότερη τιμή. Για το λόγο αυτό η νοθεία του 

ελαιόλαδου  πραγματοποιείται  συνήθως  με  την  ανάμειξή  του  με  μικρές  ποσότητες 

άλλων  ελαίων,  χωρίς  αυτό  να  γίνεται  αντιληπτό  τις  περισσότερες  φορές  από  τους 

καταναλωτές αλλά και από εξειδικευμένα άτομα.  Το προϊόν  της εν λόγω ανάμειξης  

πολλές  φορές  μάλιστα  αποδεικνύεται  επικίνδυνο  για  τη  δημόσια  υγεία.  Τα 

συνηθέστερα μέσα νοθείας είναι τα ακόλουθα: 

• Το πυρηνέλαιο. Το πυρηνέλαιο παρότι είναι λάδι του μεσοκαρπίου της ελιάς  

μοιάζει  περισσότερο  με  το  σπορέλαιο.  Μετά  το  ραφινάρισμα  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  ως  λάδι  φαγητού.  Ωστόσο,  η  ανάμειξή  του  με  παρθένο 

ελαιόλαδο δεν επιτρέπεται βάσει νόμου σε πολλές ελαιοπαραγωγικές χώρες 

του κόσμου, και όταν αυτό γίνεται διώκεται ποινικά. 

• Τα σπορέλαια. Το ελαιόλαδο μπορεί να νοθευτεί με διάφορα σπορέλαια όπως 

σησαμέλαιο, βαμβακέλαιο, καλαμποκέλαιο, φουντουκέλαιο και άλλα. 

• Τα  ιχθυέλαια.  Τα  ιχθυέλαια περιέχουν σε αυξημένα ποσοστά πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα. 

• Το  ορυκτέλαιο.  Πολλές  φορές  το  ελαιόλαδο  αναμειγνύεται  ακόμα  και  με 

ορυκτέλαια. Οι  διάφοροι  τύποι ορυκτέλαιου  είναι  το παραφινέλαιο,  το  λάδι 

μηχανής και γενικά τα λάδια μηχανών εσωτερικής καύσης. 

• Προσμίξεις  με  έλαια  ξένων  χωρών.  Μπορεί  οι  προσμίξεις  να  είναι  γενικά 

νόμιμες, όταν όμως στην ετικέτα δεν γίνεται αναγραφή, τότε η ενέργεια αυτή 



  

αποτελεί νοθεία του ελαιόλαδου με στόχο την εξαπάτηση του καταναλωτή και 

την αισχροκέρδεια από τις επιχειρήσεις (Μαυρίδης, 2009).  

Ο πλέον σίγουρος και  ίσως και μοναδικός  τρόπος για να διαπιστώσει κανείς 

κατά  πόσο  το  ελαιόλαδο  είναι  νοθευμένο  είναι  η  χημική  του  ανάλυση.  Σε  κάποιες 

περιπτώσεις,  όπως  το  καλαμποκέλαιο  και  το  βαμβακέλαιο,  η  ανίχνευση  δεν  είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα συγκεκριμένα έλαια περιέχουν σε χαμηλότερο ποσοστό 

ελαϊκό  οξύ  και  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό  λινελαϊκό  οξύ  συγκριτικά  με  το  ελαιόλαδο 

(Μαυρόπουλος, 1996). Για την ανίχνευση της νοθείας του ελαιόλαδου, εφαρμόζεται 

ένα  πλήθος  χημικών  μεθόδων  και  τεχνικών,  οι  οποίες  ορίζονται  και  υιοθετούνται 

απόλυτα  από  το  Διεθνές  Συμβούλιο  Ελαιόλαδου  (Δ.Σ.Ε)  και  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

(Ε.Ε) (Μαυρίδης, 2009). 

Από  την  άλλη,  το  φουντουκέλαιο  έχει  παρεμφερή  χημική  σύσταση  με  το 

ελαιόλαδο. Το γεγονός αυτό καθιστά την ανάμειξή τους ελκυστική και την ανίχνευση 

της  νοθείας  εξαιρετικά  δύσκολη.  Οι  κλασικές  μέθοδοι  αδυνατούν  να  ανιχνεύσουν 

ποσοστά προσμίξεων κάτω από 10%, ενώ ανάλογες τεχνικές δυσκολίες παρουσιάζουν 

και  οι  σύγχρονες  αναλυτικές  τεχνικές.  Κατά  συνέπεια,  το  Διεθνές  Συμβούλιο 

Ελαιόλαδου  (Δ.Σ.Ε)  δημιούργησε  ειδική  ομάδα  εργασίας  με  σκοπό  και  αντικείμενο 

τον  προσδιορισμό  μιας  αξιόπιστης  μεθόδου  ανίχνευσης  της  νοθείας  αυτής.    Η 

εργασία  της  ομάδας  αυτής  απέδωσε  εξαιρετικά  αποτελέσματα,  καθώς  οι 

επιστήμονες ισχυρίζονται ότι είναι πλέον σε θέση να ανιχνεύσουν νοθεία ελαιόλαδου 

με φουντουκέλαιο σε ποσοστό ακόμη και κάτω από 0.5% (Σειραγάκης, 2005). 

Η νοθεία του ελαιόλαδου αποτελεί φαινόμενο που απαντάται σε όλες σχεδόν 

τις  αγορές  παγκοσμίως,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  ελληνικής.  Στο  παρελθόν  οι 

Έλληνες  καταναλωτές  έχουν  γίνει  πολλές φορές  μάρτυρες  διατροφικών  σκανδάλων 

με  το  ελαιόλαδο  στο  επίκεντρο.  Το  2008  εντοπίστηκε  να  κυκλοφορεί  στην  αγορά 

πυρηνέλαιο  και  μείγμα  πυρηνελαίου  με  ελαιόλαδο  στα  δείγματα  των  οποίων  το 

Γενικό  Χημείο  του  Κράτους  ανίχνευσε  υδρογονάνθρακες  “Mineral  Oil”  σε 

αστρονομικά ποσοστά (280mg/kg). Παρόμοια ήταν τα ευρήματα που προέκυψαν από 

έλεγχο σε εισαγόμενο  πυρηνέλαιο  από Ισπανία και Πορτογαλία (Αναγνωστόπουλος 

κ.α, 2008) 

Μεγάλη  ένταση  του  φαινομένου  παρατηρείται  όμως  και  στην  αμερικάνικη 

αγορά.  Η  έλλειψη  αυστηρών  ελέγχων  και  προδιαγραφών  στις  Η.Π.Α  έχει  ως 



  

αποτέλεσμα  την  επανειλημμένη  κυκλοφορία  χαμηλής  ποιότητας  ή  και  νοθευμένου 

ακόμη ελαιόλαδου. Κατά καιρούς έχουν αποσυρθεί από τα ράφια των σούπερ μάρκετ 

ποσότητες  ελαιόλαδου  που  κρίθηκε  επικίνδυνο  για  την  δημόσια  υγεία  (Huffstuter, 

2010).  

Απάτη  όμως  εναντίων  των  καταναλωτών  συνιστά  και  ο  ψευδής 

χαρακτηρισμός  του  ελαιόλαδου.  Στην  Καλιφόρνια,  το  69%  του  ελαιόλαδου  που 

εισάγεται ως εξαιρετικά παρθένο και το 10% που παράγεται ως τέτοιο δεν πληρεί τις 

σχετικές  προϋποθέσεις,  καθώς  δεν  τηρούνται  τα  διεθνή  πρότυπα.  Τα  εστιατόρια 

έχουν  συνασπιστεί  και  καταθέσει  αγωγές  εναντίων  των  εταιριών  εμπορίας  του 

ελαιόλαδου.  Το  παράδοξο  στην  υπόθεση  αυτή  είναι  ότι  τι  Διεθνές  Συμβούλιο 

Ελαιόλαδου υποστηρίζει τα προϊόντα των μελών του (Milbourn, 2010).    

 

2.8 Σύνοψη 

Συνοπτικά,  μπορεί  να  πει  κανείς  ότι  το  ελαιόλαδο  δεν  αποτελεί  απλά  ένα 

διατροφικό  συστατικό.  Είναι  η  βάση  της  ελληνικής  διατροφής,  ένω  συνδέεται 

άρρηκτα με την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, την χριστιανική παράδοση 

και την λαϊκή κουλτούρα του τόπου. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αμφισβητήσει την 

στένη σχέση που αποδεδειγμένα υπάρχει μεταξύ  της κατανάλωσης ελαιόλαδου και 

την διατήρηση της καλής ανθρώπινης υγείας. Ωστόσο, το ελαιόλαδο που κυκλοφορεί 

στην αγορά δεν είναι πάντα ασφαλές. Η νοθεία του ελαιόλαδου είναι ένα φαινόμενο 

που παρατηρείται στις περισσότερες αγορές ανά τον κόσμο, όπως και στην ελληνική, 

και χρίζει άμεσης αντιμετώπισης καθώς άπτεται της δημόσιας υγείας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
 
3 Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

  Η  Ελλάδα  βρίσκεται  στην  τρίτη  θέση  παγκοσμίως,  όσον  αφορά  στην 

παραγωγή ελαιόλαδου, μετά την Ισπανία και την Ιταλία, παράγοντας κάθε χρόνο ένα 

σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το  σημαντικότερο  είναι  ότι  το  ελληνικό  ελαιόλαδο  είναι  το  υψηλότερης 

ποιότητας  ελαιόλαδο  που  παράγεται    παγκοσμίως,  αφού  το  80%  της  παραγωγής 

κατατάσσεται στην ανώτερη κατηγορία, αυτή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. 

Υψηλότερο  ποσοστό  από  αυτό  δεν  καταγράφεται  σε  καμία  χώρα  του  κόσμου.  Η 

υψηλή ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου οφείλεται κυρίως στα εξής: 

• Στο ελληνικό  κλίμα που ευνοεί την ελαιοκαλλιέργεια. 

• Στην    δίχως  καθυστέρηση  σύνθλιψη  της  ελιάς  κατά  τη  διαδικασία  της 

παραγωγής του ελαιόλαδου. 

• Στον οικογενειακό χαρακτήρα των ελληνικών καλλιεργειών  που εγγυάται την  

υπευθυνότητα και το «μεράκι» στην παραγωγή (www.laconia.com.gr). 

 

3.1 Η εγχώρια αγορά του ελαιόλαδου 

3.1.1 Η παραγωγή του ελαιόλαδου 

  Αναφορικά με την ελληνική παραγωγή του ελαιόλαδου παρατηρείται ότι αυτή 

κυμαίνεται  σε αρκετά υψηλά  επίπεδα  τα  τελευταία  χρόνια  και  συγκεκριμένα πάνω 

από  300.000  τόνους  ετησίως.  Ειδικότερα,  το  2000  καταγράφεται  η  υψηλότερη 

παραγωγή  των  τελευταίων  ετών,  με  408.375  τόνους.  Επίσης,  υψηλή  παραγωγή 

παρατηρείται  τις  χρονιές 2002  και 2006  με 381.620  και 396.196  τόνους αντίστοιχα. 

Την  τελευταία  χρονιά  για  την  οποία  υπάρχουν  διαθέσιμα  στοιχεία,  το  2007,  η 

παραγωγή κυμάνθηκε σε χαμηλά σχετικά επίπεδα με 331.310 τόνους ελαιόλαδου. Τα 

στοιχεία  που  αφορούν  στην  ελληνική  παραγωγή  ελαιόλαδου  συνοψίζονται  στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακύμανση της παραγωγής από έτος σε 

έτος,  η  όποια  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  είναι  αρκετά  μεγάλη.  Χαρακτηριστικά, 



  

μεταξύ των ετών 2000 και 2001, παρατηρείται μείωση της παραγωγής κατά 26%, και 

κατά  συνέχεια,  το  2002  αύξηση  της  τάξης  του  26,26%.  Το  2007  η  παραγωγή 

ελαιόλαδου  εμφανίζεται  μειωμένη  κατά  16,37%,  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  του 

2006. Οι αξιοσημείωτες αυτές διακυμάνσεις ίσως οφείλονται στις καιρικές συνθήκες 

που  επικρατούν  κατά  έτος,  είτε  σε  ενδεχόμενες  φυσικές  καταστροφές  όπως 

πυρκαγιές. 

Όσον  αφορά  στην  Ευρωπαϊκή    Ένωση,  η  υψηλότερη  παραγωγή  ελαιόλαδου 

των τελευταίων ετών επιτεύχθηκε το 2003 με 2.467.014 τόνους και η χαμηλότερη το 

2002    με 1.833.422  τόνους.  Το 2007  η  παραγωγή ανέρχεται  σε     2.174.073  τόνους. 

Από  την  ανάλυση  των  παραπάνω  στοιχείων  προκύπτει  ότι  διαχρονικά  η  ελληνική 

παραγωγή  ελαιόλαδου  αντιπροσωπεύει  ένα  σημαντικό  τμήμα  της  συνολικής 

παραγωγής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Το  ποσοστό  συμμετοχής,  από  το  2000  ως  το 

2007 κυμαίνεται από 12,97% ως 21,37% και κρίνεται αρκετά υψηλό, αν αναλογιστεί 

κανείς  ότι  η  Ελλάδα  γεωγραφικά  καλύπτει  πολύ  μικρότερο  τμήμα  της  Ευρώπης 

(FAOSTAT, 2009).  

  Αναλυτικά  τα  στοιχεία  που  αφορούν  την  παραγωγή  του  ελαιόλαδου  στην 

Ελλάδα  και  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  τα  τελευταία  χρόνια  συνοψίζονται  στον  πίνακα 

πίνακα 3.1 και αποδίδονται γραφικά στο γράφημα 3.1. Στο γράφημα 3.2 αποδίδεται η 

συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής στην παραγωγή της Ε.Ε τα τελευταία έτη. 

 

 

Πίνακας 3.1 Η παραγωγή του ελαιόλαδου (σε τόνους) στην Ελλάδα και την Ε.Ε 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ε.Ε 1910703 2329330 1833422 2467014 2178228 1916108 2152399 2174073
Ελλάδα 408375 302230 381620 374903 321338 386385 396196 331310
Πηγή:FAOSTAT, 2009 
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Διάγραμμα 3.1: Η ετήσια παραγωγή ελαιόλαδου σε Ελλάδα και Ε.Ε 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 
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Διάγραμμα 3.2: Η ποσοστιαία συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής στην παραγωγή 

της Ε.Ε 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 

  

3.1.2 Η κατανομή της παραγωγής ελαιόλαδου στην ελληνική επικράτεια 

   Μπορεί η ελληνική παραγωγή του ελαιόλαδου να διατηρείται διαχρονικά σε 

υψηλό επίπεδο, αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η 

οποία παράγει  μαζικά  ελαιόλαδο σε όλη  την  έκτασή  της.  Στην  ελληνική  επικράτεια 

υπάρχουν  4  ελαιοπαραγωγικοί    πυρήνες,  από  τους  οποίους  προέρχεται  ο  κύριος 

όγκος  της  παραγωγής.  Αυτοί  είναι  η  Πελοπόννησος,  η  Κρήτη,  η  Λέσβος  και  η 

Κέρκυρα. Μικρότερη,  αλλά αξιοσημείωτη παραγωγή παρατηρείται  στην  Εύβοια  και 



  

στην  ευρύτερη  γεωργική  περιοχή  της  Δράμας.  Οι  υπόλοιπες  περιοχές  της  χώρας 

συμμετέχουν  με  εμφανώς  μικρότερη  δυναμική.  Στον  χάρτη  που  ακολουθεί,  όπου 

αποδίδεται  το  ποσοστό  της  γεωργικής  γης  που  καλύπτεται  από  καλλιέργειες 

ελαιόδεντρων, αποτυπώνεται η παραπάνω πραγματικότητα.  

 

 

 

 
Εικόνα 3.1:  Χάρτης κατανομής της παραγωγής ελαιόλαδου 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ, 1999) 



  

3.1.3 Η κατανάλωση του ελαιόλαδου 

  Σύμφωνα  με  στοιχεία  από  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Εμπορίου,  η 

κατανάλωση  του  ελαιόλαδου  στη  χώρα  μας  αλλά  και  σε  ολόκληρη  την  Ευρωπαϊκή 

Ένωση παρουσιάζει μια αξιοπρόσεκτη σταθερότητα. Η υψηλότερη κατανάλωση των 

τελευταίων ετών παρατηρείται το έτος 2000 και φτάνει για την Ελλάδα τους 188.251 

τόνους και για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 κρατών‐μελών τους 1.629.396  τόνους. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία των τελευταίων ετών διατίθενται στον ακόλουθο πίνακα (3.2)  

και αποδίδεται γραφικά στο γράφημα 3.3 

 

Πίνακας 3.2 Η κατανάλωση του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και την Ε.Ε 

  2000 2001 2002 2003 
Ε.Ε 1629396 1659023 1649574 1680055
Ελλάδα 188251 186999 162933 171486
Πηγή:FAOSTAT, 2009 
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Διάγραμμα 3.3 Η κατανάλωση του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και την Ε.Ε 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 

 

 

 Κατά τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ), ο μέσος Έλληνας 

καταναλωτής καταναλώνει είκοσι δύο κιλά ελαιόλαδο κατά μέσο όρο ετησίως ενώ οι 

Κρητικοί ξεπερνούν τα είκοσι πέντε κιλά κατά άτομο το χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί 

σε κατανάλωση 70 γραμμαρίων ελαιόλαδου ημερησίως. Η κατανάλωση αυτή, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 3.2, είναι σήμερα η υψηλότερη στον κόσμο και υπερβαίνει κατά 

πολύ την κατανάλωση που απαντάται σε άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. 



  

Εντύπωση  προκαλεί  το  γεγονός  ότι  σε  χώρες  με  πολύ  υψηλότερη  παραγωγή 

ελαιόλαδου όπως η  Ισπανία  και η  Ιταλία,  η  ετήσια  κατά  κεφαλή κατανάλωση είναι 

6,5 και 9 κιλά αντιστοίχως.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  3.2:  Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιόλαδου (Kg/ έτος) 

Πηγή: Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ), 2009 

 

 Γίνεται  επομένως  αντιληπτό  ότι  παρά  το  γεγονός  ότι  η  παραγωγή  του 

ελαιόλαδου παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις από έτος σε έτος, η κατανάλωσή του 

διατηρείται σταθερά σε υψηλό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι διατροφικές συνήθειες 

των  Ελλήνων  ως  προς  το  ελαιόλαδο  είναι  συγκεκριμένες  και  ανεξάρτητες  από  τις 

ανάγκες ζήτησης που δημιουργεί η διακύμανση της προσφοράς.  

 

3.2 Το διεθνές εμπόριο του ελαιόλαδου 

3.2.1 Η ελληνική εξαγωγή ελαιόλαδου 

  Οι  εξαγωγές,  χωρίς  καμία  αμφιβολία,  είναι  τομέας  τεράστιας  σημασίας  για 

την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία κάθε οικονομίας ανά τον κόσμο. Από αυτή 

τη γενίκευση δεν θα μπορούσε να εξαιρείται η περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, 

και  ιδιαίτερα δεδομένου ότι οι  ελληνικές εξαγωγές είναι περιορισμένες σε μέγεθος 

και εντοπίζονται κυρίως σε γεωργικά προϊόντα. 
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  Αναφορικά  με  την  εξαγωγή  του  ελαιόλαδου,  τα  στοιχεία  του  Παγκόσμιου 

Οργανισμού  Εμπορίου  (2009)  αποδεικνύουν  “του  λόγου  το  αληθές”,  καθώς 

καταδεικνύουν με  τον  καλύτερο  τρόπο  τη σημαντικότητα  του  τομέα.  Συγκεκριμένα, 

την  τελευταία  δεκαετία  η  εξαγωγή  ελαιόλαδου  κυμαίνεται  σταθερά  σε  υψηλά 

επίπεδα, με σημείο αναφοράς το έτος 2006 οπότε και καταγράφονται οι υψηλότερες 

τιμές σε ποσότητα και αξία. Τη χρονιά αυτή εξάχθηκαν 105.582 τόνοι ελαιόλαδου με 

συνολική αξία 486  εκατομμύρια δολάρια περίπου.  Το 2007  οι  εξαγωγές ανέρχονται 

σε  96.108  τόνους,  αξίας  385,8  εκατομμυρίων  δολαρίων.  Εξαίρεση  στη  γενικότερη 

εικόνα  άνθησης  των  εξαγωγών  αποτελεί  το  έτος  2004  οπότε  και  οι  εξαγωγές 

περιορίζονται  σε  43.318  τόνους,  αξίας  151,5  εκατομμυρίων  δολαρίων,  στις 

χαμηλότερες τιμές της τελευταίας δεκαετίας.  Αναλυτικά, οι ποσότητες και η αξία του 

εξαγομένου  ελαιόλαδου,  ανά  έτος,  από  το  2000  και  έπειτα  είναι  διαθέσιμες  στον 

πίνακα 3.3 και αποδίδονται γραφικά στο γράφημα 3.3 

 

Πίνακας 3.3 Η ελληνική εξαγωγή ελαιόλαδου 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
σε 
τόνους 104139 178152 74172 96709 43318 98821 105582 96108
σε 
1000$ 195196 207415 176470 275716 151558 403447 486087 385880
Πηγή: FAOSTAT, 2009 

 

 
Διάγραμμα 3.4: Η ελληνική εξαγωγή ελαιόλαδου σε ποσότητα και αξία 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 

 

Από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι υπάρχει μια σχετική 

ανακολουθία ανάμεσα στην διακύμανση της εξαγώγιμης ποσότητας ελαιόλαδου και 

της αντίστοιχης αξίας της. Για παράδειγμα, το 2001 παρατηρείται μια έντονη μείωση 

της  εξαγωγής  ελαιόλαδου,  η  οποία  όμως  δεν  συνοδεύεται  από  αντίστοιχη  μείωση 
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των  εσόδων  που  προκύπτουν  από  αυτή.  Κάτι  ανάλογο,  προς  την  αντίθετη  όμως 

κατεύθυνση,  συμβαίνει  και  το  έτος  2002.  Το  συγκεκριμένο  φαινόμενο  προφανώς 

οφείλεται στο γεγονός ότι η  τιμή του ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά δεν παραμένει 

σταθερή, αλλά παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις από έτος σε έτος.  

Αναφορικά  με  την  παγκόσμια  αγορά  ελαιόλαδου,  μπορεί  να  πει  κανείς  ότι 

αυτή  διαρκώς  μεγαλώνει.  Η  Κίνα  αποτελεί  παραδοσιακά  τη  μεγαλύτερη  αγορά 

ελαιόλαδου.  Αυτό αποδίδεται στο  εύρος  του πληθυσμού  της  και  στο  γεγονός ότι  η 

γεωγραφική της θέση και η έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας δεν της επιτρέπουν, προς 

το  παρών  τουλάχιστον,  μαζική  παραγωγή  ελαιόλαδου.  Την  τελευταία  εικοσαετία 

παρατηρείται  μια  σημαντική  αύξηση  των  απαιτήσεων  των  δυτικών,  οικονομικά 

ανεπτυγμένων  χωρών,  για  υψηλής  ποιότητας  ελαιόλαδο,  με  χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα αυτό των χωρών της Βόρειας Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Αυτό οφείλεται 

στην  ολοένα  αυξανόμενη  εκτίμηση  της  παγκόσμιας  κοινότητας  στις  ευεργετικές 

ιδιότητες  του  ελαιόλαδου  και  της  Μεσογειακής  Διατροφής.  Σύμφωνα  με  τον 

Thompson  et  al  (1994),  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  την  εξαετία  1986  με  1992 

παρατηρήθηκε αύξηση στην πώληση και κατανάλωση ελαιόλαδου της τάξης του 15%. 

Ο  συγγραφέας  αποδίδει  την  παραπάνω  αύξηση  πρωτίστως  στις  ευεργετικές 

επιδράσεις του ελαιόλαδου στην ανθρώπινη υγεία και δευτερευόντως στη γευστική 

του ανωτερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έλαια.  

Ωστόσο, από το 2007 παρατηρείται μια μικρή πτώση της ζήτησης, αφού ελέω 

οικονομικής  κρίσης  οι  καταναλωτές  ανά  τον  κόσμο  στρέφονται  σε  φθηνότερα 

υποκατάστατα του ελαιόλαδου.  

 

3.2.2 Τα προβλήματα της εξαγωγής ελαιόλαδου 

  Όπως προαναφέρθηκε, η εξαγωγή του ελαιόλαδου είναι ζωτικής σημασίας για 

την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, στην πράξη, η χώρα δεν αποκομίζει τα αναμενόμενα 

οικονομικά οφέλη από τις εξαγωγές. Αυτό είναι πλέον κοινή παραδοχή των φορέων 

που  εμπλέκονται  και  αποδίδεται  σε  μια  σειρά  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζει  ο 

τομέας. 

  Το  σημαντικότερο  πρόβλημα  εντοπίζεται  στην  τυποποίηση  και  την 

ταυτοποίηση του ελαιόλαδου. Είναι αλήθεια πως το 85% της εξαγώγιμης ποσότητας 

εξάγεται ως ανώνυμο προϊόν και διακινείται στην αγορά με ξένο εμπορικό σήμα. Το 



  

50%  της  ελληνικής  παραγωγής  εξάγεται  στην  Ιταλία,  και  από  αυτό  μόλις  το  10% 

εξάγεται  ως  επώνυμο  προϊόν.  Σημαντικό  αλλά  μικρότερο  τμήμα  της  παραγωγής 

εξάγεται στην  Ισπανία  χωρίς επίσης να έχει προηγηθεί  τυποποίηση ή  ταυτοποίηση. 

Ως  αποτέλεσμα,  η  χώρα  μας  μπορεί  να  είναι  τρίτη  σε  παραγωγή  ελαιόλαδου  στον 

κόσμο,  καλύπτει  όμως  μόνο  το 3%  της  αγοράς  των  δυτικών  ανεπτυγμένων  χωρών. 

Την  ίδια  στιγμή  η  Ιταλία,  η  κύρια  χώρα  προορισμού  του  ελληνικού  ελαιόλαδου, 

καλύπτει  το  80%  της  αγοράς,  με  την  Ισπανία  να  ακολουθεί  με  σημαντικό  μερίδιο. 

(Καδδά, 2006). 

Η  ορθότητα  του  παραπάνω  ισχυρισμού  αποδεικνύεται  από  την  έρευνα  της 

Menapace at al  (2008).  Η  έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε  τον  Ιανουάριο  του 2008 

στο Οντάριο του Καναδά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Τορόντο. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν  με  προσωπικές  συνεντεύξεις  που  διήρκησαν  περίπου  15  λεπτά  η 

καθεμιά.  Το δείγμα επιλέχθηκε  τυχαία, με μοναδική προϋπόθεση οι συμμετέχοντες 

να  είχαν  αγοράσει  και  καταναλώσει  ελαιόλαδο  τους  τελευταίους  6  μήνες,  και 

αποτελούνταν  από 207  άτομα.12  άτομα  βρέθηκαν  να  μην  πληρούν  την  παραπάνω 

προϋπόθεση  και  ως  εκ  τούτου  δεν  συμμετείχαν.  Από  την  έρευνα  προέκυψε  ότι  το 

86%  των  καταναλωτών  του  δείγματος    προτιμούν  το  ιταλικό  ελαιόλαδο  έναντι  του 

ισπανικού  και  του  ελληνικού  ,  και  είναι  διαθετιμένοι  να  το  αγοράσουν  σε  σχετικά 

υψηλή τιμή (από 7,68 CAD $/λίτρο ως 9,48 CAD$/λίτρο). Το απογοητευτικότερο όλων 

είναι  πως  το  σύνολο  των  καταναλωτών  δεν  προτιμά  το  ελληνικό  ελαιόλαδο  έναντι 

του ιταλικού ή του ισπανικού. Ούτε ένας καταναλωτής του δείγματος δεν εκδήλωσε 

την προτίμησή του για το ελληνικό ελαιόλαδο. 

  Κατά  τον  πρώην  υπουργό  πολιτισμού  κύριο  Αντώνη  Σαμαρά  (2009),  το 

ελληνικό  ελαιόλαδο δεν πάσχει από ποιότητα,  αλλά από  τεκμηρίωση,  προβολή  και 

προώθηση.  Το  κορυφαίο  ελληνικό  προϊόν    βρίσκεται  εδώ  και  δεκαετίες  υπό  τον 

εμπορικό έλεγχο των Ιταλών, αποτελώντας στα μπουκάλια τους το «μυρωδικό» που 

δίνει  άρωμα  και  γεύση  στο  εξαιρετικό  παρθένο  ελαιόλαδο  το  οποίο  πωλούν. 

Μάλιστα, τελευταία παρατηρήθηκε η ανησυχητική τάση να μην αποτελεί διέξοδο για 

το λάδι μας ούτε η Ιταλία. Ισχυρές ισπανικές φίρμες αγόρασαν παραδοσιακά ιταλικά 

ονόματα  του  ελαιολάδου  και  προσπαθούν  να  εκπαιδεύσουν  τον  καταναλωτή  στη 

γεύση του ισπανικού προϊόντος, το οποίο διαθέτουν σε αφθονία, με ανταγωνιστικές 

τιμές,  ευτυχώς  όμως  όχι  στα  δικά  μας  επίπεδα  ποιότητας.  Ως  αποτέλεσμα,  οι 



  

εξαγορασμένες από τους  Ισπανούς  ιταλικές φίρμες προβαίνουν σε πολύ μικρότερες 

αγορές ελληνικού ελαιολάδου, σε σχέση με ό,τι έκαναν παλιά.   

Σύμφωνα  με  μελέτη  του  Συνδέσμου  Εξαγωγέων  Βορείου  Ελλάδος  (Σ.Ε.Β.Ε), 

που  έλαβε  χώρα  το  2003,  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  παρθένου  ελαιόλαδου  που 

εξάγει η Ελλάδα κατευθύνεται προς  την  Ιταλία   Η μεγαλύτερη ποσότητα αυτού δεν 

καταναλώνεται  στη  γειτονική  χώρα  αλλά  επαναεξάγεται  ως  ιταλικό. Στην  ετικέτα 

μάλιστα  συνηθίζεται  η  έκφραση «εμφιαλώνεται  στην  Ιταλία»  που παραπλανά  τους 

καταναλωτές  (Lempert,  2010).  Με  τον  τρόπο  αυτό  οι  Ιταλοί  έμποροι  καρπώνονται 

υπεραξία  που  πολλές  φορές  αγγίζει  το  1  ευρώ  το  λίτρο.    Μάλιστα,  συχνά  δεν 

επαναεξάγεται αυτούσιο, αλλά αφού πρώτα έχει αναμειχθεί με  ιταλικό  του οποίου 

την  ποιότητα  βελτιώνει.  Αυτό  συμβαίνει  στην  προσπάθεια  των  ιταλικών  εταιριών 

τυποποίησης να ανταποκριθούν στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών 

για  υψηλής  ποιότητας  ελαιόλαδο  (εξαιρετικά  παρθένο).  Το  ποσοστό  αυτό  το  1999 

ήταν 84%,  το 2000 ήταν 83%,  το 2001 ήταν 82%,  το 2002 74%  και  το 2003 79%.  Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται επομένως μια μικρή μείωση στη συμμετοχή του χύμα 

ελαιόλαδου στις ελληνικές εξαγωγές, καθώς υπάρχει  η τάση να αντικαθίσταται από 

τυποποιημένο.  Σαφέστατα  όμως  το  πρόβλημα  παραμένει  οξύτατο  και  σε  καμία 

περίπτωση δεν έχει λυθεί. Το μέγεθος του προβλήματος αποδίδεται με σαφήνεια στο 

σχήμα που ακολουθεί 

 
Εικόνα 3.3 Η διακίνηση του παρθένου ελαιόλαδου ανά τον κόσμο 

Πηγή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  

 



  

Η  θλιβερή  αυτή  πραγματικότητα  συνεπάγεται  ασφαλώς  σημαντικότατες 

οικονομικές απώλειες για τη χώρα. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η αξία των εξαγωγών 

θα  ήταν  διπλάσια  αν  το  ελληνικό  ελαιόλαδο  εξαγόταν  τυποποιημένο  και 

ταυτοποιημένο. Δικαίως λοιπόν χαρακτηρίζεται ως «αναξιοποίητο διαμάντι» για την 

Ελλάδα. 

 

3.2.3 Δράσεις για τη διαφοροποίηση του ελαιόλαδου 

Δεδομένου  ότι  το  ελληνικό  ελαιόλαδο  είναι  το  υψηλότερης  ποιότητας  και 

διατροφικής  αξίας  και  η  ελληνική  οικονομία  δεν  καρπώνεται  το  αντίκρισμα  της 

ποιοτικής υπεροχής, η ανάγκη για διαφοροποίηση του είναι επιτακτική. Οι εκάστοτε 

ελληνικές  κυβερνήσεις,  τα  τελευταία  χρόνια  δίνουν  μια  διαρκή  μάχη,  με  ανάληψη 

δράσεων και πρωτοβουλιών, για τη διαφοροποίηση του ελληνικού ελαιόλαδου από 

τα  αντίστοιχα  των  ανταγωνιστριών  χωρών.  Η  Ε.Ε  θεσμοθετεί  επίσης  κανονισμούς 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το  2006  χαρακτηρίστηκε  από  την  ελληνική  κυβέρνηση  ως  «έτος  ελιάς  και 

ελαιόλαδου».  Ο  χαρακτηρισμός  αυτός  δεν  είχε  μόνο  συμβολικό  χαρακτήρα. 

Συνοδεύτηκε  με  ένα  πρόγραμμα  για  την  εκπόνηση  του  οποίου  δαπανήθηκαν  5 

εκατομμύρια  ευρώ  και  είχε  στόχο  την  προώθηση  αυτών  των  δύο  προϊόντων  στις 

διεθνείς αγορές. Οι κύριοι άξονες του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι: 

• Η ενίσχυση  της  εικόνας  του ελαιολάδου και  της  ελιάς στη διεθνή αγορά,  με 

ενέργειες  οπτικοακουστικής  προβολής,  μέσω  της  ενημέρωσης,  της 

διαφήμισης, της εκθεσιακής προβολής. 

• Η  διαμόρφωση  και  προβολή  εικόνας  για  τον  πολιτισμό  της  ελιάς 

(επιστημονικές συναντήσεις, ειδικές εκδόσεις κ.ά.). 

• Η βελτίωση στην πρωτοφανή παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς. 

• Η ενίσχυση της ποιότητας, από τη μεταποίηση μέχρι την κατανάλωση. 

• Η προώθηση των προϊόντων αυτών μέσω του τουρισμού. 

• Η προβολή με εκθέσεις στο εξωτερικό, ημερίδες και δράσεις σε επιλεγμένες 

χώρες. 

Παράλληλα, προβλέπονταν η δημιουργία τριών ακόμη εργαστηρίων για το ελαιόλαδο 

(στην  Πελοπόννησο,  την  Κρήτη  και  τη  Λέσβο),  και  η  ενημέρωση  του  κοινού  για 



  

διατροφικά,  υγιεινά  πλεονεκτήματα  της  χρήσης  του  ελαιολάδου.  Στο  ίδιο  πλαίσιο 

υλοποιήθηκε  μια  σειρά  από  άλλες  δράσεις  συνολικού  προϋπολογισμού  236  εκατ. 

ευρώ,  που  συγχρηματοδοτήθηκαν  από  το  Γ'  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης,  όπως  το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης  της Υπαίθρου 

2000‐2006 (Στάμος, 2006). 

  Κατά τον κ. Σαμαρά (2009), η Ελλάδα πρέπει να «ντύσει» το ελαιόλαδο της με 

πολιτισμό και ιστορία, προκειμένου να αποκομίζει το μερίδιο που της αξίζει από την 

παγκόσμια αγορά. Καίριο πλεονέκτημα των Ελλήνων έναντι των ανταγωνιστών είναι 

η  τεράστια  πολιτιστική  κληρονομιά.  Σε  αυτή  πρέπει  να  επενδύσουν.  Στο  πλαίσιο 

αυτό,  στον  περιβάλλοντα  χώρο  του  νέου  Μουσείου  της  Ακρόπολης,  το  οποίο 

επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο, έχουν φυτευτεί δεκάδες 

αιωνόβιες  και  νεαρές  ελιές,  που  οι  περισσότερες  ήρθαν  από  τη  μεσσηνιακή  γη. 

Επίσης, υπάρχει η σκέψη για δημιουργία σειράς ντοκιμαντέρ με αναφορά στον μύθο 

του πρώτου ελαιόδεντρου στην Αθήνα.  Τα ντοκιμαντέρ αυτά θα συνδέουν την ελιά 

και την καλλιέργειά της με τα πασίγνωστα μνημεία των Αθηνών ή αναδεικνύοντας τα 

απομεινάρια της καλλιέργειας και  των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που υπάρχουν 

από  τα  πανάρχαια  χρόνια  σε  διάφορους  τόπους  της  Ελλάδας.  Γίνεται  μεγάλη 

προσπάθεια να συνδεθεί η ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού με το δέντρο της 

ελιάς.  Στο  πλαίσιο  αυτό  σημαντική  είναι  η  συνδρομή  του  Ελληνικού  Ιδρύματος 

Πολιτισμού  καθώς  και  πανεπιστημίων  και  ερευνητικών  ιδρυμάτων  ανά  τη  χώρα.  Η 

προσπάθεια  αυτή  πρέπει  ασφαλώς  να  συνδυασθεί  με  ευρηματικό  μάρκετινγκ  και 

δυναμική στρατηγική προώθησης πωλήσεων.   

  Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κυρία Μπατζελή  (2010), σε ομιλία της στο 

πλαίσιο  των  εγκαινίων  του  4ου  Φεστιβάλ  ελιάς  και  ελαιόλαδου  που  δημοσιεύεται 

στην  προσωπική  της  ιστοσελίδα,  υποστηρίζει  πως  όπλο  στην  εθνική  πολιτική 

ελαιόλαδου  πρέπει  να  αποτελεί  η  ποιοτική  υπεραξία.  Υπό  αυτή  τη  φιλοσοφία,  η 

ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα αποτελεί μονόδρομο.  

Συγκεκριμένα,  μέσα  από  τα  τριετή  προγράμματα  των  Οργανώσεων 

Ελαιουργικών  Φορέων  έχει  εγκριθεί  το  ποσό  των  16  εκατομμυρίων  ευρώ  ώστε 

τουλάχιστον  16.000  παραγωγοί  να  συμμετάσχουν  σε  συστήματα  ολοκληρωμένης 

διαχείρισης με υποχρέωση τη πιστοποίησή τους. Ταυτόχρονα, έχει εγκριθεί το ποσό 

των 872.000 ευρώ για τη πιστοποίηση ελαιοτριβείων και τυποποιητηρίων ISO 22000 



  

και 9000. Παράλληλα,  πιστώσεις ύψους 4  εκατομμυρίων Ευρώ προορίζονται  για  τη 

δημιουργία  πρότυπων  συστημάτων  πιστοποιημένης  ιχνηλασιμότητας.  Τέλος,  θα 

καταβληθεί  πρόσθετη  ενίσχυση  στους  παραγωγούς  ελαιολάδου  και  επιτραπέζιας 

ελιάς  που  καλλιεργούν  και  παράγουν  ελαιοκομικά  προϊόντα  Προστατευόμενης 

Ονομασίας  Προέλευσης  ή  Προστατευόμενης  Γεωγραφικής  Ένδειξης.  Διακηρυγμένο 

στόχο  της  εθνικής στρατηγικής στον  τομέα  του  ελαιόλαδου,  αποτελεί η ώθηση στη 

παραγωγή  προϊόντων  υψηλών  προδιαγραφών  και  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  με 

πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας. 

Η Ε.Ε,  από το 2009, έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις εμπορίας του ελαιόλαδου 

που  αποσκοπούν  στην  απαγόρευση  της  ανάμειξης  του  ελαιόλαδου  με  άλλα 

σπορέλαια και  την προστασία  της παραδοσιακότητας  του προϊόντος.  Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν από την 1η  Ιουλίου 2009. 

• Ελαιόλαδο προερχόμενο από μια μόνο χώρα, θα φέρει υποχρεωτικά το όνομα 

του κράτους‐μέλους της Ε.Ε ή της τρίτης χώρας από την οποία προέρχεται 

(στο προηγούμενο καθεστώς εμπορίας του ελαιόλαδου η αναγραφή είναι 

προαιρετική).  

• Για  το  παρθένο  και  εξαιρετικά  παρθένο  ελαιόλαδο  μπορεί να 

χρησιμοποιούνται  και  ορισμένοι  όροι,  όπως  "πράσινο",  "ώριμο",  "μαλακό", 

"ισορροπημένο",  οι  οποίοι  έχουν    εγκριθεί  από  το  Διεθνές  Συμβούλιο 

Ελαιόλαδου.  

Οι  κανόνες  αυτοί  συμπληρώνουν  όσα  ισχύουν  για  ορισμένα  ελαιόλαδα,  που 

προστατεύονται  από  τα  κοινοτικά  συστήματα  γεωγραφικών  ενδείξεων,  τα  οποία 

είναι  σχεδιασμένα  για  να  εγγυώνται  στους  καταναλωτές  ότι  το  περιεχόμενο  που 

βρίσκεται  στο  σφραγισμένο  μπουκάλι  ανταποκρίνεται  στις  προτιμήσεις  και 

προσδοκίες  τους.  Το  νέο  καθεστώς  εμπορίας  του  ελαιόλαδου αποτελεί  στην  ουσία 

ένα  «δίχτυ  ασφαλείας»,  δεδομένου  ότι  στην  αγορά  εισέρχονται  δυναμικά  χώρες 

χωρίς αξιόλογη παράδοση στην παραγωγή ελαιόλαδου όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η 

Αργεντινή και η  Κίνα (Διαμαντίδης, 2009) 

 

 

 



  

3.2.4  Φορείς  που  επιχειρούν  για  την  τόνωση  της  διαφοροποίησης  του  ελληνικού 

ελαιόλαδου. 

Η  προσπάθεια  προβολής  και  τόνωσης  της  διαφοροποίησης  του  ελαιόλαδου 

υποστηρίζεται  από  διάφορους  εθνικούς  και  τοπικούς  φορείς  και  οργανώσεις  αλλά 

και από  το Διεθνές  Συμβούλιο Ελαιολάδου.  Ακολούθως παρουσιάζονται φορείς  και 

ενώσεις υποστήριξης του προϊόντος και της πολιτικής παραγωγής του:   

• Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου  (International Olive Oil Council –  I.O.O.C.) 

δημιουργήθηκε από την έναρξη ισχύος της Διεθνούς Συμφωνίας Ελαιόλαδου 

το  1956,  για  να  οργανωθεί  η  διεθνής  αγορά  του  ελαιόλαδου  και  να 

αναπτυχθεί ένα ενωμένο πλαίσιο για την υπεράσπιση και προστασία της ελιάς 

και του ελαιόλαδου. 

• Ο  Συνδέσμος  Ελληνικών  Βιομηχανιών  Τυποποιήσεως  Ελαιολάδου 

(Σ.Ε.Β.Ι.Τ.Ε.Λ.) επιδιώκει την παροχή βοήθειας στα μέλη του για την παραγωγή 

και  προώθηση  ποιοτικών  προϊόντων.  Η  πιο  πρόσφατη  ενέργεια  του 

Συνδέσμου είναι το πρόγραμμα «Κότινος», το οποίο είναι τριετούς διάρκειας 

(2005‐2007)  και  το  οποίο  προβλέπει  την  ενημέρωση  και  προώθηση  του 

ελαιόλαδου στην Ελλάδα και σε δέκα ακόμα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Η Ελληνική Ένωση Συσκευαστών Ελαιολάδου  (ΕΣΒΙΤΕ)  ιδρύθηκε με σκοπό να 

υποστηρίξει  και  να  προωθήσει  τα  ενδιαφέροντα  των  μικρών  και  μεγάλων 

επιχειρήσεων  ελαιόλαδου.  Στόχος  της  ένωσης  είναι  η  εξάπλωση  της 

κατανάλωσης  του  συσκευασμένου  ελαιόλαδου  στην  εγχώρια  αγορά  και  η 

επίτευξη μεγαλύτερης παρουσίας στην παγκόσμια. 

• Το Δίκτυο Ελαιοπαραγωγών Πόλεων Ελλάδος  (Δ.Ε.Π.Ε.) αποτελεί το ελληνικό 

τμήμα  της  Ομοσπονδίας  Ευρωμεσογειακών  Ελαιοπαραγωγών  Πόλεων 

(FEMO),  στην  οποία  συμμετέχουν  νομάρχες,  δήμαρχοι  και  πρόεδροι 

επιμελητηρίων των μεσογειακών χώρων και ιδρύθηκε με στόχο τη δημιουργία 

ενός χώρου συνάντησης, επικοινωνίας και προβολής του ελαιολάδου  

• Ο  Σύνδεσμος  Εξαγωγέων  Βορείου  Ελλάδος  (Σ.Ε.Β.Ε.)  έχει  αποφασίσει  την 

συμμετοχή  του  σε  εκθέσεις  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό,  καθώς  και  την 

εκπόνηση ερευνών αγοράς, με σκοπό την προβολή πιστοποιημένων τοπικών 

αγροτικών  προϊόντων,  ένα  από  τα  οποία  είναι  το  ελαιόλαδο,  σε  πέντε 



  

δυτικοευρωπαϊκές  χώρες  (Γαλλία,  Γερμανία,  Μ.  Βρετανία,  Σουηδία  και 

Ελλάδα). 

• Η  Πανελλήνια  Συνομοσπονδία  Ενώσεων  Αγροτικών  Συνεταιρισμών 

(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),  της  οποίας  στόχος  είναι  ο  συντονισμός  των  επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των Συνεταιριστικών Οργανώσεων σε εθνικό και σε διεθνές 

επίπεδο,  όπως  και  η  αποτελεσματική  αντιπροσώπευση  των  Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων εντός και εκτός Ελλάδας. 

• Ο  Σύνδεσμος  Ελαιοκομικών  Δήμων  Κρήτης  (Σ.Ε.ΔΗ.Κ.)  δημιουργήθηκε  με 

σκοπό  την  αναβάθμιση  των  συνθηκών  στον  τομέα  της  παραγωγής 

ελαιολάδου,  καθώς και  τη βελτίωση  των όρων στον  τομέα  της διάθεσης και 

εμπορίας του. 

• Το  Ινστιτούτο  Ελιάς  και  Υποτροπικών  Φυτών  Χανίων,  το  οποίο  ανήκει  στο 

Εθνικό  Ίδρυμα  Αγροτικής  Έρευνας  (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),  έχει  εξελιχθεί  σε  ένα  από  τα 

καλύτερα περιφερειακά ιδρύματα αγροτικής έρευνας της χώρας 

• Το  Κέντρο  Ανάδειξης  και  Προώθησης  Ελαιολάδου  Κρήτης  (Κ.Α.Π.Ε.Κ.)  έχει 

ιδρυθεί από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων με σκοπό την 

συγκέντρωση,  διατήρηση  και  ανάδειξη  του  αρχαιολογικού,  ιστορικού  και 

παραδοσιακού  υλικού  της  ελαιοκομίας  της  Κρήτης,  την  προώθηση  της 

κατανάλωσης  Κρητικού  ελαιολάδου  σε  παγκόσμιο,  ευρωπαϊκό  αλλά  και 

πανελλαδικό  επίπεδο,  την  ενημέρωση  των  καταναλωτών  για  την  υψηλή 

βιολογική αξία του Κρητικού ελαιολάδου, την προστασία του ελαιολάδου από 

την νοθεία με άλλα φυτικά ή ζωικά έλαια, την προώθηση των εξαγωγών του 

Κρητικού  ελαιολάδου,  καθώς  και  την  καθιέρωση  του  στο  εξωτερικό  και  το 

εσωτερικό σαν φυσικού υγιεινού προϊόντος. 

• Το Δίκτυο  Εστιατόρων  Αποκλειστικής  Χρήσης  Ελαιολάδου  (ΔΕΠΕΚ),  το  οποίο 

ιδρύθηκε  πρόσφατα  και  λειτουργεί  στη  Δυτική  Κρήτη  με  πρωτοβουλία  και 

στήριξη  του  Σ.Ε.ΔΗ.Κ.  και  έχει  στόχο  την  επαναφορά  του  ελαιολάδου  στα 

εστιατόρια  της  Κρήτης  και  τη  βελτίωση  του  επιπέδου  ποιότητας  των 

προσφερόμενων φαγητών. 

• Η Ελληνική Ακαδημία Γεύσης (ΕΛ.Α.Γ.), η οποία έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, τη 

στήριξη της Ελληνικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας και κυρίως του Κρητικού 



  

προτύπου διατροφής εντός και εκτός Ελλάδας, την διοργάνωση εκδηλώσεων 

για την προώθηση της Κρητικής παραδοσιακής γαστρονομίας και άλλα. 

 

3.2.5 Η δραστηριότητα των ανταγωνιστριών χωρών. 

Οι  Ιταλοί  επί  δεκαετίες  έχουν  κατορθώσει  να  ταυτίσουν  το  εξαιρετικό 

παρθένο  ελαιόλαδο  που  πωλούν  με  τον  ιταλικό  τρόπο  ζωής  και  διατροφής.  Στη 

συνείδηση των καταναλωτών ανά τον κόσμο, το ελαιόλαδο είναι στενά συνδεδεμένο 

με  την  ιταλική  κουλτούρα.  Η  συγκεκριμένη  κουλτούρα  περιλαμβάνει  πολλές 

ελκυστικές  παραμέτρους:  υγιεινή,  νόστιμη  και  ευχάριστη  διατροφή,  κουζίνα  με 

ποιότητα  πρώτων  υλών  και  όμορφα  παρουσιασμένα  πιάτα,  κομψότητα,  στυλ, 

ρομαντισμό,  παράδοση,  άψογη  αισθητική.  Το  ιταλικό  πολιτισμικό    πρότυπο 

προέρχεται από την Αναγέννηση και τροποποιείται‐διαμορφώνεται μέχρι σήμερα, με 

ένα άκρως επιτυχημένο μείγμα παράδοσης και καινοτομίας. Παράδοσης στη γεύση, 

τη  νοστιμιά,  την  όμορφη  παρουσίαση  και  καινοτομίας  στην  επεξεργασία  και 

συσκευασία  του  ελαιόλαδου,  με  την  εφαρμογή  όλων  των  προτύπων  υγιεινής  και 

ασφάλειας, για την προστασία του καταναλωτή. Η μεγάλη επιτυχία που σημειώνουν 

οι Ιταλοί στο εμπόριο του ελαιόλαδου οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην ταύτιση 

του προϊόντος με τον εθνικό τους πολιτισμό ( Σαμαράς, 2009). 

Στην  Ισπανία δίνεται εξαιρετικά μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια  της ελιάς 

και  λαμβάνουν  χώρα  συντονισμένες  δράσεις  για  την  ανάπτυξη  της 

ελαιοκαλλιέργειας. Εδώ και 20 χρόνια, πραγματοποιείται με συνέπεια αναδιάρθρωση 

των  καλλιεργειών.  Οι  μη  ανταγωνιστικές  καλλιέργειες,  όπως  το  βαμβάκι, 

αντικαθίστανται από την κοντή ή την υπέρπυκνη ελιά. Στο εμπορικό κομμάτι, σκοπό 

των  Ισπανών  αποτελεί  ο  έλεγχος  της  παγκόσμιας  παραγωγής  και  επομένως  ο 

καθορισμός των τιμών. Για το λόγο αυτό, ισπανικές φίρμες εξαγόρασαν ιταλικά brand 

names  ελαιόλαδου.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  η  ισπανική  SOS  Cuetera  που 

εξαγόρασε  τη  μεγαλύτερη  εταιρία  εμπορίας  ελαιόλαδου  παγκοσμίως,  την  ιταλική 

Bertolli. Το  γεγονός  αυτό  αποτέλεσε  εμπορική  πράξη  τεράστιας  οικονομικής 

σημασίας,  αφού  πρόκειται  για  εταιρίες  ‐  κολοσσούς  του  κλάδου.  Συγκεκριμένα,  

σύμφωνα με τον Wright (1989), η Bertolli το 1989 πουλούσε το 37% του ελαιόλαδου 

που  κατανάλωνε  η  Αμερική  σε  ολόκληρη  την  επικράτειά  της,  γεγονός  που  την 

καθιστούσε επωνυμία με πραγματικά εθνική παρουσία. 



  

 

3.2.6 Η ελληνική εισαγωγή ελαιόλαδου 

Στη χώρα μας, η εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου επαρκεί για να υπερκαλύψει 

την ζήτηση που εκδηλώνεται. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές κυμαίνονται σταθερά σε 

χαμηλό επίπεδο, κοντά στους 4.000 τόνους ετησίως. Το 2000 εισάχθηκαν μόλις  1.238 

τόνοι,  αξίας    2,1  εκατομμυρίων  δολαρίων.  Το  2004,  παρατηρείται  η  μεγαλύτερη 

εισαγωγή των τελευταίων ετών,   8.493 τόνων και αξίας 26 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Η  σχετικά  «φτωχή»  παραγωγή  του  συγκεκριμένου  έτους  αποτελεί  εξήγηση  της 

παραπάνω πραγματικότητας. Τα αναλυτικά στοιχεία των ελληνικών εισαγωγών κατά 

έτος  αποδίδονται  αριθμητικά  και  γραφικά  στον  πίνακα  3.4    και  στο  γράφημα  3.4  

(FAOSTAT, 2009).     

 

Πίνακας 3.4 Η ελληνική εισαγωγή ελαιόλαδου 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
σε 
τόνους 1238 4402 4086 4026 8493 3753 2187 3555
σε 
1000$ 2123 5446 8667 10412 26112 12711 10120 12490
Πηγή: FAOSTAT, 2009 

 

 
Διάγραμμα 3.5: Η ελληνική εισαγωγή ελαιόλαδου σε ποσότητα και αξία 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 

 

3.3 Σύνοψη 

 Καταλήγοντας, μπορείνα πεί κανείς ότι η Ελλάδα κατέχει εξέχουσα θέση στην 

παγκόσμια  αγορά  του  ελαιόλαδου.  Παράγει  το  υψηλότερης  ποιότητας  ελαιόλαδο 

παγκοσμίως,  ενώ  αναφορικά  με  την  παραγώμενη  ποσότητα  βρίσκεται  στην  τρίτη 

θέση  της  σχετικής  κατάταξης  πίσω  από  την  Ιταλία  και  την  Ισπανία.  Ωστόσο,  δεν 

εισπράτει  τα  αναμενώμενα  οικονομικά  οφέλη,  αφου  το  μεγαλύτερο  μέρος  της 
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εξαγώγιμης  ποσότητας  εξάγεται  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  ταυτοπόιηση  και 

κυκλοφορεί  στην  αγορά  με  ξένο  εμπορικό  σήμα.  Σε  ότι  έχει  να  κάνει  με  την 

κατανάλωση  του  ελαιόλαδου  αρκεί  να  αναφερθεί  ότι  οι  Έλλληνες  καταναλώνουν 

περισσότερο ελαιόλαδο κατά κεφαλή, από τους πολίτες όλων των υπόλοιπων κρατών 

ανά τον κόσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

 

4 Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Ως  καταναλωτής  λογίζεται  ο  αγοραστής  προϊόντων  (Τεγόπουλος  κ.α, 

1993).Αναντίρρητα, ο καταναλωτής αποτελεί  το τελευταίο μέλος όλης της αλυσίδας 

των προϊόντων και  των τροφίμων. Σε αυτόν απευθύνονται τα κάθε λογής προϊόντα, 

και από αυτόν αναμένεται να καταναλωθούν. Αυτή την στιγμή, η παγκόσμια αγορά 

καταναλωτικών  προϊόντων  περιλαμβάνει  5,5  δισεκατομμύρια  καταναλωτές.  Από 

αυτούς, οι καταναλωτές που κατοικούν στη Βόρεια Αμερική, την Δυτική Ευρώπη και 

την Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν το 70% της παγκόσμιας αγοραστικής δύναμης. Ακόμη 

και εντός αυτών των πλούσιων κοινωνιών, οι καταναλωτές διαφέρουν σημαντικά ως 

προς την ηλικία, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και τις προτιμήσεις (Kotler et al, 

2008) 

Η  επιστήμη  του  μάρκετινγκ  εκδηλώνει  έντονο  ενδιαφέρον  για  τη 

συμπεριφορά  του  καταναλωτή  διότι  αυτή  φανερώνει  τα  κίνητρα  που  ωθούν  τον 

καταναλωτή  στην  αγορά  κάθε  προϊόντος.  Έτσι,  με  βάση  τις  πληροφορίες  αυτές,  τα 

στελέχη  του  μάρκετινγκ  επιχειρούν  να  ασκήσουν  τις  στρατηγικές  εκείνες  που 

εξασφαλίζουν  την  ικανοποιητική  τοποθέτηση  των  προϊόντων  στην  αγορά, 

ταυτόχρονα με την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. 

 

4.1 Η έννοια του όρου ¨συμπεριφορά του καταναλωτή¨ 

  Κατά καιρούς, διάφοροι ερευνητές επιχείρησαν να αποδώσουν τον ορισμό της 

συμπεριφοράς  του  καταναλωτή.  Ο  επίσημος  ορισμός  της  συμπεριφοράς  του 

καταναλωτή δίνεται από την American Marketing Association, η οποία την ορίζει ως 

τη δυναμική αλληλεπίδραση του συναισθήματος  (affect) και της γνώσης  (cognition), 

της συμπεριφοράς (behavior) και του περιβάλλοντος (environment) μέσω της οποίας 

οι  άνθρωποι  διεξάγουν  συναλλαγές  στη  ζωή  τους.  Σύμφωνα  με  τον  παραπάνω 

ορισμό,  στη  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  περιλαμβάνονται  τα  συναισθήματα,  οι 

σκέψεις  και οι  ενέργειες  των ανθρώπων που διέρχονται  καταναλωτικές διεργασίες. 



  

Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  επιδράσεις  στα  συναισθήματα,  τις  σκέψεις  και  τις 

ενέργειες από το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα από την οικογένεια, τους φίλους, 

τις διαφημίσεις (Σιώμκος, 2002).  

  Ο Kotler at al (2008) ως συμπεριφορά του καταναλωτή ορίζει την αγοραστική 

συμπεριφορά των ατόμων και των νοικοκυριών που αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες 

για προσωπική κατανάλωση.  

  Στην  Τζίμητρα  (2008)  αναφέρεται  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  να  είναι 

εκείνες  οι  ενέργειες  των  ατόμων  που  εμπλέκονται  κατευθείαν  στην  απόκτηση  και 

χρήση  οικονομικών  αγαθών  και  υπηρεσιών  περικλείοντας  και  την  επεξεργασία  της 

απόφασης, ώστε να προηγείται και να καθορίζει εκείνες τις ενέργειες. Είναι επίσης οι 

διανοητικές  και  φυσικές  ενέργειες  ατόμων,  νοικοκυριών  ή  άλλων  ομάδων  που 

παίρνουν  αποφάσεις  θεωρητικά,  συμπεριλαμβάνοντας  την  τελευταία  κατανάλωση, 

την απόκτηση, ίδια παραγωγή, χρήση και σε ορισμένες περιπτώσεις την μη αποδοχή 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

  Κατά το Μαγνήσαλη  (1997), συμπεριφορά καταναλωτή είναι η συμπεριφορά 

που διαμορφώνει ένα άτομο ή μια ομάδα σε μια κατάσταση αγοράς, η οποία μπορεί 

να παρατηρηθεί ή να καταγραφεί. 

  Σύμφωνα  με  το  Μαλλιάρη  (2001),  η  συμπεριφορά  καταναλωτή  αφορά  τις 

αποφάσεις και  τις σχετικές με αυτές δραστηριότητες  των ατόμων που αναφέρονται 

ειδικά στην αγορά και τη χρησιμοποίηση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών.  

  Για  τον    Καμενίδη  (2004),  η  συμπεριφορά  καταναλωτή  είναι  ο  τρόπος  που 

ενεργεί ο καταναλωτής προκειμένου να αγοράσει κάποιο προϊόν. 

  Ο  Σιώμκος  (2002)  θεωρεί  ότι  ο  όρος  συμπεριφορά  καταναλωτή  συνήθως 

χρησιμοποιείται  για  να  αναφερόμαστε  σε  οποιαδήποτε  ανθρώπινη  συμπεριφορά 

αγοράς  και  χρήσης  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Υπό  αυτή  την  έννοια,  συμπεριφορά 

καταναλωτή μπορεί να θεωρηθεί η συμπεριφορά που οι καταναλωτές επιδεικνύουν 

κατά  την  έρευνα,  αγορά,  χρησιμοποίηση,  αξιολόγηση  και  απόρριψη  (disposal) 

προϊόντων  ή  υπηρεσιών  τα  οποία  περιμένουν  να  ικανοποιήσουν  τις  ανάγκες  τους, 

είτε  το πεδίο  του μάρκετινγκ που ασχολείται  με  τη μελέτη  του  “γιατί  αγοράζουν οι 

άνθρωποι”. 

 

 



  

4.2 Η συμπεριφορά του καταναλωτή ως γνωστικό αντικείμενο 

  Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της 

δεκαετίας  του 1950.  Τη  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο,  τα  στελέχη  του  μάρκετινγκ 

άρχισαν  να  συνειδητοποιούν  ότι  θα  έπρεπε  να  παράγουν  και  να  προωθούν  στους 

καταναλωτές  προϊόντα  που οι  ίδιοι  επιθυμούσαν.  Έως  τότε,  οι  εταιρίες  παρήγαγαν 

προϊόντα  και  στη  συνέχεια  προσπαθούσαν  να  τα  πουλήσουν  στους  καταναλωτές 

υιοθετώντας    την  ιδεολογία  των  πωλήσεων  (selling  concept).  Την  περίοδο  αυτή 

δηλαδή  παρατηρείται  μια  στροφή  από  την  εστίαση  στις  ανάγκες  του  πωλητή  στην 

εστίαση στις ανάγκες του καταναλωτή. 

  Ως  πεδίο  του μάρκετινγκ,  η  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  εμφανίστηκε  για 

πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οπότε και κυκλοφόρησαν τα πρώτα 

βιβλία  με  αποκλειστικό  θέμα  τη  συμπεριφορά  του  καταναλωτή.  Τη  δεκαετία  του 

1970,  τα  Πανεπιστήμια  προσέφεραν  για  πρώτη    φορά  ανάλογο  μάθημα.  Το  1970 

ιδρύθηκε η Ένωση για την Έρευνα του Καταναλωτή  (γνωστή και ως ACR‐Association 

for  Consumer  Research).  Η  ACR  είναι  μια  επαγγελματική‐ερευνητική  ένωση  της 

οποίας  βασικό  αντικείμενο  είναι  η  μελέτη  όλων  των  στοιχείων  εκείνων  που 

συνιστούν  και  επηρεάζουν  τη  συμπεριφορά  του  καταναλωτή.  Η  μελέτη  δηλαδή 

ερωτημάτων  όπως  “τι  αγοράζουν  οι  καταναλωτές”,  “γιατί  το  αγοράζουν”,  “πότε  το 

αγοράζουν”, “από πού το αγοράζουν”, “πόσο συχνά το αγοράζουν”. 

  Τα  τελευταία  χρόνια  η  παγκοσμιοποίηση  της  αγοράς  και  η  εισαγωγή  του 

internet στη ζωή του ανθρώπου έχει οδηγήσει στην περαιτέρω έρευνα και ανάλυση 

της  συμπεριφοράς  του  καταναλωτή.  Οι  πρόσφατες  αυτές  εξελίξεις  σηματοδοτούν 

αλλαγές  στον  τρόπο  λήψης  αποφάσεων  από  την  πλευρά  του  καταναλωτή.    Στο 

πλαίσιο αυτό,  και με στόχο  την  εξυπηρέτηση  του  καταναλωτή,  πολλές  επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν  στρατηγικές  e‐marketing.  Πλέον,  η  συμπεριφορά  του  καταναλωτή 

αποτελεί  αναπόσπαστό  κομμάτι  του  στρατηγικού  σχεδιασμού  του  μάρκετινγκ.  Σε 

αυτό συνετέλεσε ένα πλήθος παραγόντων και εξελίξεων, όπως: 

1. Η εξέλιξη της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ, από την έμφαση στην παραγωγή, το 

προϊόν  και  τις  πωλήσεις,  στην  έμφαση  στο  μάρκετινγκ  και  το  κοινωνικό 

μάρκετινγκ. 

2. Ο δραματικός ρυθμός εισαγωγής νέων προϊόντων. 

3. Ο υψηλός ρυθμός αποτυχίας νέων προϊόντων. 



  

4. Οι βραχύτεροι κύκλοι ζωής προϊόντων. 

5. Το  αυξημένο  ενδιαφέρον  για  την  προστασία  του  καταναλωτή  από  ομάδες 

ιδιωτικών ειδικών συμφερόντων και από νομοθέτες δημόσιας πολιτικής. 

6. Το  αυξημένο  ενδιαφέρον  για  τις  επιπτώσεις  προϊόντων  στο  φυσικό 

περιβάλλον. 

7. Η υιοθέτηση πρακτικών  μάρκετινγκ από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. 

8. Η διαθεσιμότητα των H/Y και σύγχρονων στατιστικών τεχνικών. 

9. Η ανάπτυξη των τεχνικών τμηματοποίησης της αγοράς και η εφαρμογή τους 

στην στρατηγική του μάρκετινγκ. 

10. Προσφάτως,  η  παγκοσμιοποίηση  των  αγορών  με  τις  συνακόλουθες 

δραματικές εξελίξεις‐μεταβολές στη συμπεριφορά του καταναλωτή (Σιώμκος, 

2002) 

 

4.3 Η Συμπεριφορά του καταναλωτή ως διεπιστημονικό πεδίο 

Η  Συμπεριφορά  του  καταναλωτή  αποτελεί  ένα  πολύ  σύνθετο  αντικείμενο. 

Καμία επιστήμη από μόνη της δεν είναι  ικανή   να ερμηνεύσει  τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή. Η ερμηνεία της δεν συνδέεται αποκλειστικά με μία και μόνο επιστήμη, 

αλλά  αντιθέτως  άπτεται  πολλών  επιστημών  όπως  η  οικονομική  επιστήμη,  η 

ψυχολογία,  η  κοινωνιολογία  και  η  ανθρωπολογία  (Τζίμητρα  ,  2008).  Άλλωστε,  η 

συμπεριφορά  του  καταναλωτή  βασίζεται  σε  ιδέες  και  θεωρίες  σχετικές  με  τον 

άνθρωπο  οι  οποίες  αναπτύχθηκαν  από  επιστήμονες  των  παραπάνω  ειδικοτήτων 

(Σιώμκος, 2002). Ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται καθεμία από τις προαναφερθείσες 

επιστήμες  με  την  ερμηνεία  της  συμπεριφοράς  του  καταναλωτή  περιγράφεται 

παρακάτω. 

Η οικονομική επιστήμη. Ο καταναλωτής αγοράζει προϊόντα κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε  με  το  δεδομένο  εισόδημά  του  να  μεγιστοποιεί  την  ικανοποίησή  του.  Για  να 

συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχουν βέβαια και οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Πρέπει ο 

καταναλωτής να λειτουργεί ορθολογικά και   να έχει σχετικά καλή πληροφόρηση για 

τις  συνθήκες  της  αγοράς  (Τζίμητρα,  2008).  Υπό  αυτή  την  έννοια,  η  οικονομική 

επιστήμη  είναι  σε  θέση  να  ερμηνεύει,  σε  ένα  βαθμό,  τη  συμπεριφορά  του 

καταναλωτή.  Η  μικρο‐οικονομική  θεωρία  είναι  χρήσιμη  στους  μελετητές  της 



  

συμπεριφοράς  του  καταναλωτή,  διότι  τους  παρέχει  μια  κανονιστική  θεωρία 

συμπεριφοράς καταναλωτή και συγκεκριμένες οδηγίες για την εκτίμηση του οφέλους 

που  προκύπτει  από  την  αγορά  και  την  χρήση  προϊόντων  σε  σχέση  με  το  κόστος 

(Σιώμκος, 2002). 

Η  ψυχολογία.  Ο  καταναλωτής  αγοράζει  προϊόντα  για  να  ικανοποιήσει 

βιολογικές, ψυχοπνευματικές και κοινωνικές ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές δεν είναι της 

ίδιας  σημασίας,  γι  αυτό  και  ταξινομούνται  ιεραρχικά.  Η  συμπεριφορά  του 

καταναλωτή εξαρτάται από τη φύση των αναγκών αυτών και το υπόβαθρο (εμπειρία‐

γνώση)  του  καταναλωτή  (Τζίμητρα,  2008).  Ο  Σιώμκος  (2002)  προκειμένου  να 

ερμηνεύσει  ειδικότερα  τη  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  με  ψυχολογικά  κριτήρια, 

διαχωρίζει  την  επιστήμη  της  ψυχολογίας  σε  κλινική  ψυχολογία,  πειραματική 

ψυχολογία και κοινωνική ψυχολογία. Καθεμία από τις παραπάνω αναλύει ένα τμήμα 

της  ψυχολογίας  του  καταναλωτή.  Για  παράδειγμα,  η  κλινική  ψυχολογία  μελετά  τα 

κίνητρα του καταναλωτή, σε ότι αφορά τα υποσυνείδητα κίνητρα,  τα καταπιεσμένα 

και βαθιά ριζωμένα στην ψυχή  του. Η  κοινωνική ψυχολογία μελετά  την ψυχολογία 

και την συμπεριφορά  του ατόμου μέσα στο περιβάλλον της ομάδας. 

Η  κοινωνιολογία.    Η  κονωνιολογία παρέχει  σημαντική συμβολή στην μελέτη 

της  συμπεριφοράς  του  καταναλωτή,  αφού  η  αγορά  των  περισσότερων  προϊόντων 

από  τον  καταναλωτή  επηρεάζεται  από  κανόνες  ,  ¨νόρμες¨  και  αξίες  ομάδων 

καταναλωτών.  Η  κοινωνιολογία  παρέχει  τη  δυνατότητα  κατανοήσης  των 

επικοινωνιών  μέσα  σε  ομάδες    και    τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  από  ομάδες 

καταναλωτών  (Σιώμκος,  2002).  Κατά  την  Τζίμητρα  (2008),  η  κοινωνιολογία  είναι  η 

επιστήμη  που  εξηγεί  επαρκώς  την  αγορά  αγαθών  επίδειξης,  και  μάλιστα  σε  πολύ 

υψηλές τιμές, όπως μαύρο χαβιάρι, ακριβά αυτοκίνητα κ.α. 

Η  πολιτιστική  ανθρωπολογία.  Η  συγκεκριμένη  επιστήμη  μελετά  τα  πιστεύω, 

τις  αξίες  και  τα  έθιμα  που  καθορίζουν  τη  συμπεριφορά  των  μελών  μιας 

συγκεκριμένης κοινωνίας . Επιχειρεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή 

μέσω του προσδιορισμού  των επιδράσεων ενός πολιτισμού στις αποφάσεις αγοράς 

προϊόντων. 

 

 

 



  

4.4 Η σημασία της μελέτης της συμπεριφοράς του καταναλωτή 

  Η  γνώση  της  συμπεριφοράς  του  καταναλωτή,  πέρα  από  ερευνητικό 

ενδιαφέρον,  έχει  και  πολύ  ισχυρό  πρακτικό  αντίκρισμα  τόσο  για  τα  στελέχη  του 

μάρκετινγκ, όσο και για τον ίδιο τον καταναλωτή. 

  Για τα στελέχη του μάρκετινγκ, η κατά το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση της 

συμπεριφοράς  του  καταναλωτή  τα  βοηθάει  στη  χάραξη  και  εφαρμογή 

αποτελεσματικών στρατηγικών. Συγκεκριμένα: 

• Η  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  αποτελεί  βασικό  γνώμονα  ανάλυσης  του 

περιβάλλοντος  του  μάρκετινγκ  για  τον  εντοπισμό  των  αναγκών  του 

καταναλωτή, αλλά και των ευκαιριών και των απειλών για την επιχείρηση. 

• Η  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  μπορεί  να  συντελέσει  στην  ανάπτυξη 

μελετών  έρευνας  αγοράς,  αφού  πολλές  φορές  γνωστοποιούν  οι  ίδιοι  τις 

ανάγκες τους στα στελέχη του μάρκετινγκ. 

• Τα  κέρδη  των  επιχειρήσεων  δύναται  να  αυξηθούν,  με  την  παραγωγή 

προϊόντων που θα ικανοποιούν πραγματικά τις επιθυμίες και τις ανάγκες των 

καταναλωτών. 

• Οι αγορές μπορεί  να  τμηματοποιηθούν σε μικρότερες ομάδες  καταναλωτών 

με  κοινά  συμπεριφορικά  χαρακτηριστικά.  Το  γεγονός  αυτό  παρέχει  την 

δυνατότητα  στις  επιχειρήσεις  την  προσέγγιση  καταναλωτών‐στόχων  και  την 

αύξηση των πωλήσεων. 

• Περιορίζεται  το ενδεχόμενο αποτυχίας νέων προϊόντων και κατά συνέπεια η 

σπατάλη πόρων για τις επιχειρήσεις. 

• Νέα  προϊόντα  μπορούν  να  τοποθετούνται  στην  αγορά  με  επιτυχία  και  να 

διαφοροποιούνται από τα ανταγωνιστικά. Όταν είναι γνωστή η επιθυμία των 

καταναλωτών  σχετικά  με  τα  χαρακτηριστικά  και  την  τιμή  μιας  κατηγορίας 

προϊόντων, η επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ένα ελκυστικό, νέο προϊόν.  

Η μελέτη, και κατ’ επέκταση η γνώση, της συμπεριφοράς του καταναλωτή έχει 

ιδιαίτερη  σημασία  και  για  τον  ίδιο  τον  καταναλωτή.  Για  τον  ίδιο  ,  τα  οφέλη  που 

μπορεί να προκύψουν από την καλύτερη γνώση της συμπεριφοράς του είναι: 

• Μπορεί  να  γίνει  περισσότερο  ενήμερος  των  αναγκών  του  και  των  κινήτρων 

της αγοράς. 



  

• Θα είναι σε θέση να κατανοήσει τη φύση και τα αποτελέσματα των διαφόρων 

τακτικών προώθησης πωλήσεων που χρησιμοποιεί το μάρκετινγκ. 

• Θα  είναι  σε  θέση  να  αναγνωρίσει  και  να  εκτιμήσει  πλήρως  την 

πολυπλοκότητα  των  αποφάσεων  της  αγοράς  στις  οποίες  καταλήγει  και  τη 

διαδικασία μέσα από την οποία παίρνονται οι αποφάσεις αυτές. 

• Θα είναι σε θέση να πάρει καλύτερες αποφάσεις από πλευράς ικανοποίησης 

πραγματικών (τόσο φυσικών, όσο και ψυχολογικών) αναγκών.  

• Θα είναι σε θέση να ανιχνεύσει «παγίδες» στην αγορά, όπως παραπλανητικά 

διαφημιστικά μηνύματα, επικίνδυνα προϊόντα, «περίεργες» προσφορές κτλ.  

Η  γνώση  της  συμπεριφοράς  του  καταναλωτή,  επίσης,  συνίσταται  να 

λαμβάνεται  υπόψη  από  τους  φορείς  εκείνους  που  είναι  αρμόδιοι  για  τη  χάραξη 

εθνικής  πολιτικής.  Με  τον  τρόπο  αυτό  επιτυγχάνεται  η  αποτελεσματικότερη 

διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τους τομείς της οικονομίας, του οικογενειακού 

προγραμματισμού και της κοινωνικής ευημερίας, όπως για παράδειγμα, μέτρα για τη  

διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές και την προστασία των καταναλωτών από 

επιβλαβή προϊόντα (Σιώμκος, 2002) 

 

4.5 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή 

   Όπως προαναφέρθηκε,  η συμπεριφορά  του καταναλωτή δεν είναι  ένα απλά 

αντικείμενο  έρευνας,  αλλά  αποτελεί  συνάρτηση  πολλών  παραγόντων.  Σε  αυτούς 

περιλαμβάνονται οι προσωπικοί, οι ψυχολογικοί, οι πολιτιστικοί, οι κοινωνικοί και οι 

οικονομικοί  παράγοντες.  Τα  στελέχη  του  μάρκετινγκ  δεν  μπορούν  βέβαια  να 

ελέγξουν τους παράγοντες αυτούς, τους μελετούν ωστόσο, καθώς η γνώση τους είναι 

πολύτιμη. 

 

4.5.1 Οι προσωπικοί παράγοντες 

  Η  προσωπικότητα  κάθε  ατόμου,  δηλαδή  τα  χαρακτηριστικά  του  που  το 

οδηγούν  σε  σχετικά  συνεπείς  και  διαρκείς  αντιδράσεις,    επηρεάζει  την  αγοραστική 

του  συμπεριφορά.  Για  παράδειγμα,  οι  παραγωγοί  καφέ  έχουν  ανακαλύψει  ότι  τα 

άτομα που πίνουν πολύ καφέ έχουν την τάση να είναι ιδιαίτερα κοινωνικά. Για αυτό 

και στις διαφημίσεις απεικονίζουν παρέες ατόμων να πίνουν καφέ.  Σημαντικό ρόλο 

επίσης παίζει και η αυτοεκτίμηση του ατόμου, η εικόνα του ατόμου για τον ίδιο του 



  

τον  εαυτό.  Αρκετοί  άνθρωποι  αγοράζουν  βιβλία  για  να  επιβεβαιώσουν  την  άποψη 

που έχουν για τον εαυτό τους (Kotler et al, 2008).  

Όσον  αφορά  στο  φύλο,  τα  διαφορετικά  βιολογικά  και  ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά  ανδρών  και  γυναικών  διαφοροποιούν  σαφώς  την  αγοραστική 

συμπεριφορά Μαγνήσαλης (1997). Οι γυναίκες συνήθως προσέχουν περισσότερο το 

διαιτολόγιό  τους  και  καταναλώνουν  συγκριτικά  περισσότερα  προϊόντα  διαίτης 

(Καμενίδης, 2004). 

Ο άνθρωπος δεν αγοράζει τα ίδια αγαθά και τις ίδιες υπηρεσίες καθώς κυλάει 

ο  χρόνος.  Οι  προτιμήσεις  στα φαγητά,  το  ντύσιμο,  την  επίπλωση  και  την  αναψυχή 

συχνά έχουν σχέση με την ηλικία. Πολλές φορές τα στελέχη του μάρκετινγκ ορίζουν 

την αγορά‐στόχο με βάση τη φάση του κύκλου ζωής και αναπτύσσουν τα κατάλληλα 

προϊόντα για κάθε φάση.  

  Το επάγγελμα του ατόμου επηρεάζει την επιλογή των αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι  εργάτες  αγοράζουν  συνήθως  ρούχα  εργασίας,  ενώ  οι  υπάλληλοι  αγοράζουν 

περισσότερο κοστούμια και γραβάτες (Kotler et al, 2008). 

  Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, ο μορφωμένος καταναλωτής συνηθίζει 

να αναζητά  τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Ο  Καμενίδης  (2004)  θεωρεί  πως η 

μόρφωση  συντελεί  στη  ζήτηση  ανώτερης  ποιότητας  και  καλύτερης  συσκευασίας 

προϊόντων.  

   

4.5.2 Οι ψυχολογικοί παράγοντες 

  Οι ψυχολογικοί  παράγοντες  είναι  εκείνοι  οι  παράγοντες  που  συνθέτουν  την 

ψυχολογική  υπόσταση  του  ατόμου  και  επηρεάζουν,  όπως  αναμένεται  άλλωστε,  σε 

σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά του καταναλωτή.  

  Το κίνητρο είναι μια κατάσταση η οποία ωθεί τα άτομα προς την εκπλήρωση 

των  σκοπών  τους.  Βρίσκεται  κυρίως  στον  ψυχικό  και  πνευματικό  κόσμο  του 

καταναλωτή,  στον  οποίο  δεσπόζει,  και  τον  επηρεάζει  ώστε  να  επιζητεί  την 

ικανοποίησή  του  (Τζωρτζάκης  κ.α,  2002).  Η  λειτουργία  των  ανθρώπινων  κινήτρων 

γεννήθηκε από  τις  ανάγκες.  Οι  βιολογικές  και ψυχολογικές  ανάγκες  του ανθρώπου 

γίνονται  κίνητρα  όταν  διεγερθούν  σε  ένα  επαρκές  επίπεδο  έντασης  (Kotler  et  al, 

2008). 



  

  Η  αντίληψη  είναι  μια  ακόμη  λειτουργία  που  συνδέεται  στενά  με  τη 

συμπεριφορά  του  καταναλωτή.  Η  αντίληψη  είναι  η  διαδικασία  με  την  οποία  οι 

άνθρωποι επιλέγουν, οργανώνουν και ερμηνεύουν πληροφορίες για να σχηματίσουν 

μια  εικόνα  του  κόσμου  η  οποία  να  έχει  νόημα.  Ωστόσο,  οι  άνθρωποι  μπορούν  να 

διαμορφώνουν  διαφορετικές  αντιλήψεις  για  το  ίδιο  ερέθισμα,  λόγω  τριών 

διαδικασιών αντίληψης:  την  επιλεκτική προσοχή,  την  επιλεκτική παραμόρφωση και 

την επιλεκτική διατήρηση‐μνήμη (Kotler et al, 2008). 

  Οι  θεωρητικοί  της  μάθησης  υποστηρίζουν  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  της 

ανθρώπινης  συμπεριφοράς  μαθαίνεται.  Κατά  συνέπεια  η  μάθηση  επηρεάζει 

σημαντικά  και  τη  συμπεριφορά  του  καταναλωτή.  Ο  όρος  μάθηση περιλαμβάνει  τις 

αλλαγές  στη  συμπεριφορά  ενός  ατόμου,  οι  οποίες  προκύπτουν  από  την  εμπειρία 

(Kotler et al, 2008). Στην ουσία η μάθηση επιφέρει αλλαγή στην παλιά συμπεριφορά 

ή  δημιουργεί  άλλη  συμπεριφορά  σχετικά  με  μία  κατάσταση.  Υπάρχουν  διάφορες 

μορφές  μάθησης; Μάθηση  με  μίμηση,  μάθηση  με  απομνημόνευση  και  μάθηση  με 

κατανόηση (Τζωρτζάκης κ.ά, 2002). 

  Μέσω  της  μάθησης  και  των  πράξεων  οι  άνθρωποι  διαμορφώνουν  τις 

πεποιθήσεις  και  τις  στάσεις  τους,  που  με  τη  σειρά  τους  επηρεάζουν  την 

καταναλωτική  συμπεριφορά.  Η  πεποίθηση  είναι  μια  περιγραφική  άποψη  που  έχει 

κάποιο  άτομο  σχετικά  με  κάτι.  Δημιουργεί  εικόνες  προϊόντων  και  μάρκας,  ωστόσο 

είναι  δυνατό  να  αλλάξει  όταν  εφαρμόζονται  κατάλληλες  στρατηγικές marketing.  Η 

στάση  περιγράφει  σχετικά  μόνιμες  αξιολογήσεις,  συναισθήματα  και  τάσεις  ενός 

ατόμου απέναντι  σε  κάποιο αντικείμενο ή μια  ιδέα. Οι  στάσεις αλλάζουν δύσκολα. 

Για  τον  λόγο  αυτό    οι  εταιρίες  συνήθως  προτιμούν  να  προσαρμόζουν  τα  προϊόντα 

τους στις υφιστάμενες στάσεις, παρά να επιχειρούν να αλλάξουν στάσεις (Kotler et al, 

2008). Η  μέτρηση  των  στάσεων  πραγματοποιείται  με  τις  τεχνικές  κλιμάκωσης 

(συγκριτικές  και  μη  συγκριτικές).  Στις  δεύτερες  ανήκει  η  κλίμακα  Likert  (Malhotra, 

1993) που χρησιμοποιείται στην παρούσα διατριβή. 

     

 

 

 

 



  

4.5.3 Οι πολιτιστικοί παράγοντες 

  Η  κουλτούρα  είναι  από  τις  βασικότερες  αιτίες  των  επιθυμιών  και  της 

συμπεριφοράς ενός ατόμου. Η ανθρώπινη συμπεριφορά στο μεγαλύτερο βαθμό είναι 

κάτι  το  οποίο  μαθαίνεται.  Καθώς  το  άτομο  μεγαλώνει  μαθαίνει  βασικές  αξίες  και 

υιοθετεί  πολιτιστικούς  κανόνες  που  το  συνοδεύουν  και  αποτελούν  οδηγό  των 

πράξεών του (Kotler et al, 2008)..  

  Στους πολιτιστικούς παράγοντες εντάσσονται επίσης η θρησκεία,  τα ήθη και 

τα έθιμα κάθε φυλής που σαφώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και 

πολλές  φορές  αναφέρονται  και  ως  στοιχεία  υποκουλτούρας.  Στη  χώρα  μας,  λόγου 

χάρη, σε περιόδους νηστείας οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο όσπρια, ενώ 

την Κυριακή του Πάσχα η πλειοψηφία καταναλώνει αρνί λόγω του σχετικού εθίμου. 

  Σε  πολυπολιτισμικές  κοινωνίες,  όπως  αυτή  των  ΗΠΑ,  υπάρχουν  πολλές 

επιμέρους εθνικές κουλτούρες.  Για  το λόγο αυτό, σε  τέτοιες αγορές αναπτύσσονται 

ειδικά προϊόντα για κάθε εθνική επιμέρους κουλτούρα (Σιώμκος, 2002).  

 

4.5.4 Οι κοινωνικοί παράγοντες 

  Το  άτομο  που  ζει  σε  μια  κοινωνία  επηρεάζεται  βαθύτατα  από  αυτή. 

Κοινωνικοί  παράγοντες,  όπως  η  οικογένεια,  οι  ομάδες,  η  κοινωνική  τάξη  και  άλλοι 

καθοδηγούν σε σημαντικό βαθμό την καταναλωτική του συμπεριφορά. 

  Οι γονείς δίνουν σε ένα άτομο τον προσανατολισμό, ως προς τη θρησκεία, τον 

τρόπο  ζωής,  τα οικονομικά  του  κ.α.  Ακόμη και  όταν ο  καταναλωτής δεν  έχει  συχνή 

επαφή  με  τους  γονείς  του,  μπορούν  παρόλα  αυτά  να  επηρεάσουν  σημαντικά  τη 

συμπεριφορά του. Σε χώρες όπου οι γονείς συνεχίζουν να ζουν με τα παιδιά τους,  η 

επιρροή τους αποκτά κρισιμότερη σημασία (Kotler et al, 2008).  Στις μέρες μας όμως, 

η  αύξηση  του  αριθμού  των  εργαζόμενων  μητέρων,  των  διαζυγίων  και  των 

μονογονεακών  οικογενειών  έχει  μειώσει  αισθητά  το  μέγεθος  της  οικογένειας.  Τα 

παιδιά  πλέον  παίζουν  όλο  και  σημαντικότερο  ρόλο  στις  αγοραστικές  αποφάσεις 

(Σιώμκος, 2002). 

  Η  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  επηρεάζεται  επίσης  και  από  τις  ομάδες 

μελών στις  οποίες ανήκει.  Αυτές  διακρίνονται  σε πρωτεύουσες  και  δευτερεύουσες. 

Στις  πρώτες ανήκουν  οι φίλοι,  οι  γείτονες  και  οι  συνάδελφοι. Με  τις  ομάδες αυτές  

υπάρχει  τακτική  αλλά  ανεπίσημη  επαφή.  Στις  δεύτερες  ανήκουν  οι  θρησκευτικές 



  

ομάδες,  οι  επαγγελματικοί  σύλλογοι  κ.ά.  Πρόκειται  για  ομάδες  που  είναι  επίσημες 

και με τις οποίες υπάρχει λιγότερο τακτική επαφή (Kotler et al, 2008). Ο Sanddhusen 

(1993)  υποστηρίζει  ότι  οι  ομάδες  αναφοράς  είναι  οι  εξής:  οι  ομάδες  (μελών)  στις 

οποίες ανήκει το άτομο, οι ομάδες  (φιλοδοξιών) στις οποίες θα ήθελα να ανήκει το 

άτομο και οι ομάδες (απόρριψης) τις οποίες το άτομο απορρίπτει. 

  Πολλές  φορές  ο  καταναλωτής  επηρεάζεται  από  άλλους  καταναλωτές,  σε 

προσωπική  βάση,  μέσω  μιας  άτυπης,  ανεπίσημης,  οριζόντιας  επικοινωνιακής 

διαδικασίας. Τα άτομα αυτά που ασκούν την επιρροή είναι γνωστά ως καθοδηγητές 

της  κοινής  γνώμης.  Πρόκειται  για  ανθρώπους  κοινωνικούς,  καινοτόμους,  που 

συνήθως εκτίθενται στα ΜΜΕ και έχουν καλή γνώση για το προϊόν που αποτελεί το 

αντικείμενο  επιρροής.  Ανήκουν  στην  ίδια  κοινωνικοοικονομική  τάξη  με  τους 

αποδέκτες της γνώμης (Σιώμκος, 2002). 

  Η  κοινωνική  θέση  του  ατόμου,  η  οποία  αντικατοπτρίζει  τη  γενική  εκτίμηση  

που  υπάρχει  εκ  μέρους  της  κοινωνίας,  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στη  λήψη  των 

αποφάσεων του ατόμου. Οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν προϊόντα τα οποία δείχνουν 

την κοινωνική τους θέση στην κοινωνία (Kotler et al, 2008). Οι αγορές επίδειξης, όπως 

πολυτελών αυτοκινήτων,  επώνυμων ακριβών ρούχων,  επιβεβαιώνουν  του λόγου  το 

αληθές (Τζίμητρα, 2008). 

 

4.5.5 Οι οικονομικοί παράγοντες 

  Το εισόδημα αποτελεί τον βασικότερο οικονομικό παράγοντα που επηρεάζει 

τη  συμπεριφορά  του  καταναλωτή.  Σύμφωνα  με  την  οικονομική  θεωρία,  ο 

καταναλωτής,  με  δεδομένο  εισόδημα,  προσπαθεί  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  του, 

αρχίζοντας πρώτα από τις βασικές. Ο αντικειμενικός σκοπός του καταναλωτή είναι η 

μεγιστοποίηση  της  χρησιμότητας  μέσω  της  κατανάλωσης  αγαθών  που  μπορούν  να 

αγορασθούν  με  ένα  συγκεκριμένο  εισόδημα.  Επομένως,  η  συμπεριφορά  του 

καταναλωτή είναι βεβαιότατα συνάρτηση του εισοδήματος (Τσακλάγκανος, 2005). 

  Οι  γενικότερες  οικονομικές  συνθήκες  που  επικρατούν  σε  μια  κοινωνία 

επηρεάζουν με την σειρά τους τη συμπεριφορά του καταναλωτή μέσω της επίδρασής 

τους  στο πραγματικό  του  εισόδημα.  Για  το  λόγο αυτό,  σε  περιπτώσεις  οικονομικής 

ύφεσης,  τα  στελέχη  του  μάρκετινγκ  κάνουν  συνήθως  ενέργειες  επανασχεδιασμού, 

όπως επανατιμολόγηση προϊόντων (Kotler et al, 2008). 



  

4.5.6 Λοιποί παράγοντες 

  Τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  κάθε  προϊόντος  επηρεάζουν  τη  συμπεριφορά 

του καταναλωτή. Στα τρόφιμα, στα οποία συγκαταλέγεται το ελαιόλαδο, ένας τέτοιος 

παράγοντας  είναι  τα  φυσιολογικά  αποτελέσματα  που  προκύπτουν  από  την  

κατανάλωσή  τους.  Η  κατανάλωση  τροφής  οδηγεί  στον  κορεσμό  και  τελικά  στην 

παύση της κατανάλωσης. Κανείς δεν μπορεί να καταναλώνει τρόφιμα απεριόριστα. Ο 

κορεσμός έχει μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές του Δυτικού κόσμου, λόγω του 

διαιτητικού ενδιαφέροντος που υπάρχει. Οι ιδιότητες των τροφίμων που επηρεάζουν 

τον  βαθμό  κορεσμού  είναι  η  φυσική  μορφή,  η  ενεργειακή  αξία  της  τροφής  και  η 

περιεχόμενη ποσότητα θρεπτικών συστατικών (Φωτόπουλος κ.ά, 2002)  

  

4.6 Η διαδικασία λήψης της απόφασης για αγορά από τον καταναλωτή 

  Για τον καταναλωτή, η αγοραστική διαδικασία δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός 

που  ταυτίζεται  χρονικά  με  την  απόφασή  του  για  αγορά.  Είναι  μια  διαδικασία  που 

αρχίζει  πολύ  πριν  την  πραγματοποίηση  της  αγοράς  και  συνεχίζεται  για  πολύ  καιρό 

μετά.  Για  τον  λόγο  αυτό,  η  επιστήμη  του  μάρκετινγκ  εστιάζει  σε  ολόκληρη  την 

αγοραστική διαδικασία και όχι μόνο στην απόφαση για αγορά και τους παράγοντες 

που την επηρεάζουν. 

  Ο  καταναλωτής,  προκειμένου  να  πραγματοποιήσει  μια  αγορά,  περνάει  από 

πέντε  φάσεις:  τη  φάση  της  αναγνώρισης  της  ανάγκης,  τη  φάση  της  αναζήτησης 

πληροφοριών,  τη  φάση  της  αξιολόγησης  των  εναλλακτικών  λύσεων,  τη  φάση    της 

απόφασης για αγορά και τη φάση της συμπεριφοράς μετά την αγορά. Σε περιπτώσεις 

συνηθισμένων  αγορών,  ο  καταναλωτής  ενδεχομένως  παρακάμπτει  ή  ανατρέπει  τη 

σειρά  αυτών  των  φάσεων.  Για  παράδειγμα  όταν  ένας  καταναλωτής  αγοράζει  μια 

συγκεκριμένη  μάρκα  ενός  προϊόντος,  παρακάμπτει  την  φάση  της  αναζήτησης 

πληροφοριών και της αξιολόγησης. Ωστόσο, το παραπάνω μοντέλο διαχωρισμού της 

αγοραστικής  δραστηριότητας  σε  πέντε  φάσεις  αναδεικνύει  όλα  τα  ζητήματα  που 

μπορεί να ανακύψουν όταν ένας καταναλωτής αντιμετωπίζει μια νέα και πολύπλοκη 

κατάσταση  αγοράς.  Στη  συνέχεια  αναλύεται  ξεχωριστά  καθεμία  από  τις  παραπάνω 

φάσεις. 

1.  Η  αναγνώριση  της  ανάγκης.  Η  αγοραστική  διαδικασία  αρχίζει  με  την 

αναγνώριση  της  ανάγκης,  δηλαδή  με  το  να  αναγνωρίσει  ο  αγοραστής  κάποιο 



  

πρόβλημα ή μια ανάγκη. Την ανάγκη αυτή μπορεί να την πυροδοτήσουν εσωτερικά 

ερεθίσματα,  όταν  μια  από  τις  φυσιολογικές  ανάγκες  του  ανθρώπου  (πείνα,  δίψα, 

σεξ)  αυξηθεί  σε  επίπεδο  τόσο  υψηλό  ώστε  να  γίνει  ροπή.  Το  άτομο,  από 

προηγούμενη  εμπειρία,  έχει  μάθει  πώς  να  αντιμετωπίζει  αυτή  την  ροπή  και 

παρακινείται σε αντικείμενα για  τα οποία γνωρίζει ότι θα  του  την  ικανοποιήσουν. 

Την ανάγκη μπορούν επίσης να την  πυροδοτήσουν και εξωτερικά ερεθίσματα, μια 

βιτρίνα που προκαλεί ενδιαφέρον, η μυρωδιά από τον φούρνο, μια διαφήμιση. Στην 

φάση αυτή, η επιστήμη του μάρκετινγκ καλείται να προσδιορίσει τους παράγοντες 

και  τις  καταστάσεις  που  οδηγούν  στην  αναγνώριση  της  ανάγκης  από  τον 

καταναλωτή. 

2. Η αναζήτηση πληροφοριών. Η αναζήτηση πληροφοριών  είναι η φάση  της 

διαδικασίας  λήψης  της  απόφασης  από  τον  αγοραστή,  κατά  την  οποία  ο 

καταναλωτής διεγείρεται να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν. 

Ο καταναλωτής μπορεί απλώς να εντείνει την προσοχή του ή να προβεί σε ενεργή 

αναζήτηση πληροφοριών. Το μέγεθος και η ένταση της αναζήτησης εξαρτάται από 

το κίνητρό της, από την ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών, από την ευκολία 

αναζήτησης  πληροφοριών  και  από  την  ικανοποίηση  που  αντλείται  από  την 

αναζήτηση. 

Τις  περισσότερες  πληροφορίες  ο  καταναλωτής  τις  εξασφαλίζει  από 

προσωπικές  πηγές  (οικογένεια,  φίλοι),  εμπορικές  πηγές  (διαφημίσεις,  βιτρίνες, 

πωλητές), δημόσιες πηγές ( καταναλωτικοί οργανισμοί, μέσα μαζικής επικοινωνίας) 

και από την προσωπική του εμπειρία που αποκτά χρησιμοποιώντας το προϊόν. Κατά 

κανόνα,  οι  εμπορικές  πηγές  παρέχουν  στον  καταναλωτή  μεγαλύτερο  όγκο 

πληροφοριών  σε  σχέση  με  τις  προσωπικές.  Ωστόσο  οι  εμπορικές  πηγές  απλά 

ενημερώνουν  τον  καταναλωτή,  ενώ  οι  προσωπικές  πηγές  είναι  αυτές  που 

νομιμοποιούν  τα  προϊόντα  για  λογαριασμό  του.  Η  επιρροή  βέβαια  των 

πληροφοριών  αυτών  είναι  σχετική  και  διαφέρει  από  προϊόν  σε  προϊόν  και  από 

άτομο σε άτομο. 

3. Η αξιολόγηση  των  εναλλακτικών  λύσεων.  Στη φάση αυτή,  ο  καταναλωτής 

χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες για να αξιολογήσει εναλλακτικές μάρκες 

από  το  σύνολο  των  επιλογών.  Η  αξιολόγηση  δεν  είναι  μια  απλή  διαδικασία. 

Αντιθέτως,  είναι  σύνθετη  και  πολύπλοκη  καθώς  αποτελεί  συνάρτηση  πολλών 



  

παραγόντων. Εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή, αλλά και 

από  την  ιδιαίτερη  προσωπικότητα  του  κάθε  καταναλωτή.  Κάποιοι  καταναλωτές 

χρησιμοποιούν λογικούς συλλογισμούς, ενώ κάποιοι άλλοι αγοράζουν παρορμητικά 

και στηρίζονται στη διαίσθηση. 

Κάθε καταναλωτής προσπαθεί να ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες και αναζητά 

στο προϊόν τα χαρακτηριστικά εκείνα που ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές. Για κάθε 

χαρακτηριστικό(πχ  τιμή,  μέγεθος,  ευκολία  χρήσης)    όμως  συναρτά  διαφορετικό 

βαθμό σπουδαιότητας, όπως άλλωστε είναι φυσικό. Δημιουργείται δηλαδή, άτυπα, 

μια  συνάρτηση  χρησιμότητας  για  κάθε  προϊόν.  Η  συνάρτηση  αυτή  δείχνει  πώς  ο 

καταναλωτής θεωρεί πώς η συνολική ικανοποίηση που προκύπτει από κάθε προϊόν 

ποικίλει ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα των χαρακτηριστικών του. Αν γνώριζε 

κανείς  τον  συντελεστή  σπουδαιότητας  που  αποδίδει  ένας  καταναλωτής  σε  κάθε 

χαρακτηριστικό του προϊόντος, θα μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια ποιο προϊόν 

θα επέλεγε ο  καταναλωτής από ένα σύνολο ομοειδών προϊόντων. 

4.  Η  απόφαση  για  αγορά.  Πρόκειται  για  την φάση  εκείνη  κατά  την  οποία  ο 

καταναλωτής  αγοράζει  το  προϊόν.  Ανάμεσα  στην  πρόθεση  για  αγορά  και  την 

απόφαση  για  αγορά  όμως  είναι  δυνατόν  να  παρεμβάλλονται  παράγοντες  που  να 

αλλάξουν την τελική γνώμη του καταναλωτή. Τέτοιοι είναι οι στάσεις των άλλων (πχ 

του  συζύγου,  των  φίλων)  και  μια  ενδεχόμενη  απροσδόκητη  κατάσταση  (πχ  μια 

επείγουσα  οικονομική  εκκρεμότητα).  Επίσης,  κάθε  αγορά  εγκυμονεί  κίνδυνο  που 

πολλές  φορές  οδηγεί  στην  αναβολή  ή  και  την  ματαίωση  ακόμη  της  αγοράς.  Η 

έκταση του κινδύνου ποικίλλει ανάλογα με το χρηματικό ποσό που διακυβεύεται και 

το μέγεθος της αβεβαιότητας για την αγορά. Όταν ο καταναλωτής δεν είναι βέβαιος 

για μια αγορά, δημιουργείται άγχος που δρα ανασταλτικά. Συνεπώς, οι προτιμήσεις, 

ακόμα  και  οι  προθέσεις  για  αγορά,  δεν  καταλήγουν  πάντα  στην  απόφαση  για 

αγορά.  Μπορεί  να  κατευθύνουν  την  αγοραστική  συμπεριφορά,  αλλά  δεν 

καθορίζουν πλήρως το αποτέλεσμα. 

5. Η συμπεριφορά μετά την αγορά. Η συμπεριφορά του καταναλωτή μετά τη 

αγορά προσδιορίζει κατά πόσο έχει μείνει ικανοποιημένος από την αγορά που έχει 

πραγματοποιήσει.  Αν  το  προϊόν  ανταποκρίνεται  στις  προσδοκίες  του,  τότε  ο 

καταναλωτής  είναι  ικανοποιημένος.  Αν  υπερβαίνει  τις  προσδοκίες  του,  είναι 

ενθουσιασμένος  με  το  προϊόν.  Αν  υπολείπεται  των  προσδοκιών  του,  τότε  ο 



  

καταναλωτής  είναι  δυσαρεστημένος από  το προϊόν  και στο μέλλον αναμένεται  να 

μην  το  ξαναγοράσει.  Το  γεγονός  αυτό  υποδηλώνει  ότι  ο  πωλητής  πρέπει  να 

διατυπώνει ισχυρισμούς που αντιπροσωπεύουν πραγματικά το προϊόν, ώστε να μην 

δημιουργούνται  στον  καταναλωτή  υπερβολικές  προσδοκίες  και  έτσι  στο  τέλος  να 

μένει ικανοποιημένος. 

Η ικανοποίηση του καταναλωτή, που εκφράζεται μέσα από την συμπεριφορά 

του  μετά  την  αγορά,  είναι  πολύ  σημαντική  επειδή  οι  πωλήσεις  ενός  προϊόντος 

προέρχονται  από  δύο  βασικές  ομάδες:  τους  νέους  πελάτες  και  τους  πελάτες  που 

επαναλαμβάνουν  τις  αγορές  τους.  Συνήθως  κοστίζει  περισσότερο  η  προσέλκυση 

νέων  πελατών  παρά  η  διατήρηση  των  ήδη  υπαρχόντων.    Συνεπώς  κάθε  εταιρία 

πρέπει  να  στοχεύει  στην  ικανοποίηση  των  καταναλωτών  ώστε  αυτοί  να 

επαναλαμβάνουν τις αγορές τους (Kotler et al, 2008).  

 

4.7 Η προστασία του καταναλωτή     

  Η  προστασία  του  καταναλωτή  αποτελεί  κύριο  στόχο  του  σύγχρονου 

καταναλωτικού  κινήματος,  που  διευρύνεται  συνεχώς  σε  παγκόσμια  κλίμακα  και 

επηρεάζει πλέον σημαντικά τις σχετικές αποφάσεις των κυβερνήσεων καθώς και τις 

παραγωγικές  διαδικασίες  των  παραγωγών.  Αποβλέπει  κυρίως  στο  να  προστατέψει 

από  την  κατανάλωση  νοθευμένων  και  επικίνδυνων  για  την  υγεία  και  την  ζωή  του 

προϊόντων,  την  παραπλανητική  πληροφόρηση  που  οδηγεί  σε  λανθασμένες 

αποφάσεις κ.ά. 

  Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της διασφάλισης ορισμένων δικαιωμάτων 

που είναι γνωστά ως τα δικαιώματα του καταναλωτή και είναι τα εξής: 

  1. Το δικαίωμα της ασφάλειας. Αναφέρεται στην προστασία του καταναλωτή 

από προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία και την ζωή του. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

θέσπιση νόμων που προσδιορίζουν το μέγιστο της περιεκτικότητας των τροφίμων σε 

κάποιες ουσίες. 

  2.  Το  δικαίωμα  της  ενημέρωσης.    Αναφέρεται  στην  παροχή  ορισμένων 

απαραίτητων  πληροφοριών  στους  καταναλωτές,  ώστε  να  παίρνουν  σωστές 

αποφάσεις. 



  

  3. Το δικαίωμα της εκλογής. Αναφέρεται στην δυνατότητα του καταναλωτή να 

κάνει επιλογή στην αγορά των αγαθών. Αυτό εξασφαλίζεται με την ύπαρξη πληθώρας 

ποικιλιών του ίδιου αγαθού για όλες τις προτιμήσεις και τα εισοδήματα. 

  4.  Το δικαίωμα της εκπροσώπησης.  Συνίσταται στην δυνατότητα που πρέπει 

να  έχει  ο  καταναλωτής  να  εκπροσωπείται  στα  κέντρα  λήψης  αποφάσεων,  ώστε  η 

γνώμη του να λαμβάνεται υπόψη κατά την παραγωγή των προϊόντων. 

  5. Το δικαίωμα της αποζημίωσης. Περιλαμβάνει τη δίκαιη αποζημίωσή του σε 

περίπτωση που υποστεί κάποια βλάβη από χρήση επιβλαβών προϊόντων. 

   6.  Το  δικαίωμα  της  συνεχούς  εκπαίδευσης.  Αναφέρεται  στο  δικαίωμα  του 

καταναλωτή να λαμβάνει συνεχώς γνώσεις, ώστε να αποφασίζει σωστά. 

  7.  Το  δικαίωμα  του  υγιούς  περιβάλλοντος.  Περιλαμβάνει  το  δικαίωμα  του 

καταναλωτή  να  απαιτεί  την  λήψη  μέτρων  που  αποσκοπούν  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος και προάγουν έτσι την ποιότητα ζωής του. 

  Τα  δικαιώματα  του  καταναλωτή  (τα  πρώτα  τέσσερα)  διακηρύχθηκαν  για 

πρώτη φορά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζων Κέννεντυ   στις 15 Μαρτίου του 1962. 

Στην  διακήρυξη  αυτή  στηρίχθηκε  η  θεσμοθέτηση  της  Παγκόσμιας  Ημέρας  του 

Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου κάθε έτος (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 1997). 

 

 

4.8  Ειδικά  θέματα  συμπεριφοράς  καταναλωτή  –  Ανασκόπηση  ειδικής 

βιβλιογραφίας 

Δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα αφορά στη διερεύνηση της συμπεριφοράς 

και της στάσης του καταναλωτή απέναντι στο ελαιόλαδο, κρίνεται χρήσιμη η μελέτη 

και  ανάλυση  παλιότερων  σχετικών  ερευνών.  Οι  έρευνες  αυτές  μάλιστα  δεν 

σχετίζονται  αποκλειστικά  με  το  ελαιόλαδο,  αλλά  αφορούν  στη  συμπεριφορά  του 

καταναλωτή  απέναντι  στα  τρόφιμα  γενικότερα.  Το  ελαιόλαδο  αλώστε  αποτελεί 

βασικό  συστατικό  της  διατροφής  του  ανθρώπου,  και  για  το  λόγο  αυτό  οι  εν  λόγω 

έρευνες αποτελούν σημαντική δεξαμενή πληροφοριών. 

 

4.8.1 Η συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στα τρόφιμα 

  Κατά  το  παρελθόν  η  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  απέναντι  στα  τρόφιμα 

αποτέλεσε  αντικείμενο  έρευνας  τόσο  για  μεμονωμένους  ερευνητές,  όσο  και  για 



  

σχετικούς  με  το  αντικείμενο  οργανισμούς.  Οι  έρευνες  που  πραγματοποιήθηκαν 

αφορούσαν κυρίως στη συλλογή στοιχειών σχετικά με τα ερωτήματα: “ποια κριτήρια 

λαμβάνει υπόψη του ο καταναλωτής όταν αγοράζει  τρόφιμα;”,   “από πού αγοράζει 

τρόφιμα;”,  “ποια  η  γνώμη  του  για  τον  έλεγχο  και  την  ασφάλεια  των  τροφίμων;”, 

“κατά πόσο διαβάζει την ετικέτα στην συσκευασία των τροφίμων;” κ.α. 

  Τον  Μάιο  του  2008,  ο  Μπαλτάς  πραγματοποίησε  ποσοτική  έρευνα  με 

τηλεφωνική  δημοσκόπηση  σε  τυχαίο  δείγμα  2000  νοικοκυριών  από  ολόκληρη  τη 

χώρα.  Το  δείγμα  επιλέχθηκε  μέσω  κλήσης  τυχαίων  τηλεφωνικών  αριθμών  από 

αυτόματο  μηχανογραφημένο  σύστημα  τηλεφωνικών  ερευνών.  Χρησιμοποιήθηκε 

δομημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και ειδικό λογισμικό. Από την συγκεκριμένη 

έρευνα  προέκυψε  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  καταναλωτών  όταν  αγοράζει 

τρόφιμα λαμβάνει υπόψη της περισσότερο την ποιότητα και την τιμή. Ακολουθεί σε 

σπουδαιότητα η προέλευση του προϊόντος. Ο Μπαλτάς εκτιμά ότι το ενδιαφέρον που 

εκδηλώνει  ο  καταναλωτής  για  την  προέλευση  του  προϊόντος  συνδέεται  με  την 

αβεβαιότητά του σε θέματα ασφαλείας τροφίμων. Οι καταναλωτές επίσης φαίνεται 

πως δίνουν μικρότερη σημασία στο κριτήριο συσκευασία. Αναφορικά με τα κριτήρια  

επιλογής καταστήματος, οι καταναλωτές τα ιεραρχούν με την εξής σειρά: πρόσβαση, 

ποικιλία,  επίπεδο  τιμών.  Αυτό  προφανώς  οφείλεται  στην  έλλειψη  χρόνου  του 

σύγχρονου  ανθρώπου  και  συνεπάγεται  πως  η  πλειοψηφία  των  καταναλωτών 

αγοράζει τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ. 

  Σε  ανάλογη  έρευνα  που  πραγματοποίησε  το  Ίδρυμα  Αριστείδης 

Δασκαλόπουλος  (2009)  σε  συνεργασία  με  την  εταιρία  ερευνών  MRB  Hellas, 

συμμετείχαν 1000 καταναλωτές από 15 ως 65 ετών που επιλέχθηκαν τυχαία από όλη 

την  Ελλάδα.  Η  συλλογή  των  στοιχείων  πραγματοποιήθηκε  με  προσωπικές 

συνεντεύξεις και με τη χρήση ερωτηματολογίου.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος στις 15 

Μαρτίου του 2009, οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με 

την  ασφάλεια των τροφίμων. Συγκεκριμένα. μόνο το 14% των καταναλωτών θεωρεί 

ότι  οι  κρατικοί  φορείς  προστατεύουν  τον  καταναλωτή,  ενώ  το 33%  πιστεύει  ότι  τα 

χύμα προϊόντα  δεν  είναι  καθόλου ασφαλή.  Επίσης  το 90%  του  δείγματος  αγοράζει 

ελληνικά  προϊόντα  καθώς  τα  θεωρεί  ασφαλέστερα  από  τα  αντίστοιχα  εισαγωγής. 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα η τιμή του προϊόντος αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής 



  

τροφίμων, καθώς 1 στους 3 καταναλωτές αγοράζει τρόφιμα μάρκας σούπερ μάρκετ 

επειδή  είναι  φθηνότερα.  Πρόκειται  κυρίως  είτε  για  άτομα  κάποιας  ηλικίας,  55‐65 

ετών  (39%),  είτε  για  άτομα  χαμηλής  εισοδηματικής  τάξης  (38%).  Επίσης,  οι 

καταναλωτές πολλές φορές δεν κατανοούν πλήρως τις ετικέτες των τροφίμων, αφού 

το 70%  διαβάζει  μόνο  την  ημερομηνία  λήξεως,  ενώ  τις  υπόλοιπες  πληροφορίες  τις 

διαβάζει ποσοστό κάτω του 4% ανά κατηγορία. 

  Η  Γενική  γραμματεία  Καταναλωτή  (2007),  πραγματοποίησε  επίσης    μελέτη 

σχετικά με  τη  στάση  των  Ελλήνων  καταναλωτών απέναντι  στα  τρόφιμα.  Η  εν  λόγω 

έρευνα έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2007 και κάλυψε γεωγραφικά το σύνολο της 

χώρας. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε  αποτελούνταν από 2023 άτομα άνω των 15 

ετών  και  για  την  επιλογή  του  χρησιμοποιήθηκε  η  τεχνική  της  πολυσταδιακής 

στρωματοποιημένης    δειγματοληψίας.  Τα  δεδομένα  συλλέχθηκαν  με  τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις  στα  σπίτια  των  ερωτώμενων  και  με  τη  βοήθεια  δομημένου 

ερωτηματολογίου. Η έρευνα έδειξε ότι βασικό κριτήριο επιλογής τροφίμων αποτελεί 

η  ποιότητα  με  την  τιμή  να  παίζει  σημαντικό  ρόλο.  Επίσης,  εντοπίστηκε  σημαντικό 

έλλειμμα πληροφόρησης σχετικά με τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες 

των  τροφίμων,  αφού  μόλις  το  46%  των  καταναλωτών  δήλωσαν  ενήμεροι.  Η 

πλειοψηφία  των  καταναλωτών εξετάζουν  την ημερομηνία  λήξης  (94%)  και  τη  χώρα 

προέλευσης  (73%),  ενώ  τις  υπόλοιπες πληροφορίες  τις  εξετάζει  ένα μικρό ποσοστό 

του  δείγματος.  Εντύπωση προκαλεί  το  γεγονός  ότι  μόλις  το 20%  των  καταναλωτών 

ασκεί ολοκληρωτικό έλεγχο στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

  Αντίστοιχη  έρευνα    πραγματοποιήθηκε  το  2009  από  το  Κέντρο  Προστασίας 

Καταναλωτή  (ΚΕ.Π.ΚΑ)  με  τη  βοήθεια  της  Ομοσπονδίας  Ενώσεων  Καταναλωτών 

(Ο.Ε.ΚΑ)  και  έδωσε  σημαντικά  και  καθ  όλα  εντυπωσιακά  αποτελέσματα.  Η  έρευνα 

αυτή  διεξήχθη  από  τις  16  Σεπτεμβρίου    2009  ως  τις    11  Οκτωβρίου  2009  και 

συμμετείχαν 983 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού (66%). Για όσους 

δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το ερωτηματολόγιο εκτυπώθηκε (34%).  Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη έρευνα το 44,97% των καταναλωτών του δείγματος αντιμετωπίζει 

πρόβλημα  με  τις  τιμές  των  τροφίμων,  ποσοστό  υπερδιπλάσιο  από  αυτό  της 

αντίστοιχης  έρευνας  του  2006(20,76%).  Λόγω  του  συγκεκριμένου  προβλήματος 

παρατηρείται μια στροφή των καταναλωτών στα τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας μεγάλων 



  

αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Το 18,7% εντοπίζει το πρόβλημα στην κακή ποιότητα των 

τροφίμων.  Οι  καταναλωτές  (69%)  επίσης  δεν  εμπιστεύονται  τους  ελέγχους  των 

τροφίμων από τους κρατικούς φορείς. Αναφορικά με τα κριτήρια βάση των οποίων 

αγοράζουν  τα  τρόφιμα,  κατά  τις αγορές  τους προσέχουν κυρίως  την  τιμή  (93%)  και 

την  ημερομηνία  λήξης  (89%).Ένα  σημαντικό    μέρος  του  καταναλωτικού  κοινού 

αδυνατεί να καταλάβει τις πληροφορίες της ετικέτας (84%).   

Η  στροφή  των  καταναλωτών  σε  τρόφιμα  ιδιωτικής  ετικέτας  που 

προαναφέρθηκε  αποδεικνύεται  και  από  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  στην 

ευρύτερη  περιοχή  της  Καταλονίας  το  2004.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  610 

καταναλωτές  που  επιλέχθηκαν  τυχαία.  Είχε  προηγηθεί  ποιοτική  έρευνα  (2  ομάδων 

εστίασης)  που  περιλάμβανε  καταναλωτές  και  επαγγελματίες.  Για  τις  ανάγκες  της 

έρευνας  χρησιμοποιήθηκε  ερωτηματολόγιο    18  ερωτήσεων.  Από  την  έρευνα 

προέκυψε  ότι  οι  καταναλωτές  θεωρούν  τα  τρόφιμα  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m  «καλή 

αγορά»  (value  for  money).  Γενικά  θεωρούν  τα  τρόφιμα  αυτά  αξιόπιστα,  αλλά 

πιστεύουν  ότι  η  ποιότητα  τους  εξαρτάται  από  την  εταιρία παραγωγής.  Οι  γυναίκες 

επέδειξαν  θετικότερη  συμπεριφορά  απέναντι  σε  αυτού  του  είδους  τα  τρόφιμα 

συγκριτικά με τους άνδρες (Guerrero et al, 2006). 

  Συνοψίζοντας  τα  παραπάνω  ευρήματα,  μπορεί  κάποιος  να  καταλήξει  στο 

συμπέρασμα ότι  ένα μεγάλο ποσοστό  του  καταναλωτικού  κοινού δεν  εμπιστεύεται 

την  ασφάλεια  των  τροφίμων  και  κατά  συνέπεια  τους    κρατικούς  ελεγκτικούς 

μηχανισμούς  σε  θέματα  ασφαλείας  τροφίμων.  Εντοπίζεται  επίσης  σημαντικό 

έλλειμμα στην ενημέρωση των καταναλωτών για τις πληροφορίες που αναγράφονται 

στην  ετικέτα,  αφού  η  πλειοψηφία  των  καταναλωτών  ενδιαφέρεται  μόνο  για  την 

ημερομηνία λήξεως. Βασικά κριτήρια  επιλογής τροφίμων αποτελούν η ποιότητα και 

η τιμή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πιο πρόσφατες έρευνες (2009) δείχνουν 

πως οι καταναλωτές επιλέγουν τρόφιμα με γνώμονα την τιμή τους, και κατά συνέπεια 

στρέφονται  σε  προϊόντα  ιδιωτικής  ετικέτας  σούπερ  μάρκετ  που  είναι  φθηνότερα. 

Αυτό  πιθανότατα  αποδίδεται  στην  πρόσφατη  οικονομική  κρίση  και  τις 

κοινωνικοοικονομικές της προεκτάσεις. Κύριος τόπος αγοράς τροφίμων παραμένει το 

σούπερ μάρκετ. 

 

 



  

4.8.2 Η συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στο ελαιόλαδο 

  Η συμπεριφορά  του καταναλωτή απέναντι στο  ελαιόλαδο δεν διαφέρει από 

τη  συμπεριφορά  που  εκδηλώνει  απέναντι  στα  υπόλοιπα  τρόφιμα  που  παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διατροφή του. Το ελαιόλαδο βέβαια είναι από τα λίγα τρόφιμα 

που αποτελούν συστατικό της καθημερινής διατροφής του ανθρώπου. Η έρευνα της 

Γενικής  Γραμματείας  Καταναλωτή  (2007)  που  προαναφέρθηκε  απέδειξε  πως  οι  9 

στους 10 καταναλωτές καταναλώνουν ελαιόλαδο καθημερινά. 

  Αναφορικά  με  τον  τόπο  αγοράς  του  ελαιόλαδου,  φαίνεται  πως  οι 

καταναλωτές  προτιμούν  το  σούπερ  μάρκετ.  Η  έρευνα  που  πραγματοποίησε  ο 

Φωτόπουλος  (2008)  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  πως  οι  περισσότεροι  καταναλωτές 

(67%) αγοράζουν ελαιόλαδο από το σούπερ μάρκετ. Το  ίδιο  ισχύει για το βιολογικό 

ελαιόλαδο  (55%),  αλλά  και  για  το  ελαιόλαδο  Προστατευόμενης  Ονομασίας 

Προέλευσης  (53%).  Επίσης  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που  λαμβάνει  ο  καταναλωτής 

υπόψη  του  κατά  την  αγορά  ελαιόλαδου,  αυτά  είναι  κατά  σειρά  σπουδαιότητας  η 

ποιότητα,  το  κόστος  αγοράς  και  η  απουσία  συντηρητικών.  Και  σε αυτή  την  έρευνα 

παρατηρείται  το  ενδιαφέρον  του  καταναλωτή  για  την  τιμή  και  την  ποιότητα  του 

τροφίμου.  Η  συγκεκριμένη  έρευνα  διεξήχθη  σε  πανελλήνια  κλίμακα  από  εταιρία 

ερευνών  αγοράς  της  Αθήνας.  Το  δείγμα  ήταν  τυχαίο,  στρωματοποιημένο  και 

περιελάμβανε  τους  υπεύθυνους  αγοράς  τροφίμων  από  997  νοικοκυριά.  Κατά 

συνέπεια  το  80%  του  δείγματος  ήταν  γυναίκες  άνω  των  18  ετών.  Τα  δεδομένα 

συλλέχθηκαν με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε μέσω 

προσωπικών συνεντεύξεων.  

  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  έρευνα  που  πραγματοποίησε  η 

Γεροθανάση  (2006)  και  περιλαμβάνει  ποιοτική  και  ποσοτική  έρευνα.  Η  ποιοτική 

έρευνα  πραγματοποιήθηκε  στη  Θεσσαλονίκη  από  τις  16  Ιανουαρίου  ως  τις  18 

Φεβρουαρίου του 2005 και για το σκοπό αυτό σχηματίσθηκαν 6 ομάδες εστίασης των 

6  ατόμων  η  κάθε  μία.  Από  την  ποιοτική  έρευνα  προέκυψε  ότι  το  σύνολο  των 

καταναλωτών  καταναλώνει  ελαιόλαδο.  Οι  περισσότεροι  καταναλωτές  αγοράζουν 

ελαιόλαδο από  το σούπερ μάρκετ με  εβδομαδιαία ή μηνιαία συχνότητα.  Υπάρχουν 

κάποιοι  που  προμηθεύονται  ελαιόλαδο  χύμα  από  γνωστούς  τους  παραγωγούς 

ετησίως.  Το βασικό κριτήριο επιλογής ελαιόλαδου είναι η ποιότητα  (χρώμα,  γεύση, 

άρωμα)  παρόλο  που  η  τιμή  του  ελαιόλαδου  κρίνεται  σχετικά  υψηλή.  Τέλος,  στο 



  

καταναλωτικό  σώμα  παρατηρείται  προβληματισμός  σχετικά  με  τη  νοθεία  του 

ελαιόλαδου. 

  Η ποσοτική έρευνα έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από την 1 Μαΐου ως τις 29 

Σεπτεμβρίου  2005  και  τα  δεδομένα  συλλέχθηκαν  μέσω  420  έγκυρων 

ερωτηματολογίων. Η ποιοτική έρευνα έδειξε ότι το σύνολο σχεδόν των καταναλωτών 

(99,6%)  θεωρεί  ότι  το  ελαιόλαδο  είναι  υγιεινό  και  το  καταναλώνει  καθημερινά 

(94,6%). Οι περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν ελαιόλαδο συσκευασμένο από το 

σούπερ μάρκετ και μάλιστα προτιμούν μεταλλική συσκευασία των 5l. Ένα σημαντικό 

τμήμα  του  δείγματος  προμηθεύεται  χύμα  ελαιόλαδο  από  παραγωγούς.  Το 

μεγαλύτερο  τμήμα  των  καταναλωτών αγοράζει  ελαιόλαδο βάσει  της ποιότητάς  του 

(χρώμα,  γεύση,  άρωμα)  και  δεν  επηρεάζεται  από  προσφορές  και  εκπτωτικά 

κουπόνια. Σε αντίθεση με την ποιοτική έρευνα, η ποσοτική έρευνα αποδεικνύει ότι οι 

καταναλωτές θεωρούν την τιμή του ελαιόλαδου λογική.  Η συσκευασία επηρεάζει τις 

αγορές των καταναλωτών αποκλειστικά και μόνο για λόγους πρακτικότητας.   

  Ο Matsatsinis et al (2007) χρησιμοποίησε πολυκριτήρια ανάλυση προκειμένου 

να  προσδιορίσει  τα  στοιχεία  του  ελαιόλαδου  που  επηρεάζουν  την  αγοραστική 

συμπεριφορά  του  καταναλωτή.  Κατέληξε  ότι  αυτά  είναι  το  χρώμα  η  ποιότητα,  η 

εικόνα  και  η  οσμή.  Η  σημαντικότερη  βέβαια  ιδιότητα  για  τον  καταναλωτή  είναι  η 

αντιληπτή  ποιότητα.  Κατά  τον  ίδιο,  η  ελληνική  αγορά  ελαιόλαδου  είναι  εξαιρετικά 

πολύπλοκη. Οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτή επηρεάζονται σημαντικά από την 

σχέση  και  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  καταναλωτών  και  διακινητών.  Η  σχέση  αυτή 

είναι σημαντική για την λήψη αποφάσεων σχετικά με το marketing του ελαιόλαδου, 

των γεωργικών προϊόντων και της βιομηχανίας τροφίμων γενικότερα. 

  Σύμφωνα με τον Espejel et al (2009), οι μεταβλητές εκείνες που συνδέονται με 

την ικανοποίηση και την αφοσίωση του καταναλωτή σε μια συγκεκριμένη επωνυμία 

ελαιόλαδου  είναι  οι  εγγενής  ιδιότητες  (χρώμα,  γεύση,  εικόνα)  και  η  αντιληπτή 

ποιότητα.  Για  τους  πιο  έμπειρους  καταναλωτές,  μεγαλύτερη  σημασία  έχουν  οι 

εξωγενείς ιδιότητες του ελαιόλαδου όπως η επωνυμία και ο τόπος καταγωγής.   

  Στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  οι  καταναλωτές  ελαιόλαδου  παρουσιάζουν  σχετικά 

εξίσου  ώριμη  συμπεριφορά.  Κατά  την  αγορά  ελαιόλαδου  λαμβάνουν  περισσότερο 

υπόψη την ποιότητα, την τιμή και το χρώμα του ελαιόλαδου. Αυτά που φαίνεται να 



  

τους  επηρεάζουν  λιγότερο  είναι  το  σχέδιο  της  συσκευασίας,  το  υλικό  της 

συσκευασίας και η επωνυμία (Mcewan, 1994).  

Αναφορικά  με  τις  ξένες,  αναπτυσσόμενες  αγορές  ελαιολάδου,  παρά  την 

διαπιστωμένα υψηλή ζήτηση, παρατηρείται σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης των 

καταναλωτών.  Συγκεκριμένα,  στην  Ιαπωνία  έρευνα  ( Mtimet  at  al,  2008)  απέδειξε 

πως  παρόλο  που  το  ελαιόλαδο  αποτελεί  είδος  πολυτελείας  για  τους  Ιάπωνες 

καταναλωτές,  αυτοί  δεν  είναι  αρκετά  ενημερωμένοι  για  το  προϊόν  και  τα  διάφορα 

είδη του. Κατά συνέπεια η πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμά το ραφιναρισμένο, 

από  το  εξαιρετικά  παρθένο  ελαιόλαδο  παρά  την  μεταξύ  τους  σημαντική  ποιοτική 

διαφορά. 

 

4.9 Σύνοψη 

  Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι η συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι 

στο  ελαιόλαδο  προσεγγίζει    την  αντίστοιχη  απέναντι  στα  υπόλοιπα  τρόφιμα,  με 

κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις.  Αυτό που μοιάζει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη 

ο  καταναλωτής  όταν  αγοράζει  ελαιόλαδο  είναι  η  ποιότητα  και  δευτερευόντως  το 

κόστος αγοράς. Άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως η προέλευση, η επωνυμία 

και η συσκευασία φαίνεται  να  επηρεάζουν  τους  καταναλωτές με σαφώς μικρότερη 

ένταση. Για τους Έλληνες καταναλωτές ειδικότερα, σύμφωνα με όλες τις έρευνες που 

προαναφέρθηκαν,  το  ελαιόλαδο  αποτελεί  βασικό  διατροφικό  στοιχείο,  δεδομένου 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους το καταναλώνει καθημερινά. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

 

5 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

5.1 Η εννοιολογική προσέγγιση του όρου 

  Η διαφήμιση, στην ευρύτερη έννοιά της, χαρακτηρίζεται ως μια συγκεκριμένη 

μορφή  επηρεασμού  ανάμεσα  στους  διάφορους  τομείς  της  ανθρώπινης 

δραστηριότητας.  Σύμφωνα  με  αυτό,  δεν  αποτελεί  κάποιο  συγκεκριμένο,  ειδικό 

οικονομικό  φαινόμενο,  αλλά  ένα  γενικότερο  κοινωνικό  και  πολιτιστικό  φαινόμενο 

που πολλές φορές έχει επιχειρηματικές προεκτάσεις. Στην εποχή μας μάλιστα, που η 

ροή  και  η  ανταλλαγή  πληροφοριών  είναι  καταιγιστική,  η  διαφήμιση  είναι  τόσο 

διαδεδομένη  που  οι  περισσότεροι  άνθρωποι  την  δέχονται  πλέον  ως  ένα  τακτικό 

μέρος του περιβάλλοντός τους. 

  Εξαιτίας της πολυδιάστατης μορφής της διαφήμισης, η έννοιά της μπορεί να 

αποκτά  διαφορετικό  περιεχόμενο,  ανάλογα  με  την  οπτική  με  την  οποία  εξετάζεται 

κάθε  φορά.  Για  τον  κοινωνιολόγο,  η  διαφήμιση  αποτελεί  ενδιαφέρον  αντικείμενο 

έρευνας,  καθώς  συμβάλει  στην  κοινωνικοποίηση  του  ατόμου,  δημιουργεί  πρότυπα 

και στερεότυπα και σαφώς επηρεάζει την καταναλωτική, και όχι μόνο, συμπεριφορά 

του. Για τον υπεύθυνο σχεδιασμού και λειτουργίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας, 

είναι  εναλλακτικός  τρόπος  επικοινωνίας  με  τους  καταναλωτές,  τις  επιχειρήσεις  ή 

οποιονδήποτε άλλον τελικό αποδέκτη. Για τον διαφημιστή, η διαφήμιση αποτελεί τη 

δημιουργική  έκφραση  μας    ιδέας,  το  τελικό  προϊόν  μιας  δραστηριότητας  με 

καλλιτεχνικές προεκτάσεις.  Για  το οικονομικό στέλεχος μιας επιχείρησης, μπορεί  να 

είναι  το  μέσο  εκείνο με  τη  βοήθεια  του  οποίου  επιτυγχάνεται  τόνωση  της  ζήτησης 

ενός προϊόντος, ισχυροποίηση της θέσης του στην αγορά, αύξηση των πωλήσεων και 

κατ’ επέκταση των κερδών της επιχείρησης (Ζώτος, 2008). Στην παρούσα διατριβή θα 

εξεταστεί η οικονομική διάσταση της διαφήμισης, το περιεχόμενό της και η επίδρασή 

της ως οικονομικό φαινόμενο.      

 Πολλοί ερευνητές κατά το παρελθόν έχουν προσπαθήσει να αποδώσουν ένα 

ορισμό στη διαφήμιση.  Στη σχετική βιβλιογραφία ανα τον κόσμο, παρατηρείται ένα 



  

μεγάλο πλήθος τέτοιων ορισμών, οι οποίοι όμως έχουν σχεδόν το ίδιο εννοιολογικό 

περιεχόμενο. 

Η  Αμερικανική  Εταιρία  Μάρκετινγκ  (1948)  ορίζει  τη  διαφήμιση  ως  κάθε 

απρόσωπη  μορφή  παρουσίασης  και  προώθησης  ιδεών,  αγαθών  ή  υπηρεσιών  με 

πληρωμή από αναγνωρισμένο εγγυητή ή ανάδοχο. 

Κατά  τον Καμενίδη  (2004),    διαφήμιση  ενός προϊόντος ονομάζεται η μαζική, 

απρόσωπη,  ταυτοποιημένη  και  πληρωμένη  ενημέρωση  των  καταναλωτών  για  τα 

χαρακτηριστικά  και  τις  ιδιότητες  του  προϊόντος,  με  σκοπό  να  πεισθούν  να  το 

αγοράσουν.  Βάσει  του  παραπάνω  ορισμού,  η  διαφήμιση  παρέχει:1)Μαζική 

ενημέρωση,  αφού  απευθύνεται  σε  όλο  το  κοινό  που  βλέπει  ή  ακούει  το  μήνυμα. 

2)Απρόσωπη  ενημέρωση,  γιατί  δεν  απευθύνεται  προσωπικά  σε  κάποιους,  αλλά 

ανώνυμα  στο  καταναλωτικό  σύνολο.  3)Ταυτοποιημένη  ενημέρωση,  καθώς  σε  κάθε 

διαφήμιση  υπάρχει  ανάδοχος  εταιρία  ή  υπηρεσία,  η  οποία  αναφέρεται  ή 

αναγράφεται  στο  τέλος  του  διαφημιστικού  μηνύματος.  4)Πληρωμένη  ενημέρωση, 

δεδομένου ότι κατά κανόνα διαφήμιση χωρίς την αντίστοιχη πληρωμή δεν μπορεί να 

υπάρξει.  Κάθε  διαφήμιση  που  εμφανίζεται  σε  οποιοδήποτε  μέσο,  συνοδεύεται  και 

από την ανάλογη πληρωμή. 

Σύμφωνα  με  τον  Κουρμούση  (1997),  η  διαφήμιση  περιλαμβάνει  στόχους 

πολιτικής πωλήσεων  , που αποσκοπούν στη σκόπιμη και όχι πιεστική  (υποχρεωτική) 

επίδραση επί των ανθρώπων με τη βοήθεια των ειδικών μέσων μαζικής επικοινωνιας. 

Όπως  προκύπτει  από  τον  παραπάνω  ορισμό,  το  περιεχόμενο  της  διαφήμισης 

προσδιορίζεται από τρία βασικά κριτήρια. 

• Η διαφήμιση  εξυπηρετεί  στόχους πολιτικής πωλήσεων. Πρέπει  επομένως  να 

επηρεάσει ευνοϊκά την αγοραστική απόφαση του υποψηφίου πελάτη ώστε να 

βοηθηθεί  η  προώθηση  των  πωλήσεων.  Διακρίνεται  επίσης  για  την  άμεση 

σχέση της με το βαθμό απόδοσης.  

• Με  τη  διαφήμιση  προκύπτει  μια  σκόπιμη,  ενσύνειδητη,  όχι  τυχαία, 

προγραμματισμένη εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών.  Στην περίπτωση που 

συμπτωματικά προκύπτει κάποιο διαφημιστικό αποτέλεσμα, η διαδικασία δεν 

λογίζεται ως διαφήμιση. 

• Η  διαφήμιση  ασκεί  επίδραση  στο  κοινό,  η  οποία  δεν  είναι  όμως 

καταναγκαστική. 



  

Αναφορικά  με  το  τελευταίο  κριτήριο,  πολλοί  είναι  αυτοί  που  πιστεύουν  ότι  η 

επίδραση που ασκεί η διαφήμιση στο κοινό είναι εν μέρει πιεστική, μόνο που η πίεση 

που ασκείται είναι ψυχολογικής φύσεως και δυσδιάκριτη. Τα  όρια  όμως μεταξύ του 

ψυχολογικού  πειθαναγκασμού  και  της  ελεύθερης  απόφασης  είναι  ασαφή  και 

συγκεχυμένα.  Η  αλήθεια  είναι  όμως  ότι  η  διαφήμιση  δεν  σχετίζεται  με  άμεσες  ή 

έμμεσες  πιέσεις  (πχ  ύπνωση)  που  δεν  αφήνουν  στα  υποκείμενα  κανένα  περιθώριο 

ελεύθερης απόφασης. Στην περίπτωση της διαφήμισης ο καταναλωτής έχει απόλυτα 

υποκειμενική ελευθερία να αποφασίσει τι θα αγοράσει. Το γεγονός ότι ο αριθμός των 

αποτυχημένων  προϊόντων  δε  δείχνει  να  μειώνεται,  παρά  τα  διαρκώς  αυξανόμενα 

ποσά  που  διατίθενται  για  διαφήμιση,  αποτελεί  επαλήθευση  του  παραπάνω 

ισχυρισμού.  

  Ο  Samson  et  al  (2005)  προσδιορίζει  την  έννοια  της  διαφήμισης  ως  εξής: 

διαφήμιση είναι οποιοδήποτε μήνυμα σε μέσο μαζικής ενημέρωσης που πληροφορεί 

τον  κόσμο  για αγαθά,  υπηρεσίες  ή  ιδέες  και  που πληρώνεται  από  έναν  χορηγό  για 

αυτό το σκοπό.  Τα περιεχόμενα,  το μέγεθος, ο  τρόπος παρουσίασης, η επιλογή των 

μέσων και ο συγχρονισμός των μηνυμάτων ελέγχεται από την επιχείρηση ή το χορηγό 

που πληρώνει τη διαφήμιση. Κατά τον ίδιο, υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που 

καθορίζουν αν ένα μήνυμα είναι ή όχι διαφήμιση, και είναι οι κάτωθι: 

• Η διαφήμιση είναι ένα πληρωμένο μήνυμα. 

• Η διαφήμιση εμφανίζεται σε ένα μέσο επικοινωνίας. 

• Σκοπός  της  διαφήμισης  είναι  να πληροφορήσει  τους ανθρώπους  για αγαθά, 

υπηρεσίες και ιδέες.  

‘Όταν δεν πληρείται έστω μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις,  τότε το μήνυμα δεν 

λογίζεται ως διαφήμιση. 

  Σε  όλους  τους  παραπάνω  ορισμούς  που  προσέδωσαν  στην  έννοια  της 

διαφήμισης  οι  ερευνητές,  περιλαμβάνονται  πολλά  κοινά  στοιχεία  που 

προσδιορίζουν με σαφήνεια το περιεχόμενό της. Η διαφήμιση αποτελεί αναντίρρητα 

ένα σύστημα επικοινωνίας, ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι μια μορφή 

μαζικής  επικοινωνίας,  που  απευθύνεται  σε  ομάδα  ή  ομάδες  ατόμων,  γι’  αυτό  και  

χαρακτηρίζεται  ως  απρόσωπη  ή  ακριβέστερα  ως  μη  προσωπική.  Αποτελεί  πολύ 

ισχυρό  σύνδεσμο  μεταξύ  κατασκευαστή  και  καταναλωτή,  μεταξύ  πωλητή  και 

αγοραστή.  Ένα  πολύ  σημαντικό  χαρακτηριστικό  της  είναι  ότι  πρόκειται  για 



  

πληρωμένη  μορφή  επικοινωνίας,  συνεπάγεται  δηλαδή  κόστος  που  επιβαρύνει  τον 

ανάδοχο  φορέα  (διαφημιζόμενο).  Είναι  ένα  μέσο  με  τη  βοήθεια  του  οποίου 

επιτυγχάνεται η ενημέρωση του κοινού για προϊόντα και υπηρεσίες και ταυτόχρονα  

υπηρετεί στόχους της πολιτικής πωλήσεων.  

  

5.2 Ο σκοπός και ο ρόλος της διαφήμισης 

Η  διαφήμιση,  ως  σύστημα  επικοινωνίας  που  λειτουργεί  στο  πλαίσιο  της 

αγοράς,  έχει  ως  βασικό  σκοπό  να  φέρει  σε  επαφή  τους  εταίρους  της  αγοράς 

(προσφέροντες  και  ζητούντες),  να  διατηρήσει,  να  προσελκύσει  και  να  αυξήσει  την 

πελατεία μιας επιχείρησης. Απώτερος σκοπός της είναι η αύξηση των πωλήσεων και 

κατ’ επέκταση των κερδών της επιχείρησης. 

Σήμερα, θεωρία και πράξη συμφωνούν ότι η διαφήμιση καλείται να εκτελέσει 

τρεις βασικές λειτουργίες: 

i. Η διαφήμιση έχει σκοπό να γνωστοποιήσει μια προσφορά και να την 

αποτυπώσει  στη  συνείδηση  μιας  καθορισμένης  ομάδας‐στόχου, 

ώστε  αυτή  να  την  θυμάται  αυθόρμητα  (δημιουργία  ενός  βαθμού 

γνωριμίας). 

ii. Η  διαφήμιση  πρέπει  να  δημιουργήσει  και  να  διατηρήσει  ξεκάθαρα 

χαρακτηριστικά  για  μια  συγκεκριμένη  προσφορά,  που  να 

διαφοροποιείται  σαφώς  από  τον  ανταγωνισμό  (δημιουργία  και 

διατήρηση μιας μοναδικής εικόνας του προϊόντος). 

iii.  Η  διαφήμιση  πρέπει  μέσω  της  γνωριμίας  και  της  συμφωνίας  της 

εικόνας  του  προϊόντος  με  τις  επιθυμίες  της  ομάδας‐στόχου,  να 

προκαλέσει  ζήτηση  για  το  διαφημιζόμενο  προϊόν  (πρόκληση 

επιθυμίας της αγοράς). 

Οι τρεις αυτές λειτουργίες τις διαφήμισης δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, 

αλλά  αποτελούν  κρίκους  της  ίδιας  αλυσίδας.  Αν  κάποια  από  αυτές  δεν 

πραγματοποιείται, η διαφήμιση δεν μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό που υπηρετεί. 

Για  παράδειγμα,  δεν  επαρκεί  μόνο  η  δημιουργία  ενός  υψηλού  βαθμού  γνωριμίας 

όταν εμπλέκεται σε συγκεχυμένες εντυπώσεις ή σχετίζεται με αρνητικές εντυπώσεις 

για  το  προϊόν  .  Η  δημιουργία  ενός  υψηλού  βαθμού  γνωριμίας  και  μιας  ξεκάθαρης 



  

εικόνας,  βέβαια,  δεν  επιτυγχάνεται  βραχυπρόθεσμα.  Απαιτείται  σχετικά  μεγάλο 

χρονικό διάστημα και αδιάλειπτες διαφημιστικές ενέργειες (Κουρμούσης, 1997). 

Σε  καμία  περίπτωση  όμως  δεν  πρέπει  να  αγνοείται  ο  ενημερωτικός  και  ο 

υπενθυμητικός  χαρακτήρας  της  διαφήμισης.  Άλλωστε,  ο  βασικός  της  ρόλος  είναι 

ουσιαστικά  τρίπτυχος.  Ενημερωτικός,  καθώς  ενημερώνει  τους  καταναλωτές  για  τα 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  προιόντος.  Πειστικός,  γιατί  προσπαθεί  να 

δημιουργήσει επιλεκτική ζήτηση και να   πείσει  τους καταναλωτές να αγοράσουν το 

διαφημιζόμενο προϊόν. Υπενθυμητικός, γιατί προσπαθεί να κάνει τους καταναλωτές 

να σκέπτονται το προϊόν, για το οποίο έχει ήδη εκδηλωθεί ζήτηση (Kotler et al, 2008).   

 

5.3 Η σημασία της διαφήμισης για την οικονομία και την κοινωνία 

Η  σημασία  της  διαφήμισης,  χωρίς  αμφιβολία,  είναι  τεράστια  τόσο  για  τα 

κέρδη  των  επιχειρήσεων,  όσο  και  για  την  ενημέρωση  των  καταναλωτών.  Επίσης,  

χάρη στη μεσολαβητική της λειτουργία ανάμεσα σε παραγωγή και κατανάλωση, έχει 

τεράστια  συμβολή  στην  προσπάθεια  για  επίτευξη  οικονομικών  στόχων.  Οι  στόχοι 

αυτοί μπορεί  να είναι η διαρκής οικονομική ανάπτυξη,  η αύξηση  της απασχόλησης 

και άλλοι. Παρακάτω γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν τα οφέλη που προκύπτουν 

από τη λειτουργία της. Η διαφήμιση: 

• Συμβάλλει  στην  αύξηση  της  οικονομικής  ανάπτυξης.  Όπως  είναι  γνωστό,  η 

διαφήμιση  βοηθάει  στη  δημιουργία  ζήτησης,  καθώς  πληροφορεί  για  τα 

διάφορα προϊόντα που υπάρχουν  στην αγορά  και  ταυτόχρονα δημιουργεί  ή 

διεγείρει επιθυμίες των καταναλωτών. Η αύξηση της ζήτησης σηματοδοτεί την 

αύξηση  της  κινητικότητας  της  αγοράς  και  δημιουργεί  νέες  επενδύσεις  και 

θέσεις  εργασίας.  Επίσης,  η  διαφήμιση  ως  εμπορική  δραστηριότητα 

συνεπάγεται  ένα  τεράστιο  κύκλο  εργασιών  παγκοσμίως  και  ένα  μεγάλο 

αριθμό θέσεων εργασίας 

• Βοηθάει  στη  διαφάνεια  της  αγοράς.  Είναι  γεγονός  ότι  η  πληθώρα  των 

προϊόντων   που κυκλοφορούν κάνουν τις αγορές ολοένα και πιο αδιαφανείς 

και  συγκεχυμένες.  Η  νοθεία,  η  αισχροκέρδεια  και  η  απάτη  χαρακτηρίζουν 

πολλές σύγχρονες αγορές. Η διαφήμιση πληροφορεί τους καταναλωτές για τα 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  προϊόντων,    τις  τιμές  τους  κτλ,  και  αποτελεί 



  

πλέον ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο ενημέρωσης για αυτούς.. Με τον τρόπο 

αυτό, τους βοηθάει να κάνουν σωστές αγορές. 

• Συμβάλλει στην ταχεία τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά. Σήμερα, ένα 

διαρκές  πρόβλημα  των  επιχειρήσεων  είναι  η  τάση  κορεσμού  της  αγοράς.  Η 

μόνη λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η ανανέωση των προϊόντων, η εισαγωγή 

στην  αγορά  νέων  προϊόντων  που  εξυπηρετούν  τις  ταχέως  μεταβαλλόμενες 

ανάγκες  των  καταναλωτών.  Ωστόσο  η  τοποθέτηση  νέων  προϊόντων  στην 

αγορά  χωρίς  διαφήμιση  είναι  πολύ  δύσκολη,  αν  όχι  αδύνατη.  Η  διαφήμιση 

γνωστοποιεί  στους  καταναλωτές  τους  νεωτερισμούς  και  τα  πλεονεκτήματά 

τους.  Έτσι,  αποτελεί  τον  πιο  αποτελεσματικό  τρόπο  για  γρήγορη  και 

επιτυχημένη τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά. 

• Χρησιμεύει ως μέσο εξομάλυνσης των οικονομικών συγκυριών. Σε περιόδους 

οικονομικής  ύφεσης,  μέσω  της  διαφήμισης  μπορεί  να  επιτευχθεί,  σε  ένα 

βαθμό, οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, σε μια έντονη φάση του οικονομικού 

κύκλου,  η  μείωση  της  διαφήμισης  λειτουργεί  αναχαιτιστικά  στη  ζήτηση 

(αντικυκλική  διαφήμιση).  Η  αντικυκλική  δράση  της  διαφήμισης  σπανίως 

εμφανίζεται στην παγκόσμια οικονομική ιστορία (Κουρμούσης, 1997). 

• Συντελεί στην μόρφωση των πολιτών. Μια καλοσχεδιασμένη διαφήμιση, που 

περιέχει αρκετά ενημερωτικά στοιχεία, μπορεί  να συμβάλλει στην μόρφωση 

του καταναλωτικού κοινού σχετικά με θέματα διατροφής, υγειάς και άλλα.  

Πέρα  όμως  από  τη  θετική  συμβολή  της  διαφήμισης  στην  οικονομία  των 

κοινωνιών  και  στην      ενημέρωση  των  πολιτών,  πολλές  φορές  η  λειτουργία  της 

συνδέεται με αρνητικές συγκυρίες. Όπως προαναφέρθηκε, η διαφήμιση συνεπάγεται 

κάποιο  κόστος,  το  οποίο  αναλαμβάνει  ο  ανάδοχος.  Ωστόσο,  στην  συντριπτική 

πλειοψηφία  των  περιπτώσεων,  το  κόστος  της  διαφήμισης  μετακυλάει  στην  τελική 

τιμή  του  προϊόντος  και  εν  τέλει  επιβαρύνει  τον  καταναλωτή.  Έτσι,  παρατηρείται 

αύξηση των τιμών των προϊόντων λόγω της διαφήμισης. 

Επίσης, η διαφήμιση είναι δυνατόν να αυξήσει τη ζήτηση προϊόντων, κατά την 

παραγωγή  των  οποίων  είτε  δεν  γίνεται  ορθή  χρήση  των  συντελεστών  παραγωγής, 

είτε  επιβαρύνεται  το  περιβάλλον,  είτε  θίγονται  στοιχειώδη  ανθρώπινα 

δικαιώματα(πχ  εκμετάλλευση  παιδικής  εργασίας).  Στην  περίπτωση  αυτή,  η 

διαφήμιση έχει, πέρα από το οικονομικό, τεράστιο κοινωνικό κόστος. 



  

Το  σημαντικότερο  όμως  μειονέκτημα  της  διαφήμισης  είναι  ότι  συχνά 

αλλοιώνει  τις  φυσικές  προτιμήσεις  των  καταναλωτών  και  τους  στρέφει  σε  όχι 

αναγκαίες  αγορές.  Για  το  λόγο  αυτό  λέγεται  πως  πολλές  φορές  η  διαφήμιση 

λειτουργεί  στα  όρια  της  κοινωνικής  νομιμότητας  και  αποδοχής  (Ζώτος,  2010). 

Παρατηρείται  επομένως  σαφώς    ένα  ζήτημα  ηθικής  τάξης,  που  είναι  ακόμη  πιο 

κατακριτέο όταν η διαφήμιση δρα παραπλανητικά. Η άποψη ότι η διαφήμιση είναι 

απατηλή και παραπλανητική, ορισμένες φορές είναι αληθινή. Για τον λόγο αυτό έχει 

χαρακτηριστεί ως διαρκές μέσο εκμετάλλευσης των καταναλωτών που φτάνει ως την 

καταναλωτική  τρομοκρατία.  Τα  τελευταία  χρόνια  όμως,  κυρίως  στις  ΗΠΑ,  οι 

διαφημίσεις  υπόκεινται  σε  ένα  αριθμό  ομοσπονδιακών  και  κρατικών  κανόνων.  Η 

χρήση  εντυπωσιακών  περιγραφών  που  δεν  ταιριάζουν  με  το  προϊόν  μπορεί  να 

αποτελέσουν αιτία ποινικής δίωξης. Για αυτό, ο διαφημιστής πρέπει να είναι πάντα 

σε θέση να αποδεικνύει το βάσιμο αυτών που ανακοινώνει και να δικαιολογεί τους 

όρους  που  χρησιμοποιεί.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  διαφημιστικές  εταιρίες  έχουν 

αναπτύξει δικές τους πολιτικές που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ειλικρινή και 

δεοντολογική διαφήμιση (Samson et al, 2005).   

Στο  παρελθόν,  η  διαφήμιση  έχει  κατηγορηθεί ως  γνήσιο  προϊόν  της  δράσης 

του  καπιταλιστικού  συστήματος.  Η  άποψη  αυτή  δεν  είναι  όμως  απόλυτα  ορθή. 

Μπορεί να απαντάται με μεγάλη συχνότητα σε καπιταλιστικές κοινωνίες, ωστόσο δεν 

μπορεί  να  πει  κανείς  ότι  συνδέεται  κατά  αποκλειστικότητα  με  κάποιο 

κοινωνικοπολιτικό  σύστημα.  Ακόμη  και  χώρες  με  κεντρικά  κατευθυνόμενες 

οικονομίες, όπως παλαιότερα η Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσαν να αγνοήσουν και 

να  μην  χρησιμοποιήσουν  τη  σημαντική  λειτουργία  της  πληροφόρησης  που 

προσφέρει  η  διαφήμιση.  Εν  προκειμένω,  η  διαφήμιση  είχε  να  κάνει  με  τον 

επηρεασμό των πολιτών εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και την κάλυψη διάφορων 

λαθών στο σχεδιασμό της παραγωγής (πχ υπερπαραγωγή κάποιου προϊόντος). 

 

5.4 Τα μέσα της διαφήμισης 

Για  να  είναι  επιτυχημένη  μια  διαφήμιση,  δεν  αρκεί  μόνο  η  ύπαρξη  ενός 

σωστού    διαφημιστικού  μηνύματος,  αλλά  θα  πρέπει  να  μεταβιβάζεται  με  το 

κατάλληλο μέσο στο καταναλωτικό κοινό. Τα βασικότερα διαφημιστικά μέσα είναι η 

τηλεόραση,  το  ραδιόφωνο,  ο  κινηματογράφος,  οι  εφημερίδες,  τα  περιοδικά,  η 



  

υπαίθρια  διαφήμιση,  τα  φυλλάδια,  η  άμεση  διαφήμιση  με  το  ταχυδρομείο  και  η 

χορηγία. 

Η τηλεόραση είναι ένα μέσο το οποίο προτιμάται από τους διαφημιζόμενους 

έναντι των υπολοίπων. Είναι ένα αποδοτικό μέσο διαφήμισης, καθώς επικοινωνεί με 

εικόνα, χρώμα και ήχο. Έχει μεγάλη ακτίνα δράσης, που μπορεί να καλύψει ολόκληρη 

τη  χώρα αν υπάρχουν οι  κατάλληλοι υποσταθμοί.    Τα μηνύματα που παρέχει  είναι 

ζωντανά,  οπτικοακουστικά  και  εμφανίζουν  ιδιαίτερη  αποτελεσματικότητα  όταν 

προβάλλονται πριν από εκπομπές με μεγάλη τηλεθέαση. Σημαντικό μειονέκτημα της 

τηλεόρασης αποτελεί το υψηλό κόστος της διαφήμισης. Το κόστος βέβαια εξαρτάται 

από  τον  σταθμό  και  τη  ώρα  της  ημέρας  που  προβάλλεται  η  διαφήμιση,  καθώς 

σημαντικό ρόλο παίζει η τηλεθέαση του σταθμού τη συγκεκριμένη ώρα. 

Το ραδιόφωνο απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. Πολλοί είναι 

αυτοί που ακούνε ραδιόφωνο καθ’ όλη   τη διάρκεια της ημέρας, στην εργασία, στο 

αυτοκίνητο, είτε για διασκέδαση και ενημέρωση, είτε για να έχουν την αίσθηση της 

συντροφιάς. Οι οδηγοί μάλιστα αποτελούν ένα σημαντικότατο ακροατήριο για τους 

διαφημιστές. Το ραδιόφωνο είναι ένα σχετικά αποδοτικό μέσο διαφήμισης, όχι όμως 

τόσο όσο η τηλεόραση. Τα μηνύματα που παρέχει είναι μόνο ακουστικά, γι’αυτό και 

χρησιμοποιείται κυρίως για μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα. Για να έχει επιτυχία 

μια  διαφήμιση  που  μεταδίδεται  από  το  ραδιόφωνο  πρέπει  το  μήνυμα  να  είναι 

καλογραμμένο  και  να  εκφωνείται  με  το  κατάλληλο  τρόπο.  Το  ραδιόφωνο  δεν  έχει 

μεγάλη  ακτίνα  δράσης,  δρα  τοπικά.  Το  κόστος  μιας  ραδιοφωνικής  διαφήμισης 

εξαρτάται  από  την  ακροαματικότητα  του  σταθμού,  είναι  όμως  σχετικά  χαμηλό, 

γεγονός που επιτρέπει την επανάληψη της διαφήμισης με μεγάλη συχνότητα.   

Ο  κινηματογράφος  είναι  ένα  σχετικά  δημοφιλές  μέσο  για  την  προσέγγιση 

νεαρής  ηλικίας  θεατών  όπως  έφηβοι.  Τα  μηνύματα  στον  κινηματογράφο  είναι 

οπτικοακουστικά, έγχρωμα και επομένως αποτελεσματικά. Στις αναπτυσσόμενες και 

τις  λιγότερες  αναπτυγμένες  χώρες  ο  κινηματογράφος  παραμένει  ένα  σημαντικό 

διαφημιστικό μέσο.  

Τα  περιοδικά  είναι  εκείνο  το  μέσο  διαφήμισης  που  κατέχει  το  μεγαλύτερο 

μερίδιο  στην  αγορά  της  διαφήμισης.  Πρόκειται  για  ένα  αρκετά  αποδοτικό  μέσο 

διαφήμισης,   αφού μέσω αυτού ο διαφημιστής έχει την δυνατότητα να προσεγγίζει 

συγκεκριμένη  ομάδα‐στόχο.  Για  παράδειγμα,  αν  κάποιος  διαφημιστής  θέλει  να 



  

προσεγγίσει  το  κοινό  των  οδηγών  σπορ  αυτοκινήτων,  μπορεί  να  διαφημίσει  το 

προϊόν    σε  περιοδικό  που  ασχολείται  με  την  σπορ  αυτοκίνηση.  Στα  περιοδικά,  τα 

διαφημιστικά  μηνύματα  είναι  οπτικά,  γραπτά  και  συνήθως  έγχρωμα.  Η  όχι 

καθημερινή  κυκλοφορία  τους  όμως  είναι  ένα  πρόβλημα,  δεδομένου  ότι  η 

αποτελεσματικότητα  της  διαφήμισης  εξαρτάται  κατά  μεγάλο  ποσοστό  από  την 

επανάληψη του μηνύματος. 

Οι  εφημερίδες  είναι  το  παλαιότερο  διαφημιστικό  μέσο.  Η  εφημερίδα  είναι 

κατά κανόνα φθηνή, μπορεί κάθε καταναλωτής να την αγοράσει. Έχει μεγάλη ακτίνα 

δράσης  που  μπορεί  να  περιλαμβάνει  ολόκληρη  την  χώρα,  και  τα  μηνύματα  που 

περιέχει  είναι  γραπτά,  οπτικά,  αλλά  όχι  έγχρωμα.  Η  εφημερίδα  κυκλοφορεί 

καθημερινά.  Η  διάρκεια  ζωής  του  μηνύματος  όμως  είναι    μικρή,  αφού  κανείς  δεν 

κρατάει  την  εφημερίδα  περισσότερο  από  μια  ημέρα.  Το  κόστος  διαφήμισης  στην 

εφημερίδα  είναι  αρκετά  χαμηλό,  γεγονός  που  καθιστά  το  μέσο  αυτό  μια 

συμφέρουσα επιλογή. 

Η υπαίθρια διαφήμιση περιλαμβάνει  τις αφίσες,  τις φωτεινές επιγραφές,  τις 

σταθερές  πινακίδες  και  τις  κινητές  πινακίδες  στα  μέσα  μεταφοράς  και  τα  ταξί.  Η 

υπαίθρια  διαφήμιση  έχει  μικρή  ακτίνα  δράσης  και  η  εμβέλεια  του  διαφημιστικού 

μηνύματος είναι  τοπική. Το οικονομικό της κόστος είναι χαμηλό,  το περιβαλλοντικό 

της  κόστος  όμως  είναι  υψηλότατο,  αφού  η  ίδια  συνεπάγεται  ρύπανση  και 

καταστροφή του περιβάλλοντος.  

Τα  διαφημιστικά  φυλλάδια  είναι  μια  φθηνή  διαφημιστική  τακτική.  Στην 

περίπτωση αυτή, η ακτίνα δράσης της διαφήμισης είναι πολύ μικρή και περιορίζεται 

στην  περιοχή  διανομής.  Τα  φυλλάδια  περιέχουν  γραπτά  μηνύματα,  έγχρωμα  ή 

ασπρόμαυρα. 

Η  άμεση  διαφήμιση  με  το  ταχυδρομείο  περιλαμβάνει  την  ταχυδρομική  

αποστολή διαφημιστικών εντύπων σε καταναλωτές. Πέρα από τα έντυπα, μπορεί να 

περιλαμβάνει επίσης δείγματα, κουπόνια και κάρτες απάντησης. Η άμεση διαφήμιση 

έχει μικρό κόστος και μεγάλη ακτίνα δράσης. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος να 

προσεγγίσει  ο  διαφημιστής  τον  καταναλωτή,  καθώς  απευθύνεται  σε  αυτόν 

συγκεκριμένα, ονομαστικά (Τζωρτζάκης κ.α, 2002). 

Η  χορηγία  είναι  ένα  αρκετά  αποδοτικό  διαφημιστικό  μέσο.  Η  χορηγία 

αθλητικών  ή  καλλιτεχνικών  εκδηλώσεων,  όπως  οι  Ολυμπιακοί  Αγώνες  και  το 



  

Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα  Ποδοσφαίρου,  προσφέρει  τεράστια  εμβέλεια.  Ωστόσο, 

τέτοια  παγκόσμια  ακροατήρια  είναι  σπάνια  και  στις  περιπτώσεις  αυτές  η 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης δεν είναι εύκολο να μετρηθεί.    

Η απόφαση για την επιλογή του κατάλληλου διαφημιστικού μέσου δεν πρέπει 

να λαμβάνεται αυθαίρετα. Κατά την διαδικασία της επιλογής πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη  το  κοινό  στο  οποίο  πρόκειται  να  απευθυνθεί  το  μήνυμα  και  να 

συνυπολογίζονται τρεις σημαντικότατοι παράγοντες: 

• Η  εμβέλεια  ή  κάλυψη.  Ο  όρος  εμβέλεια  ή  κάλυψη,  στην  γλώσσα  της 

διαφήμισης,  σημαίνει  τον αριθμό  των ανθρώπων που θα δει μια διαφήμιση 

και συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό της συνολικής αγοράς. Για παράδειγμα, 

ο  διαφημιζόμενος  μπορεί  να  επιθυμεί  να  έχει  εμβέλεια  70%  στο  πρώτο 

τρίμηνο ης διαφημιστικής εκστρατείας. 

• Η συχνότητα. Αυτή σημαίνει το πλήθος των φορών που ένα άτομο εκτίθεται 

σε κάποιο διαφημιστικό μήνυμα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. 

• Ο αντίκτυπος του μέσου, δηλαδή η ποιοτική αξία μιας έκθεσης με τη βοήθεια 

ενός  δεδομένου  μέσου.  Για  παράδειγμα,  για  τα  προϊόντα  που  πρέπει  να 

επιδειχθούν,  τα  τηλεοπτικά  μηνύματα  έχουν  μεγαλύτερο  αντίκτυπο  από  τα 

μηνύματα  μέσω  ραδιοφώνου,  επειδή  η  τηλεόραση  χρησιμοποιεί  εικόνα  και 

ήχο. Στην περίπτωση αυτή η τηλεόραση, ως μέσο, έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο 

από το ραδιόφωνο (Kotler et al, 2008). 

 

 

 

5.5 Η διαφήμιση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, η διαφήμιση, μέχρι πριν λίγα χρόνια, αποτελούσε ένα ραγδαία 

αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας. Η διαφημιστική   δαπάνη, από το 1990 ως το 

2005  σημείωνε  διαρκή  άνοδο.  Συγκεκριμένα,  το  1990  η  συνολική  διαφημιστική 

δαπάνη  σε  τρέχουσες  τιμές  ήταν  περίπου  229  εκατομμύρια  ευρώ,  ποσό  που 

αντιστοιχούσε σε ποσοστό 0,59%  του ΑΕΠ.   Το 2004 η αντίστοιχη δαπάνη άγγιξε τα 

2,2  δισεκατομμύρια  ευρώ  και  έφτασε  το 1,17%  του  ΑΕΠ  της  χώρας.  Την  πενταετία 

2000‐2004,  η  Ελλάδα  ήταν  μια  από  τις  χώρες  που  εμφάνιζαν  τους  υψηλότερους 



  

ρυθμούς ανάπτυξης, όσον αφορά στη διαφημιστική δαπάνη με ποσοστό μεγαλύτερο 

του 5% (Ζώτος, 2008). 

Την  τελευταία  διετία  δεν  συμβαίνει  το  ίδιο.  Η  διαφημιστική  δαπάνη 

διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζει όμως πτωτική τάση..   Το 2008  το ποσό 

που δαπανήθηκε συνολικά  για διαφήμιση ήταν 2.668.867.938  ευρώ   ,  ενώ  το 2009 

ανήλθε σε 2.212.504.204 ευρώ. Παρατηρείται δηλαδή μια μείωση της διαφημιστικής 

δαπάνης κατά 17,1%( Media Services, 2010). Η μείωση αυτή ενδεχομένως οφείλεται 

στην  πρόσφατη  παγκόσμια  οικονομική  κρίση.  Εξαιτίας  της  οικονομικής  ύφεσης,  οι 

επιχειρήσεις  εφαρμόζουν  πολιτική  οικονομικών  περικοπών.  Στο  πλαίσιο  αυτής  της 

πολιτικής ίσως εντάσσονται και οι περικοπές των διαφημιστικών δαπανών. 

Αναφορικά  με  την  κατανομή  των  δαπανών  στα  μέσα  διαφήμισης, 

παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το κατέχουν τα περιοδικά. Οι δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν  για  διαφημίσεις  σε  περιοδικά  αντιστοιχούν  στο  40,71%  του 

συνόλου  των  διαφημιστικών  δαπανών.  Ακολουθεί  η  τηλεόραση  με  32,31%  .  Το 

ποσοστό συμμετοχής στις συνολικές δαπάνες για  τις  εφημερίδες και  το ραδιόφωνο 

είναι 17,93%  και 8,06%  αντίστοιχα.  Τα  στοιχεία  για  τις  διαφημιστικές  δαπάνες  των 

ετών  2008  και  2009  διατίθενται  στον  πίνακα  που  ακολουθεί  (5.1)  και  αποδίδεται 

γραφικά στο γράφημα 5.1. 

 

Πίνακας 5.1 Η διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ελλάδα για τα έτη 2008 και 2009 

  2008 2009   

Μέσο αξία(σε ευρώ) ποσοστό% αξία(σε ευρώ) ποσοστό% 
Ετήσια 
Μεταβολή  

Τηλεόραση 862.041.386  32,30%  714.783.627  32,31%  -17,08%  

Περιοδικά 1.113.277.589  41,71%  889.805.032  40,22%  -20,07%  

Εφημερίδες 478.566.892  17,93%  441.723.560  19,96%  -7,70%  

Ραδιοφωνο 214.982.071  8,06%  166.191.984  7,51%  -22,69%  

Σύνολο 2.668.867.938  100,00%  2.212.504.204  100,00%  -17,10%  
Πηγή: Media Services SA, 2010 

 



  

 
Διάγραμμα 5.1 Η κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης ανά μέσο για τα έτη 2008 και 

2009 

Πηγή: : Media Services SA (2010), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 

 

Όπως επισημαίνει ο Ζώτος (2005), παρατηρείται μια στροφή της διαφήμισης 

στον  έντυπο  τύπο,  καθώς  τα  περιοδικά  αποτελούν  τον  κύριο  αποδέκτη  της 

διαφημιστικής  δαπάνης.  Η  στροφή  αυτή    αποτελεί  παρελκόμενο  της  συνεχούς 

άνθησης στον εκδοτικό τομέα των περιοδικών.  

Από  τα  στοιχεία  προκύπτει  επίσης,  ότι  η  τηλεόραση  κατέχει  σημαντικότατο 

τμήμα  της  διαφημιστικής  «πίτας».  Αυτό  οφείλεται  στη  συγκρατημένη  πολιτική 

παροχών  των  εφημερίδων,  που  συνεπάγεται  μετατόπιση  κεφαλαίων  προς  την 

τηλεόραση, σε συνδυασμό με  τη ραγδαία ανέλιξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Κανείς 

δεν μπορεί να αμφισβητήσει όμως την ύπαρξη ενός «θολού» τηλεοπτικού πεδίου ως 

σημαντικό παράγοντα. Η έλλειψη σαφών τηλεοπτικών κανονισμών δημιουργούν ένα 

καθεστώς σύγχυσης που εκμεταλλεύονται οι  διαφημιστικές  εταιρίες  και  επενδύουν 

σε αυτό το μέσο. 

Το  ραδιόφωνο  και  οι  εφημερίδες  συμμετέχουν  στη  συνολική  διαφημιστική 

δαπάνη  με  πολύ  μικρότερο  ποσοστό.  Το  ραδιόφωνο  όμως,  είναι  το  μέσο  που 

παρουσιάζει τη μικρότερη μεταβολή από έτος σε έτος, όσον αφορά την προσέλκυση 

διαφημιστικών επενδύσεων. 

Στη  χώρα  μας,  οι  περισσότερες  από  τις  διαφημίσεις  δεν  διοχετεύονται  στα 

διαφημιστικά  μέσα  απευθείας  από  τις  ανάδοχες  επιχειρήσεις,  παρά  από  τα media 

shops.  Τα media  shops  είναι  ενώσεις  διαφημιστικών    επιχειρήσεων,  που  έχουν  ως 

σκοπό τη συγκέντρωση της διαφήμισης  πολλών πελατών και τη διοχέτευση της στη 

συνέχεια  στα  μέσα  μαζικής  επικοινωνίας,  από  τα  οποία  αγοράζουν  διαφημιστικό 

χώρο και  χρόνο. Με  τη συγκέντρωση  της διαφήμισης,  τα media  shops  πετυχαίνουν 
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μεγαλύτερη  διαπραγματευτική  ικανότητα  και  κατ  ‘επέκταση  καλύτερους 

διαφημιστικούς όρους από τα μέσα διαφήμισης. Για το λόγο αυτό, κατά το παρελθόν 

έγιναν στόχος έντονης κριτικής από τις επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Ο σχετικός νόμος ( Αριθ. Νόμου 2328/ΦΕΚ 159/3‐8‐95) θέτει κανόνες διαφάνειας στις 

σχέσεις  μέσων  ενημέρωσης,  διαφημιστών  και  διαφημιζόμενων.  Με  το  νόμο  αυτό 

ενθαρρύνονται οι διαφημιζόμενες εταιρίες να αγοράζουν χώρο και χρόνο απευθείας 

από  τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  χωρίς  την  μεσολάβηση  των  διαφημιστικών 

εταιριών (Τζωρτζάκης et all, 2002) . 

Όσον  αφορά  στα  προϊόντα  που  παρουσιάζουν  έντονη  διαφημιστική 

κινητικότητα,  κατά  τον  Τζωρτζάκη  et  all,  οι  δέκα  πρώτες  κατηγορίες  προϊόντων  ή 

υπηρεσιών που διαφημίζονται περισσότερο κατά σειρά διαφημιστικής δαπάνης είναι 

οι εξής:  

1. Τα μεγάλα καταστήματα 

2. Τα ποτά και τα αναψυκτικά 

3. Τα προϊόντα καθαρισμού και τα απορρυπαντικά 

4. Οι οικονομικοί οργανισμοί 

5. Τα είδη ένδυσης και υπόδησης 

6.  Το αλεύρι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα έλαια και τα μπισκότα 

7. Οι εκδόσεις και γενικά τα έντυπα 

8. Το γάλα, τα παγωτά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα γενικότερα  

9. Τα προϊόντα για την περιποίηση προσώπου και σώματος 

10. Τα  ζαχαρώδη  προϊόντα,  οι  σοκολάτες  και  γενικότερα  τα  είδη 

ζαχαροπλαστικής  

  

5.6 Η διαφήμιση του ελαιόλαδου 

Κατά  τον  Πανμεσσηνιακό  Σύνδεσμο  Ελαιόλαδου,  η  διαφήμιση  του 

ελαιόλαδου είναι ο  πιο αδύναμος κρίκος του προϊόντος με αρνητικές συνέπειες για 

το  ίδιο  το  προϊόν  και  τους  παραγωγούς.  Το  σημαντικό  διαφημιστικό  έλλειμμα  που 

παρατηρείται  αποτελεί  το  κυριότερο  τροχοπέδη  για  την  προώθηση  του  ελληνικού 

ελαιόλαδου.  Τα  τελευταία  χρόνια  όμως  γίνεται  αξιοσημείωτη  προσπάθεια  για  την 

ανάληψη  διαφημιστικών  πρωτοβουλιών,  με  τα  αποτελέσματα  να  αρχίζουν  να 

διακρίνονται σταδιακά. Το τυποποιημένο ελαιόλαδο διαφημίζεται τόσο οριζόντια (σε 



  

επίπεδο προβολής του προϊόντος), όσο και κάθετα (σε επίπεδο επιμέρους εμπορικών 

σημάτων). 

Η οριζόντια διαφήμιση αποσκοπεί στην προβολή των ευεργετικών  ιδιοτήτων 

και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του ελαιόλαδου, ώστε να προτιμάται από το 

καταναλωτικό  κοινό  έναντι  των  άλλων  υποκατάστατων  ελαίων.  Η  διαφήμιση  του 

ελαιόλαδου,  ως  τμήμα  της  ελληνικής  εθνικής  πολιτικής,    στοχεύει  στην  επώνυμη 

ζήτηση  του ελληνικού ελαιόλαδου και στη διεύρυνση  της ελληνικής παρουσίας στη 

διεθνή  αγορά.  Ωστόσο,  για  να  είναι  η  διαφήμιση  αποτελεσματική,  πρέπει  να 

αποτελεί τμήμα συγκεκριμένης διαφημιστικής στρατηγικής και όχι κατακερματισμένη 

προσπάθεια μεμονωμένων επιχειρήσεων.  Η σημαντικότητα  της διαφήμισης για την 

προώθηση του ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά φαίνεται από το μερίδιο που κατέχουν 

τα  προϊόντα  μάρκας  προέλευσης  της  Ισπανίας  και  της  Ιταλίας.  Οι  συγκεκριμένες 

χώρες  τα  τελευταία  χρόνια  παρουσιάζουν  σοβαρή  και  εξαιρετικά  αποτελεσματική 

διαφημιστική δραστηριότητα αναφορικά με το συγκεκριμένο προϊόν  (Ηλιοδρομίτης, 

2009).    

Η οριζόντια διαφήμιση του ελαιόλαδου περιλαμβάνει τη χρήση του γραπτού 

και  ηλεκτρονικού  τύπου,  τη  συμμετοχή  σε  εκθέσεις,  αλλά  και  τη  διανομή 

διαφημιστικών  δειγμάτων. Στην  Ελλάδα,  η  οριζόντια  διαφημιστική  δραστηριότητα 

περιορίζεται  στην  ανάληψη  δράσεων  και  πρωτοβουλιών  από  ανεξάρτητους,  μη 

κρατικούς  φορείς  (πχ  Σ.Ε.ΒΙ.Τ.Ε.Λ,  Σ.Ε.Δ.Η.Κ).Τέτοιες  δράσεις  μπορεί  να  είναι  οι 

συμμετοχές  σε  εκθέσεις  για  προβολή  του  ελληνικού  ελαιόλαδου,  σε  φεστιβάλ  και 

ημερίδες με αντικείμενο την διατροφή. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό πολιτισμού, 

κύριο  Αντώνη  Σαμαρά  (2009),  υπήρχε  η  σκέψη  από  την  ελληνική  κυβέρνηση,  να 

συνδυαστούν  τα  εγκαίνια  του  νέου  μουσείου  της  Ακρόπολης  με  τη  διανομή 

δειγμάτων ελαιόλαδου, συσκευασμένο σε ειδικά για το σκοπό αυτό μπουκαλάκια, σε 

όλους τους ξένους επισκέπτες. Η σκέψη αυτή όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. 

 Ανάλογη  διαφημιστική  δράση  έχει  αναλάβει  εδώ  και  χρόνια  η  Κυπριακή 

Δημοκρατία  για  την  προώθηση  του  κυπριακού  ελαιόλαδου.  Τις  τουριστικές 

περιόδους,  παρέχονται  στους  τουρίστες  δωρεάν  δείγματα  ελαιόλαδου  σε  όχι 

εμπορεύσιμη  συσκευασία.  Η  αξία  του  ελαιόλαδου που  δόθηκε  για  διαφημιστικούς 

λόγους το 2001 ανήλθε σε  5.055 � και το 2002 σε 3.655 � (Γεωργάτζη, 2002, 2003). 



  

Την  ώρα  που  η  Ελλάδα  υπολειτουργεί  στον  τομέα  της  προώθησης  του 

ελληνικού  ελαιόλαδου  μέσω  της  οριζόντιας  διαφήμισης,  άλλες  ευρωπαίες  χώρες 

(ανταγωνίστριες  και  μη)  παρουσιάζουν  δραστηριότητα  άξια  λόγου.    Ηγέτιδα  θέση 

στην οριζόντια διαφήμιση του ελαιόλαδου, όπως και στο εμπόριο άλλωστε, κατέχει η 

Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια η μείωση των εισαγωγών Ιταλικού ελαιόλαδου στην Ινδία 

προκάλεσε  την  ανάγκη  διεύρυνσης  της  συγκεκριμένης  αγοράς.  Έτσι  η  Ιταλία 

αποφάσισε  την πραγματοποίηση 3ετούς εκστρατείας  (είναι ήδη σε  ισχύ) συνολικού 

κόστους 2 εκατομμυρίων €. Η εκστρατεία αυτή περιλαμβάνει 35 μηνύματα στον Τύπο 

ετησίως,  ηλεκτρονική  διαφήμιση  και  διαγωνισμούς  σε  σχολές  μαγειρικής  όπου  ο 

νικητής παίρνει ως έπαθλο ένα μπουκάλι  ιταλικό ελαιόλαδο. Σημαντικότατο βέβαια 

είναι  το  γεγονός  ότι  τη  δαπάνη  της  διαφημιστικής  εκστρατείας  δεν  την  επωμίζεται 

μόνο η ιταλική κυβέρνηση. Το 60% της δαπάνης καλύπτεται από την Ε.Ε και το 40% 

από το ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας (Bureau, 2010) 

Αξιοσημείωτη  είναι  η  πρωτοβουλία  της  αγγλικής  κυβέρνησης  για  την 

προώθηση της κατανάλωσης του ελαιόλαδου στην χώρα τους. Αυτή την στιγμή είναι 

σε  εξέλιξη  μια  διαφημιστική  εκστρατεία  συνολικού  κόστους  4  εκατομμυρίων  €  με 

στόχο  την    καλύτερη  γνώση  και  κατανόηση  των  ιδιοτήτων  του  ελαιόλαδου  και 

απώτερο  σκοπό  την  αύξηση  της  κατανάλωσης  ελαιόλαδου.  Στην  διάρκεια  του 

πρώτου  χρόνου  της  τριετούς  καμπάνιας  αναμένεται  να  προβληθούν  περισσότερα 

από 40  διαφημιστικά μηνύματα σε περιοδικά και  εφημερίδες  εθνικής  εμβέλειας. Η 

πρωτοβουλία  αυτή  αναμένεται  να  αποδειχθεί  αποδοτική,  καθώς  στο  παρελθόν 

ανάλογες δράσεις έχουν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Αυτή την στιγμή περισσότερα 

από τα μισά νοικοκυριά στην Αγγλία καταναλώνουν ελαιόλαδο, την ώρα που το 2001 

το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 35% (Ford, 2010). 

Η Ε.Ε παρουσιάζει διαφημιστική δραστηριότητα σχετική με το ελαιόλαδο από 

το  1983.  Οι  διαφημιστικές  εκστρατείες  πραγματοποιούνται  κάθε  δύο  χρόνια  και 

απευθύνονται κυρίως σε τρίτες,  εκτός Ε.Ε,  χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και η  Ινδία. 

Έχουν  ως  σκοπό  την  αύξηση  της  παγκόσμιας  κατανάλωσης  ελαιόλαδου  και  τη 

δημιουργία  νέων  αγορών.  Η  τελευταία  διαφημιστική  εκστρατεία  για  το  ελαιόλαδο 

από  πλευράς  Ε.Ε  είναι  μέρος  ενός  τριετούς  προγράμματος  συνολικής  αξίας  65 

εκατομμυρίων ευρώ . 



  

Όσον αφορά στην κάθετη διαφήμιση του ελαιόλαδου, αυτή έχει σαν στόχο τη 

δημιουργία  επιλεκτικής  ζήτησης  για  συγκεκριμένες  επωνυμίες  ελαιόλαδου  και  κατ’ 

επέκταση την αύξηση των πωλήσεών τους. Η κάθετη διαφήμιση γίνεται από μεγάλες 

εταιρίες  του  κλάδου  που  χρησιμοποιούν    τις  πλέον  σύγχρονες  επικοινωνιακές  και 

διαφημιστικές  στρατηγικές  για  την  υποστήριξη  των  καθιερωμένων  εμπορικών 

σημάτων τους και την ενίσχυση του μεριδίου τους στο σύνολο της αγοράς. Εδώ και 

χρόνια,  οι  εταιρίες  Ελαίς,  Ελαιουργική  και  Μινέρβα  αναλαμβάνουν  διαρκώς 

διαφημιστικές πρωτοβουλίες, περισσότερο από τις υπόλοιπες εταιρίες,  προκειμένου 

να ισχυροποιήσουν τη θέση των προϊόντων τους στην αγορά. Συγκεκριμένα, το 2005, 

η Ελαις (με τις επωνυμίες Άλτις και Ελάνθη), η Ελαιουργική (με την επωνυμία Σπιτικό) 

και  η  Μινέρβα  (με  το  ομώνυμο  προϊόν)  συμμετείχαν  στη  συνολική  διαφημιστική 

δαπάνη  σε  ποσοστό  61,2%  ,  9,8%  και  5,1%  αντίστοιχα.  Το  γεγονός  ότι  τη 

συγκεκριμένη  περίοδο  το  76,1%  της  συνολικής  διαφημιστικής  δαπάνης  καλύφθηκε 

από τρείς εταιρίες, μόνο εντυπωσιακό μπορεί να χαρακτηρισθεί (Ζάχαρης, 2006).  

Για  την  κάθετη  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου  χρησιμοποιούνται  τα  συνήθη 

διαφημιστικά μέσα που προαναφέρθηκαν, με κυριότερα την τηλεόραση, τον γραπτό 

και τον ηλεκτρονικό τύπο, που επιτρέπουν τη μαζική επικοινωνία με μεγάλο αριθμό 

καταναλωτών.  Τα  διαφημιστικά  μηνύματα  κυριαρχούνται  από  την  προσπάθεια 

επικοινωνίας  του φυσικού  προϊόντος,  της ωφελιμότητας  του  και  την  εμπιστοσύνης 

προς  το  διαφημιζόμενο  εμπορικό  σήμα.  Οι  μεγάλες  εταιρίες  του  κλάδου,  για  τη 

διαφήμιση  των  προϊόντων  τους,  πραγματοποιούν  όμως  και  ενέργειες  “bellow  the 

line”. Πρόκειται για διαφημιστικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε σουπερμάρκετ 

και στοχεύουν σε ειδικά κοινά, εν προκειμένω σε αυτούς που κάνουν τα ψώνια του 

νοικοκυριού.  Οι  “bellow  the  line”  ενέργειες  είναι  αρκετά  αποτελεσματικές,  καθώς 

παρέχουν στην ανάδοχη εταιρία την δυνατότητα στοχοποίησης του ειδικού κοινού με 

ακρίβεια.  Σημαντικό  είναι  επίσης  το  γεγονός  ότι  στις  ενέργειες  αυτές  υπάρχει  η 

δυνατότητα απόκτησης άμεσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. 

Πολλές  φορές  η  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου  συνδυάζεται  με  δράσεις 

προώθησης  του  προϊόντος.  Εκπτώσεις  τιμής,  προσφορά  επιπλέον  προϊόντος  και 

δωρεάν  μαγειρικά  σκευή  αποτελούν  λίγες  μόνο  από  τις  τακτικές  προώθησης  που 

κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί.  

 



  

5.7 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας,  μπορεί  να  πει  κανείς  ότι  η  πετυχημένη  και  αποδοτική 

διαφήμιση ενημερώνει τον καταναλωτή και οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης. Στην 

Ελλάδα όμως, παρά τα διαπιστωμένα οφέλη της διαφήμισης, η οριζόντια διαφήμιση 

του ελαιόλαδου αποτελεί  την πιο αδύναμη λειτουργία  της συνολικής  εμπορίας  του 

προϊόντος. Η διαφημιστική δραστηριότητα περιορίζεται στην ανάληψη δράσεων από 

μη κρατικούς φορείς. Την ίδια ώρα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ανταγωνίστριες και μη) 

παρουσιάζουν  έντονη  διαφημιστική  δραστηριότητα,  προσδοκώντας  στα  ανάλογα 

μελλοντικά  οφέλη.  Αναφορικά  με  την  κάθετη  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου,  τρεις 

μεγάλες  εταιρίες  εμπορίας  ηγούνται  των  υπολοίπων  και  παρουσιάζουν  την 

εντονότερη διαφημιστική δραστηριότητα. Μάλιστα οι εταιρίες αυτές αναλαμβάνουν 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

 

6 Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

6.1 Γενικά 

Η  ποιοτική  έρευνα  χρησιμοποιείται  από  τους  ερευνητές  στα  αρχικά  στάδια 

μιας  έρευνας  για  τον  εντοπισμό  και  τη διευκρίνιση προβλημάτων  καθώς  και  για  το 

σχεδιασμό  των  εργαλείων  συλλογής  στοιχείων  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  της 

ποσοτικής έρευνας.  Επίσης,  η  χρήση της συνηθίζεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά 

τις οποίες τα άτομα που αποτελούν το δείγμα δεν είναι διατεθειμένα να απαντήσουν  

σε συγκεκριμένες ερωτήσεις,  είτε γιατί δεν  τις κατανοούν είτε γιατί αυτές άπτονται 

προσωπικών θεμάτων. 

Κατά  την  ποιοτική  έρευνα,  ο  ερευνητής  προσπαθεί,  μέσα  από  μια  σχετικά 

αδόμητη  διαδικασία,  να  εξάγει  κάποια  πρώτα  συμπεράσματα  για  τις  περιστάσεις 

χρήσης προϊόντων από τους καταναλωτές, για τα αισθήματα και τις στάσεις τους για 

ορισμένα προϊόντα, για τους λόγους που επιλέγουν κάποια από αυτά, για τα κριτήρια 

αγοράς κ.ο.κ. Οι συμμετέχοντες  καταναλωτές σε  τέτοιου  είδους έρευνες  είναι  λίγοι 

και  επομένως  τα  συμπεράσματα  που  προκύπτουν  είναι  αφενός  σχετικά 

υποκειμενικά, και αφετέρου μη γενικεύσιμα σε επίπεδο πληθυσμού. Κατά συνέπεια, 

η  ποιοτική  έρευνα  συμπληρώνει  την  αντίστοιχη  ποσοτική  και  δεν  μπορεί  σε  καμία 

περίπτωση  να  την  υποκαταστήσει.  Βέβαια,  κάποιες  φορές  αυτό  συμβαίνει 

καταχρηστικά,  όταν    η  χρήση συγκεκριμένων  ερωτήσεων σε  ένα μεγάλο  τμήμα  του 

πληθυσμού είναι δαπανηρή. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο ερευνητής κατά την ποιοτική έρευνα είναι οι 

ομάδες εστίασης, οι σε βάθος συνεντεύξεις, οι προβολικές  τεχνικές κ.ά. Οι μέθοδοι 

αυτές  έχουν  ως  κύριο  σκοπό  την  κατανόηση,  την  εξήγηση  και  την  ερμηνεία  των 

εμπειριών  του καταναλωτή.  Για  το  λόγο αυτό,  η προσέγγιση  της ποιοτικής  έρευνας 

είναι  γνωστή  ως  εξηγητισμός  (interpretivism),    και  οι  ερευνητές  που  την 

χρησιμοποιούν  εξηγητιστές  ή  μεταμοντερνιστές  αντίστοιχα  (Σιώμκος,  2002). 



  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά καθεμιάς από τις μεθόδους της 

ποιοτικής έρευνας. 

 

6.1.1 Οι ομάδες εστίασης (focus groups) 

  Ένας μικρός αριθμός ατόμων (συνήθως 8‐12) συζητεί ένα θέμα ενδιαφέροντος 

για  το  χορηγό  της  ομάδας  εστίασης.  Διεξάγεται  ανοικτή  συζήτηση  η  οποία 

διευθύνεται  από  έναν  συντονιστή  (moderator).  Κάθε  συμμετέχων  εκτίθεται  στις 

άλλων και καταθέτει τις δικές του ιδέες στην ομάδα (Σιώμκος, 2002). Δόκιμο είναι η 

καταγραφή της συζήτησης να γίνεται με μαγνητόφωνο, ώστε ο ερευνητής να μπορεί 

να ανατρέξει και να έχει με κάθε λεπτομέρεια τις αντιδράσεις των ατόμων ( Dittmar 

et al, 2000). 

  Η σύνθεση των συμμετεχόντων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλά 

τα  χαρακτηριστικά  της  αγοράς‐στόχου  για  την  οποία  ενδιαφέρεται  ο  ερευνητής. 

Επιδιώκεται, όσο είναι δυνατό, η εξασφάλιση της ομοιογένειας της ομάδας, ώστε να 

αποφεύγονται οι διαφορές στις εμπειρίες και  την  ικανότητα έκφρασης, αλλά και οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μελών. 

Η  συγκεκριμένη  μέθοδος  εξυπηρετεί  τη  συλλογή  στοιχείων  σε  περιπτώσεις 

όπως: 

• Για τη γέννηση ιδεών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

• Για την αξιολόγηση νέων προϊόντων. 

• Για τη χωροθέτηση του προϊόντος. 

• Για  την  ανάπτυξη  τη  επικοινωνιακής  και  διαφημιστικής  στρατηγικής  του 

προϊόντος. 

• Για το σχεδιασμό ερωτηματολογίων. 

• Για  τη  δημιουργία  υποθέσεων  που  μπορεί  να  ελεγχθούν  στατιστικά 

μεταγενέστερα (Σταθακόπουλος, 2005). 

Σύμφωνα με τον Δαουτόπουλο (2005), η εφαρμογή των ομάδων εστίασης στα 

πλαίσια  της  ποιοτικής  έρευνας  χαρακτηρίζεται  από  πλεονεκτήματα  αλλά  και 

μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται τα εξής: 

• Η ευκολία πραγματοποίησης. 

• Το μικρό κόστος. 



  

• Η απόκτηση αποτελεσμάτων σε μικρό χρονικό διάστημα. 

• Η ευλυγισία που παρέχει στον ερευνητή να στρέψει την συζήτηση. 

• Η εγκυρότητα των πληροφοριών ελέγχεται μέσα από την αλληλεπίδραση της 

ομάδας. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα όμως,  ίσως είναι ότι οι ομάδες εστίασης επιτρέπουν 

την αλληλεπίδραση ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων (Morgan et al, 1984). 

Σαν μειονεκτήματα της μεθόδου αναφέρονται τα εξής: 

• Η  δυσκολία  συγκρότησης,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  των  ομάδων  που 

απαιτούνται. 

• Τα  αυξημένα  απαιτούμενα  προσόντα  του  ατόμου  που  διευθύνει  την 

συζήτηση. 

• Ο επηρεασμός των απαντήσεων ενός ατόμου από τις απαντήσεις του άλλου 

• Τα άτομα της ομάδας μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν την ευρύτερη ομάδα 

του πληθυσμού από τον οποίο προέρχονται (Δαουτόπουλος, 2005). 

 

6.1.2 Οι σε βάθος συνεντεύξεις 

  Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο ερευνητής συναντάται με ειδικά επιλεγμένα 

άτομα και με συνέντευξη σε βάθος προσπαθεί να καταγράψει απόψεις σχετικά με το 

προς έρευνα θέμα  (Kent, 1993). Κάθε συνέντευξη διαρκεί συνήθως 30‐40 λεπτά της 

ώρας. Ο ερευνητής δεν χρησιμοποιεί σειρά προκαθορισμένων ερωτήσεων. Αντίθετα, 

έχει  τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσει  ερωτήσεις,  να  ζητήσει  διευκρινήσεις  και 

γενικότερα  να  προσπαθήσει  να  συλλέξει  όσο  το  δυνατό  καλύτερες  πληροφορίες 

(Σταθακόπουλος, 2005).   

Ο  στόχος  των  σε  βάθος  συνεντεύξεων  είναι  να  ενθαρρύνουν  τον 

αποκρινόμενο,  που  συχνά  παίρνει  τον  έλεγχο  της  συζήτησης,  να  μιλήσει  ελεύθερα 

και  με  λεπτομέρειες  για  ένα  προϊόν  ή  για  τα  αισθήματά  του  σχετικά  με  ορισμένα 

θέματα.  Χρησιμοποιούνται  συνήθως  στις  περιπτώσεις  εκείνες  που  το  θέμα 

ενδιαφέροντος  είναι προσωπικό  ,  ευαίσθητο,  ή μπορεί  να προκαλέσει  ντροπή στον 

ερωτώμενο (Σιώμκος, 2002). 

Το  κυριότερο  πλεονέκτημα  της  μεθόδου  είναι  η  δυνατότητα  που  παρέχεται 

για  συλλογή  πλούσιων  και  λεπτομερών  πληροφοριών  που  είναι  αδύνατο  να 



  

συγκεντρωθούν διαφορετικά. Από την άλλη πλευρά, απαιτούνται ερευνητές που να 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες και οι οποίοι κοστίζουν πολύ και 

είναι δύσκολο να βρεθούν. Επίσης, η συγκέντρωση πληροφοριών με τη μέθοδο αυτή 

είναι χρονοβόρα, καθώς η φύση της μεθόδου καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση 

περισσότερων των τεσσάρων συνεντεύξεων σε μια ημέρα, χωρίς να υποβαθμιστεί η 

ποιότητα της μελέτης (Σταθακόπουλος, 2005). 

   

6.1.3 Οι προβολικές τεχνικές (projective techniques) 

  Είναι    τεχνικές  σχεδιασμένες  να  εντοπίζουν  γρήγορα  τα  κίνητρα  των 

καταναλωτών  για  συγκεκριμένες  συμπεριφορές  τους  παρά  τις  υποσυνείδητες 

εξηγήσεις που αυτοί δίνουν ή τις προσπάθειες που καταβάλουν για συγκάλυψή τους. 

Οι  προβολικές  τεχνικές  αποτελούνται  από  διάφορα  συγκεκαλυμμένα  και  αόριστα 

ερεθίσματα,  όπως  ατελείς  προτάσεις,  φωτογραφίες  χωρίς  λεζάντα,  εξιστόρηση 

ιστοριών,    τεστ  σύνδεσης  λέξεων  και  χαρακτηρισμούς  άλλων  προσώπων.  Κάποιες 

φορές  οι  προβολικές  τεχνικές  διενεργούνται  στα  πλαίσια  των  ομάδων  εστίασης. 

Μέσα  από  αυτή  τη  διαδικασία  οι  καταναλωτές  προβάλλουν  τις  εσωτερικές  τους 

σκέψεις  και  συναισθήματα,  ακόμη  κι  αν  τις  αποδίδουν  σε  κάποιον  άλλον.  Έτσι 

αποκαλύπτουν τις δικές τους επιθυμίες, ανάγκες και κίνητρα (Σιώμκος, 2002). 

 

6.2 Η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας 

  Η  ποιοτική  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  τον  Μάρτιο  του  2010  στην 

Θεσσαλονίκη.  Για  τις  ανάγκες  της  έρευνας  σχηματίσθηκαν  τρεις  ομάδες  εστίασης 

καταναλωτών.  Καθεμιά  από  τις  ομάδες  αυτές  αποτελούνταν  από  6  άτομα.  Κατά 

συνέπεια στην ποιοτική έρευνα συμμετείχαν συνολικά 18 καταναλωτές( 9 άνδρες και 

9 γυναίκες). Σε κάθε ομάδα επιχειρήθηκε η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ομοιογένεια. 

Προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η  αντιπροσωπευτικότητα    του  δείγματος, 

δημιουργήθηκαν  μια  ομάδα  καταναλωτών  από  την  Ανατολική  Θεσσαλονίκη  (Άνω 

Τούμπα), μια ομάδα από την Δυτική Θεσσαλονίκη (Εύοσμος) και μια ομάδα από την 

Κεντρική Θεσσαλονίκη (Κέντρο Θεσσαλονίκης). 

  Σε  όλες  τις  ομάδες  εστίασης  χρησιμοποιήθηκε  το  ίδιο  ερωτηματολόγιο.  Το 

συγκεκριμένο  ερωτηματολόγιο  περιελάμβανε  20  ερωτήσεις  ανοικτού  τύπου  που 

αφορούσαν  τις  εξής  ενότητες:  1)  γενικές  πληροφορίες  για  την  κατανάλωση  του 



  

ελαιόλαδου 2)  η  τιμή  του  ελαιόλαδου 3)  η  διαφήμιση 4)  τα  κριτήρια  επιλογής  του 

ελαιόλαδου 5) η ασφάλεια του ελαιόλαδου 6)η συσκευασία 7)η ετικέτα. Στο εν λόγω 

ερωτηματολόγιο περιέχονταν επίσης 6  ερωτήσεις που αφορούσαν  τα δημογραφικά 

και  κοινωνικά  χαρακτηριστικά  των  καταναλωτών.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά 

περιλαμβάνονται στους πίνακες 1,2  και 3  του σχετικού παραρτήματος.  Κάποια από 

αυτά αποδίδονται γραφικά στα γραφήματα που ακολουθούν. 

 

Κατανομή με βάση την ηλικία

7; 39%

4; 22%

4; 22%

3; 17%

20 ετών- 29 ετών 

30 ετών- 39 ετών 

40 ετών- 49 ετών 

50 ετών- 60 ετών 

 
Διάγραμμα 6.1:  Κατανομή  των  συμμετεχόντων στην  ποιοτική  έρευνα  καταναλωτών 

με βάση την ηλικία . 

 

  

Κατανομή με βάση το μορφωτικό επίπεδο

4; 22%

2; 11%

8; 44%

1; 6%

2; 11% 1; 6% Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

Ι.Ε.Κ

Τ.Ε.Ι

Πανεπ ιστήμιο

Δ

ιάγραμμα 6.2: Κατανομή των συμμετεχόντων στην ποιοτική έρευνα καταναλωτών με 

βάση το μορφωτικό επίπεδο.  

Οι  συνεντεύξεις  μαγνητοφωνήθηκαν  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  των 

παρευρισκομένων.  Ακολούθησε  απομαγνητοφώνηση  των  δεδομένων  που 

συλλέχθηκαν και κωδικοποίηση των καταναλωτών που συμμετείχαν. Η κωδικοποίηση 



  

έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε ο κωδικός Κ1 αντιστοιχεί στον καταναλωτή 1, ο κωδικός 

Κ2 στον καταναλωτή 2 κ.ο.κ.  Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αποτέλεσαν τη βάση 

για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου που ακολούθησε. 

  

 

6.3 Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας 

  Για  την  καλύτερη  απεικόνιση  των  αποτελεσμάτων  της  ποιοτικής  έρευνας, 

κρίθηκε σκόπιμο να αποδοθούν ανά κατηγορία. 

 

6.3.1 Γενικές πληροφορίες για την κατανάλωση του ελαιόλαδου 

  Το  σύνολο  των  καταναλωτών  που  συμμετείχαν  στην  ποιοτική  έρευνα 

καταναλώνουν ελαιόλαδο και μάλιστα καθημερινά. Το 78% καταναλώνει ελαιόλαδο 

γιατί έτσι έχει μάθει από τους γονείς του, ενώ μόλις το 22% καταναλώνει γιατί το έχει 

συνδέσει με την καλή υγεία. Προκύπτει λοιπόν ότι το  ελληνικό διατροφικό πρότυπο 

είναι που ερμηνεύει την καθημερινή κατανάλωση του ελαιόλαδου. 

  Το 33% των συμμετεχόντων καταναλωτών δεν ενδιαφέρεται για το είδος του 

ελαιόλαδου  που  καταναλώνει.  Αρκείται  στο  να  καταναλώνει  ελαιόλαδο 

οποιουδήποτε είδους. Οι περισσότεροι καταναλωτές  (50%) προτιμούν το εξαιρετικά 

παρθένο  ελαιόλαδο  γιατί  θεωρούν  ότι  είναι  υψηλότερης  ποιότητας.  Κάποιοι  (11%) 

επιλέγουν είτε παρθένο είτε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο λόγω της ποιοτικής τους 

ανωτερότητας  έναντι  των  άλλων  τύπων.  Ένας  μόλις  καταναλωτής  προτιμά  το 

αγουρέλαιο,  καθώς  εκτιμά  πως  έχει  πιο  δυνατή  γεύση.  Ο  καταναλωτής  αυτός 

μάλιστα  προέρχεται  από  ελαιοπαραγωγική  οικογένεια  και  επομένως  έχει  σχετικά 

αξιόλογη εμπειρία αναφορικά με το ελαιόλαδο. 

   Όλοι  οι  καταναλωτές  του  δείγματος  συμφωνούν  ότι  το  ελαιόλαδο  είναι  πιο 

υγιεινό  από  τα  υπόλοιπα  έλαια.  Υπάρχουν  όμως  κάποιοι  καταναλωτές  (22%)    που 

επισημαίνουν    πως  το  ελαιόλαδο  είναι  πιο  «βαρύ»  και  παχαίνει  περισσότερο.  Οι 

καταναλωτές αυτοί είναι στο σύνολό τους γυναίκες. 

  Αναφορικά με τον τόπο αγοράς του ελαιόλαδου, 2 καταναλωτές από τους 18 

δεν  αγοράζουν  ελαιόλαδο,  καθώς  οι  γονείς  τους  είναι  οι  ίδιοι  παραγωγοί.  Οι 

υπόλοιποι (88%) αγοράζουν ελαιόλαδο από το σούπερ μάρκετ γιατί βρίσκεται κοντά 

στο σπίτι τους και γιατί συνήθως συνδυάζουν την αγορά του με τα υπόλοιπα ψώνια 



  

του  νοικοκυριού.  Ένας  καταναλωτής  από  αυτούς  προτιμά  το  σούπερ  μάρκετ  γιατί 

πιστεύει ότι εκεί μπορεί να βρει καλύτερες τιμές λόγω ανταγωνισμού. 

 

6.3.2 Η τιμή του ελαιόλαδου 

  Σε ότι έχει να κάνει με την τιμή του ελαιόλαδου, οι περισσότεροι καταναλωτές 

(78%)  θεωρούν  ότι  η  τιμή  του  ελαιόλαδου  είναι  υψηλή.  Το  22%  εκτιμά  ότι  αυτή 

κυμαίνεται σε λογικά πλαίσια. 

  Οι καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα, στο σύνολό τους, συμφωνούν 

ότι το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m διατίθεται σε πολύ καλή τιμή. Ωστόσο, μόνο 

το  33%  του  δείγματος  δηλώνει  ότι  καταναλώνει  το  εν  λόγω  ελαιόλαδο  με  μεγάλη 

συχνότητα,  σχεδόν  αποκλειστικά.  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  δείγματος  (44%)  δεν 

αγοράζει  ποτέ  και  το  22%  του  δείγματος  αγοράζουν  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας 

s/m,  όχι  όμως  με  μεγάλη  συχνότητα.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  πολλοί  καταναλωτές 

αναγνωρίζουν ποιοτικό  έλλειμμα σε αυτού  του  τύπου  το  ελαιόλαδο.  Συγκεκριμένα, 

Το 22% των καταναλωτών δεν έχει γνώμη σχετικά με την ποιότητα αυτού του τύπου, 

καθώς δεν έχει αγοράσει ποτέ, το 39% πιστεύει ότι η ποιότητά του είναι καλή, ενώ το 

εναπομείναν  39%  θεωρεί  ότι  το  ελαιόλαδό  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m  είναι  χαμηλής 

ποιότητας.  Ιδιαίτερη  εντύπωση  προκαλεί  η  δήλωση  ενός  καταναλωτή  που 

υποστηρίζει  πως  αγόρασε  μια  φορά  τέτοιου  τύπου  ελαιόλαδο  και  δεν  το 

κατανάλωσε. Το πέταξε καθώς ήταν πολύ χαμηλής ποιότητας. Κατά την γνώμη του η 

ποιοτική διαφορά γίνεται περισσότερο αντιληπτή όταν καταναλώνεται νωπό. 

 

6.3.3 Η διαφήμιση του ελαιόλαδου 

  Στο  66%  του  δείγματος,  η  πρώτη  επωνυμία  ελαιόλαδου  που  έρχεται  στο 

μυαλό είναι η «Άλτις»,  και στο 28%  η «Μινέρβα». Όταν ερωτήθηκαν αν θυμούνται 

κάποια  διαφήμιση  ελαιόλαδου  το  39%  απάντησε  διαφήμιση  της  «Άλτις»,  1 

καταναλωτής απάντησε διαφήμιση της «Μινέρβα» και 1 της «Ένωση Πεζών Κρήτης». 

Το 33% δεν θυμάται κάποια διαφήμιση, ενώ το 17% θυμάται κάποια διαφήμιση αλλά 

δεν μπορεί να την συνδέσει με κάποια εταιρία. 

  Τα  παραπάνω δεδομένα  είναι εξαιρετικά σημαντικά γιατί κατά κάποιο τρόπο 

αποτυπώνουν  την  αποτελεσματικότητα  της  διαφήμισης  του  ελαιόλαδου.  Όπως 

προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εταιρία Ελαίς ( με το προϊόν «Άλτις»)  



  

και  η  εταιρία  Μινέρβα  με  το  ομώνυμο  προϊόν  παρουσιάζουν  την  εντονότερη 

διαφημιστική  δραστηριότητα.  Συγκεκριμένα  το  2005  δαπάνησαν  για  διαφήμιση 

περίπου  το  76%  της  συνολικής  ετήσιας  δαπάνης  για  διαφήμιση  ελαιόλαδου.  Η 

διαφημιστική αυτή δραστηριότητα φαίνεται να αποδίδει εκ πρώτης όψεως, αφού τα 

εν λόγω προϊόντα όχι μόνο έχουν γίνει γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, αλλά είναι τα 

πρώτα που έρχονται στο μυαλό του καταναλωτή.  

  Εντύπωση  προκαλεί  το  γεγονός  ότι  κανένας  καταναλωτής  δεν  παραδέχεται 

ευθέως  ότι  η  διαφήμιση  επηρεάζει  τις  επιλογές  του.  Ειδικότερα,  το  50%  των 

καταναλωτών δηλώνει κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται από 

τη διαφήμιση, το 28%  πιστεύει ότι ίσως να επηρεάζεται υποσυνείδητα χωρίς αυτό να 

γίνεται  αντιληπτό.  Το    11%    δηλώνει  ότι  ίσως  επηρεάζεται  έμμεσα,  δεδομένου  ότι 

επιλέγει επώνυμα προϊόντα και η διαφήμιση στρέφει το κοινό σε αυτά τα προϊόντα. 

 

6.3.4 Τα κριτήρια επιλογής του ελαιόλαδου 

  Σχετικά  με  τα  κριτήρια  επιλογής  ελαιόλαδου,  παρατηρείται  ότι  οι 

καταναλωτές όταν αγοράζουν ελαιόλαδο λαμβάνουν υπόψη κυρίως την τιμή και την 

ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα, το 16% του δείγματος αγοράζει ελαιόλαδο λαμβάνοντας 

υπόψη αποκλειστικά την τιμή. Το 55% ενδιαφέρεται για την τιμή και την ποιότητα, με 

κάποιους να δίνουν προτεραιότητα στην τιμή (27%), κάποιους στην ποιότητα (17%), 

και  κάποιους  να  αναζητούν  τον  καλύτερο  συνδυασμό  των  δύο  χαρακτηριστικών 

(11%).  Μόλις  το  16%  των  καταναλωτών  λαμβάνει  υπόψη  την  επωνυμία  του 

προϊόντος στις αγορές του. 

  Από τη συζήτηση προέκυψε ένα εύρημα ιδιαίτερης σημασίας. Στη συνείδηση 

των καταναλωτών ο όρος «ποιότητα»  είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με  το είδος  του 

ελαιόλαδου. Όταν μιλούν για ποιότητα στο ελαιόλαδο δεν αναφέρονται στο χρώμα, 

τη  γεύση και  το άρωμα,  παρά μόνο στο  είδος  του.  Για  τους  καταναλωτές,  ποιοτικό 

ελαιόλαδο είναι το παρθένο και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

   

6.3.5 Η ασφάλεια του ελαιόλαδου 

  Όσον  αφορά  στην  ασφάλεια  του  ελαιόλαδου,  ένα  μεγάλο  τμήμα  των 

καταναλωτών  (50%)  πιστεύει  πως  το  ελαιόλαδο  που  κυκλοφορεί  στην  αγορά  δεν 

είναι ασφαλές. Το 28% του δείγματος διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια 



  

του  ελαιόλαδου,  χωρίς  όμως  να  εκφράζει  τη  βεβαιότητά  του.  Το  22%  δεν  έχει 

ξεκάθαρη άποψη σχετικά με το ζήτημα.  

  Άκρως εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως όλοι οι καταναλωτές πιστεύουν πως 

οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί ασφαλείας δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Από τη 

συζήτηση  προέκυψε  πως  τα  διάφορα  διατροφικά  σκάνδαλα  που  έχουν  προκύψει 

κατά  καιρούς  έχουν συμβάλλει  κατά πολύ στην διαμόρφωση  της αντίληψης αυτής.

   

 

6.3.6 Η συσκευασία του ελαιόλαδου 

  Αναφορικά  με  τη  συσκευασία,  η  μεγάλη  πλειοψηφία  του  δείγματος  (88%) 

προτιμά  το  συσκευασμένο  ελαιόλαδο,  είτε  λόγω  συνήθειας  (27%),  είτε  γιατί  το 

θεωρεί  πιο  ασφαλές  (34%),  είτε  γιατί  στα  σούπερ  μάρκετ  από  όπου  και 

προμηθεύονται ελαιόλαδο διατίθεται συσκευασμένο και όχι χύμα ελαιόλαδο  (27%). 

Χύμα ελαιόλαδο προμηθεύονται μόνο όσοι έχουν συγγενικά πρόσωπα που παράγουν 

ελαιόλαδο, 2 από τους 18 καταναλωτές του δείγματος. 

  Το 44% των συμμετεχόντων καταναλωτών προτιμά να αγοράζει ελαιόλαδο σε 

μικρές ποσότητες γιατί είναι πιο πρακτικές  (33%) ή γιατί δεν θέλουν να πληρώνουν 

πολλά χρήματα κάθε φορά (11%). Το 44% αγοράζει ελαιόλαδο σε μεγάλες ποσότητες 

γιατί  θεωρούν    ότι  οι  μεγάλες  συσκευασίες  είναι  πιο  οικονομικές  (27%)  ή  για 

οικονομία χρόνου (17%). Το 12% του δείγματος δεν ενδιαφέρεται για το μέγεθος της 

συσκευασίας και αγοράζει άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγάλες ποσότητες. 

  Σε ότι έχει να κάνει με το υλικό της συσκευασίας,  το 50%  των καταναλωτών 

προτιμά την πλαστική συσκευασία γιατί είναι πιο πρακτική (33%) ή λόγω συνήθειας 

(17%).  Το  38%  επιλέγει  μεταλλικές  συσκευασίες  λόγω  μεγέθους  κυρίως,  1  μόλις 

καταναλωτής  προτιμά  τη  γυάλινη  συσκευασία  γιατί  την  θεωρεί  πιο  υγιεινή  και  1 

καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται για το υλικό και επιλέγει τυχαία. 

 

6.3.7 Η ετικέτα του ελαιόλαδου 

  Οι  καταναλωτές  φαίνεται  πως  δεν  ενδιαφέρονται  ιδιαίτερα  για  τις 

πληροφορίες  που  αναγράφονται  στην  ετικέτα  στη  συσκευασία  του  ελαιόλαδου. 

Συγκεκριμένα το 33% αυτών δεν διαβάζουν καθόλου την ετικέτα. Το 55% διαβάζει την 

ετικέτα. Το σημαντικότερο στην περίπτωση αυτή είναι πως όλοι όσοι διαβάζουν την 



  

ετικέτα προσέχουν μόνο την πληροφορία που αφορά το είδος του ελαιόλαδου. Δεν 

δείχνουν  κανένα  ενδιαφέρον  για  τις  υπόλοιπες  πληροφορίες,  όπως  η  οξύτητα,  τα 

συντηρητικά κ.ά.   

 

6.4 Σύνοψη 

  Συμπερασματικά,  από  την  ποιοτική  έρευνα  προέκυψε  ότι  οι  καταναλωτές 

εκτιμούν το ελαιόλαδο ως βασικό διατροφικό στοιχείο. Επιδιώκουν να καταναλώνουν 

υψηλής  ποιότητας  ελαιόλαδο  και  φαίνεται  να  επηρεάζονται  από  την  διαφήμιση 

περισσότερο  από  ότι  οι  ίδιοι  αντιλαμβάνονται.  Ωστόσο,  παρά  τη  σαφή  προτίμησή 

τους  για  ελαιόλαδο  θεωρούν  την  τιμή  του  υψηλή  και  την  ασφάλειά  του 

αμφισβητίσιμη.  Επίσης,  το  ενδιαφέρον  που  δείχνουν  για  τα  χαρακτηριστικά  του 

ελαιόλαδου  που  αναγράφονται  στην  ετικέτα  μόνο  υποτυπώδες  μπορεί  να 

χαρακτηρισθεί.      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

 

7 Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

7.1 Γενικά 

  Η  ποσοτική  έρευνα  είναι  κυρίως  περιγραφική  έρευνα  που  χρησιμοποιείται 

από  ερευνητές  για  την  κατανόηση  των  αποτελεσμάτων  προωθητικών  και  άλλων 

ενεργειών  μάρκετινγκ  στη  συμπεριφορά  του  καταναλωτή.  Στηρίζεται  κυρίως  στην 

εκτεταμένη  χρήση  των  επισκοπήσεων,  τεχνικών  παρατήρησης  και  πειραμάτων.  Τα 

συμπεράσματα  που  προκύπτουν  από  ποσοτικές  έρευνες  είναι  εμπειρικά  και 

περιγραφικά  ,  ενώ  μπορούν  να  γενικευθούν  σε  μεγαλύτερους  και  ευρύτερους 

πληθυσμούς καταναλωτών, λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων αλλά και 

της  τυχαιότητας  με  βάση  την  οποία  επιλέγονται  αυτοί  στα  υπό  εξέταση  δείγματα. 

Εφόσον τα στοιχεία που συλλέγονται είναι ποσοτικά, είναι δυνατό να αναλύονται με 

τις πλέον προχωρημένες στατιστικές μεθόδους ανάλυσης. 

  Η προσέγγιση που ακολουθεί η ποσοτική έρευνα είναι γνωστή ως θετικισμός 

(positivism),  διότι  οι  ερευνητικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιεί  προέρχονται  από  τις 

φυσικές  επιστήμες  και  σκοπό  έχουν  την  πρόβλεψη  της  συμπεριφοράς  του 

καταναλωτή (Σιώμκος, 2002). 

  Κανένα  άλλο  εργαλείο  δεν  χρησιμοποιείται  τόσο  συχνά  στην  κοινωνική 

έρευνα  και  στην  ποσοτική  έρευνα  ειδικότερα,  όσο  το  ερωτηματολόγιο.  Το 

ερωτηματολόγιο είναι  ένα εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων και αποτελείται από 

επιλεγμένες για το σκοπό αυτό ομάδες ερωτήσεων. Κύριες λειτουργίες του   είναι η 

περιγραφή  και  η  μέτρηση.  Η  πρώτη  αναφέρεται  στην  περιγραφή  χαρακτηριστικών 

ατόμων ή ομάδων, επάγγελμα, φύλο, ηλικία, εισόδημα. Σε ότι αφορά τη μέτρηση, τα 

ερωτηματολόγια  περιέχουν  ερωτήσεις  για  τη  μέτρηση  στάσεων  και  μεταβλητών 

ατόμων ή ομάδων.  

  Τα  ερωτηματολόγια,  ανάλογα  νε  τον  τρόπο  διαβίβασης  και  συμπλήρωσης 

διακρίνονται σε : 

• Ταχυδρομικό  ερωτηματολόγιο,  που  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμο    για  τη 

συγκέντρωση  πληροφοριών  από  άτομα  τα  οποία  είναι  διασπαρμένα  σε 



  

μεγάλη  γεωγραφική  περιοχή.  Συνίσταται  σε  περιπτώσεις  που  επιθυμεί  να 

διασταυρώσει  πληροφορίες  που  προέρχονται  από  άλλες  πηγές.  Στην 

κατηγορία  αυτή  μπορεί  να  συμπεριληφθεί  και  το  ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο (e‐mail questionnaire). 

• Ερωτηματολόγιο συνέντευξης ή ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση “πρόσωπο 

με  πρόσωπο”,  το  οποίο  αφορά  στη  συμπλήρωσή  του  και  την  απόκτηση 

πληροφοριών  με  την  παρουσία  του  ερευνητή  ή  των  συνεργατών  του 

(Σιάρδος, 2005). 

Ο  Javeau  (1996)  επισημαίνει  πως  ένα  ερωτηματολόγιο  μπορεί  να 

συμπληρωθεί και μέσω του τηλεφώνου, μόνο που στην περίπτωση αυτή το μέγεθος 

του ερωτηματολογίου πρέπει να είναι σημαντικά μικρό. 

Στην  πραγματικότητα,  δεν  είναι  εφικτό,  στο  πλαίσιο  μιας  έρευνας,  να 

προσφύγει  κανείς  στο  σύνολο  του  προς  εξέταση  πληθυσμού,  αφού  κάτι  τέτοιο  θα 

είχε  τεράστιες  απαιτήσεις  σε  πόρους  και  χρόνο  (Δαουτόπουλος,  2005).  Λόγοι 

οικονομίας  χρόνου  και  η  έλλειψη  κατάλληλου  προσωπικού  (συνεντευκτών) 

επιβάλουν  την  προσφυγή  σε  τμήμα  του  πληθυσμού,  στο  δείγμα,  η  τεχνική  δε  του 

καθορισμού  και  της  επιλογής  του  απαιτούμενου  μεγέθους  αυτού  είναι  γνωστή  ως 

δειγματοληψία  (Σιάρδος,  2005).  Στην  ουσία,  δειγματοληψία  είναι  η  προσπάθεια 

άρσης  ενός  μικρού  τμήματος  από  τον  προς  έρευνα  πληθυσμό,  κατά  τέτοιο  τρόπο 

ώστε  αυτό  να  αντανακλά  την  ετερογένεια  που  υπάρχει  στον  πληθυσμό 

(Δαουτόπουλος, 2005). 

Ο  Σταθακόπουλος  (2005)  συνοψίζει  τους  λόγους  που  καθιστούν  τη 

δειγματοληψία αναγκαιότητα στους εξής τρείς: 

1. Μικρότερο  κόστος,  καθώς  το  ύψος  της  δαπάνης  που  απαιτείται  για  την 

συγκέντρωση  στοιχείων  από  το  σύνολο  του  πληθυσμού  αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα. 

2. Λιγότερος  χρόνος,  αφού  η  προσφυγή  στο  σύνολο  του  πληθυσμού  είναι 

εξαιρετικά χρονοβόρα. 

3. Μεγαλύτερη ακρίβεια. Μια έρευνα που βασίζεται σε όλο τον πληθυσμό δεν 

σημαίνει  ότι  δεν  έχει  στατιστικά  σφάλματα.  Ένας  προσεκτικός  σχεδιασμός 

του δείγματος είναι δυνατόν να μειώσει τα σφάλματα αυτά. Αυτό μπορεί να 



  

επιτευχθεί με μείωση των “άσχημων” συνεντεύξεων, του ποσοστού άρνησης 

απάντησης και των λαθών στην καταγραφή.  

 

Η  διαδικασία  της  δειγματοληψίας  δεν  είναι  μια  ακαριαία  διαδικασία,  αλλά 

αποτελείται από πέντε στάδια που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 

1. ο ορισμός του πληθυσμού 

2. ο προσδιορισμός του πλαισίου του δείγματος 

3. ο καθορισμός της μονάδος δειγματοληψίας 

4. η επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας 

5. ο καθορισμός του μεγέθους του δείγματος 

Το σημαντικότερο όλων  είναι να μην υπάρχει απόκλιση μεταξύ δείγματος και 

πληθυσμού στα βασικά χαρακτηριστικά που είναι καίριας σημασίας για μια έρευνα, 

ώστε το δείγμα να χαρακτηρίζεται αντιπροσωπευτικό (Δαουτόπουλος, 2005).   Για να 

γίνει αυτό απαιτείται ακριβής προσδιορισμός του πληθυσμού. Όσο προσεκτικότερα 

υπολογίζεται ο πληθυσμός τόσο πιο ακριβής αναμένεται η δειγματοληψία (Σιάρδος, 

2005). 

 

7.2 Η μεθοδολογία της έρευνας  

  Η  συγκέντρωση  των  πρωτογενών  δεδομένων,  στο  πλαίσιο  της  ποιοτικής 

έρευνας, έγινε με χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με βάση 

τους προβληματισμούς που προέκυψαν από  την ποιοτική έρευνα.  Σύμφωνα με  τον 

Τομάρα (2006), η βοήθεια της ποιοτικής έρευνας στη σύνταξη του ερωτηματολογίου 

έγκειται: 

• Στον  προσδιορισμό  των  μεταβλητών  του  προβλήματος,  όταν  αυτό 

αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά. 

• Στην αναζήτηση άλλων, βαθύτερων πλευρών των διαφόρων ζητημάτων. 

• Στην ορθή διατύπωση και έκφραση των ερωτημάτων. 

Κατά τη σύνταξή του λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι υποδείξεις και οι συμβουλές που 

περιέχονται στη σχετική βιβλιογραφία των   Σταθακόπουλου  (2005), Δαουτόπουλου 

(2005),  Σιάρδου  (2005)  και  Σιώμκου  (2005).  Η  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα του Απριλίου και Μαΐου του 2010.  

 



  

7.2.1 Η δειγματοληψία 

  Όπως  προαναφέρθηκε,  τόπο  της  έρευνας  αποτελεί  το  πολεοδομικό 

συγκρότημα  της  Θεσσαλονίκης.  Κατά  συνέπεια  ο  πληθυσμός  της  έρευνας  είναι  το 

σύνολο  των  ανθρώπων  που  κατοικούν  στην  εν  λόγω  περιοχή.  Σύμφωνα  με  την 

τελευταία  απογραφή  πληθυσμού,  αυτή  του 2001,  το  πολεοδομικό  συγκρότημα  της 

Θεσσαλονίκης  περιλαμβάνει  15  Δήμους,  οι  οποίοι  κατοικούνται  συνολικά  από 

794.330  άτομα    (Ε.Σ.Υ.Ε, 2001). Η  κατανομή  των κατοίκων ανά Δήμο αποτυπώνεται 

αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7.1). 

 

Πίνακας 7.1: Κατανομή μόνιμου πληθυσμού ανά Δήμο, σύμφωνα με την απογραφή 

πληθυσμού του 2001 

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1 Δ. Αγίου Παύλου 7.978 
2 Δ. Αμπελοκήπων 40.959 
3 Δ. Ελευθερίου Κορδελιού 21.630 
4 Δ. Ευκαρπίας 6.598 
5 Δ. Ευόσμου 52.624 
6 Δ. Θεσσαλονίκης 363.987 
7 Δ. Καλαμαριάς 87.255 
8 Δ. Μενεμένης 14.910 
9 Δ. Νεάπολης 30.279 
10 Δ. Πανοράματος 14.552 
11 Δ. Πολίχνης 36.146 
12 Δ. Πυλαίας 22.744 
13 Δ. Σταυρούπολης 41.653 
14 Δ. Συκεών 41.726 
15 Δ. Τριανδρίας 11.289 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε (2001)   

  

 Το δείγμα στο οποίο εφαρμόστηκε η έρευνα έγινε προσπάθεια να είναι όσο το 

δυνατό περισσότερο αντιπροσωπευτικό, καλύπτοντας αναλογικά όλους τους Δήμους 

της  πόλης,  ώστε  στο  βαθμό  του  δυνατού  να  μπορούν  τα  αποτελέσματα  να 

γενικευτούν για το σύνολο του πληθυσμού. 

  Για  τον  ορισμό  του  δείγματος  εφαρμόστηκε  ενστρωματωμένη  τυχαία 

δειγματοληψία  (stratified  random  sampling),  κατά  την  οποία  ο  πληθυσμός 

κατατάσσεται σε ομοιογενείς ομάδες  (στρώματα),  με βάση ορισμένα  κριτήρια,  από 

κάθε μία από τις οποίες λαμβάνεται ένα τυχαίο δείγμα (Σιάρδος, 2005). Κάθε Δήμος 

θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί σε ένα στρώμα. Για την επιλογή του δείγματος από κάθε 



  

στρώμα,  εφαρμόστηκε  απλή  τυχαία  δειγματοληψία  (simple  random  sampling), 

προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  ίση  πιθανότητα  επιλογής  καθενός  των  μελών  του 

δείγματος (Σιάρδος, 2005).   

  Η  απλή  τυχαία  δειγματοληψία  πραγματοποιήθηκε  με  την  τεχνική  που  είναι 

γνωστή  ως  σταμάτημα  των  καταναλωτών  στα  σημεία  πώλησης  (Gelperowic  et  al, 

1994).  Σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  αυτή  ο  ερευνητής  βρίσκεται  σε  κάποιο  σημείο 

πώλησης, ανακόπτει, σταματά έναν αριθμό ατόμων που διέρχονται και τους ρωτάει 

αν  είναι  πρόθυμοι  να  συμμετάσχουν  στην  έρευνα.  Με  αυτούς  που  συμφωνούν 

πραγματοποιεί συνεντεύξεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

7.2.2 Το μέγεθος του δείγματος 

Για  τον  ακριβή  προσδιορισμό  του  απαιτούμενου αριθμού  ερωτηματολογίων 

της ποσοτικής έρευνας ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία: Η περιοχή έρευνας, 

το  πολεοδομικό  συγκρότημα  της  Θεσσαλονίκης,  έχει  πληθυσμό  794.330  κατοίκους 

(Ε.Σ.Υ.Ε,  απογραφή  2001).  Σε  μέγεθος  40  ερωτηματολογίων  που  συμπληρώθηκαν 

τυχαία, 5 καταναλωτές απάντησαν ότι καταναλώνουν οικογενειακώς λιγότερο από 1 

λίτρο  ελαιόλαδου  μηνιαίως.  Δεδομένου  ότι  το  ελαιόλαδο  είναι  αγαθό  πρώτης 

ανάγκης  και  το  σύνολο  των  καταναλωτών  το  καταναλώνει,  η  παραπάνω  ποσότητα 

κατανάλωσης  θεωρήθηκε  η  ελάχιστη  δυνατή  (θεωρήθηκε  ότι  οι  καταναλωτές  που 

καταναλώνουν  τόσο  μικρή  ποσότητα  ελαιόλαδου,  σχεδόν  δεν  καταναλώνουν 

ελαιόλαδο).  Κατ’  επέκταση,  ο  αριθμός  των  απαιτούμενων  ερωτηματολογίων  του 

δείγματος, με αξιοπιστία z=3  και ακρίβεια εκτίμησης της αληθινής αναλογίας P  του 

πληθυσμού d=+5% θα δοθεί από την εξής διαδικασία (Σιάρδος, 2005) 

Ν=794.330 

z=3 

d=+5% 

p=5/40=0,125 και q=1‐p=0,875 και το μέγεθος του δείγματος δίνεται από τη σχέση: 

n=(Nz2pq)/(Nd2+z2pq)=394 

  Συνολικά  συμπληρώθηκαν  400  ερωτηματολόγια  από  άνδρες  και  γυναίκες, 

νέους  και  ηλικιωμένους,  ανθρώπους  διάφορων  κοινωνικών  και  οικονομικών 

χαρακτηριστικών. 

 



  

7.2.3 Η στατιστική ανάλυση 

  Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 

ver.17  for  Windows  (Statistical  Package  for  Social  Sciences),  ένα  ισχυρό  σύστημα 

ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων το οποίο εργάζεται σε γραφικό περιβάλλον και 

είναι φιλικό προς τον χρήστη. Η ανάλυση περιλαμβάνει:  

• α)  περιγραφική  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων,  τον  υπολογισμό  δηλαδή 

των συχνοτήτων (frequences), των ποσοστών (percents) και των αθροιστικών 

ποσοστών (cumulative percents). 

• β)  ανάλυση  πινάκων  (crosstabulation  analysis),  η  οποία  παρέχει  την 

δυνατότητα  να  εξεταστεί  εν  αν  οι  μεταβλητές  είναι  στατιστικά  ανεξάρτητες 

μεταξύ  τους.  Χρησιμοποιήθηκε  ο  συντελεστής  Chi‐square  (χ2)  με  τον  οποίο 

ελέγχεται  κατά  πόσο  δυο  μεταβλητές  είναι  μεταξύ  τους  ανεξάρτητες,  ή  πιο 

απλά  κατά  πόσο  δεν  επιδρά  η  μία  στην  άλλη  (Γναρδέλης,  2006).  Στους 

ελέγχους  χ2  η  παρατηρούμενη  στάθμη  σημαντικότητας  (p  ‐  value) 

υπολογίστηκε  είτε  με  τη  μέθοδο  προσομοίωσης  Monte  Carlo  είτε  με  την 

Ακριβή Μέθοδο (Exact Method). Με τις μεθόδους αυτές προκύπτουν ασφαλή 

και  έγκυρα  συμπεράσματα  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  δεν  ισχύουν  οι 

μεθοδολογικές  και  πιθανοθεωρητικές  προϋποθέσεις  εφαρμογής  ελέγχου 

(Mexta and Patel, 1996). Το επίπεδο σημαντικότητας των στατιστικών ελέγχων 

προκαθορίστηκε  σε  α=0,05.  Όταν  η  τιμή  της  μεταβλητής  του  Pearson  ,που 

συμβολίζεται με το γράμμα p, είναι μικρότερη του 0,05  τότε η σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική. Όταν είναι μικρότερη από 0,001 

τότε  η  σχέση  μεταξύ  των  μεταβλητών  είναι  στατιστικά  πολύ  σημαντική 

(Φωτιαδής, 1995). Για την αξιολόγηση της  έντασης της συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών  υπολογίστηκε  και  αξιολογήθηκε  ο  δείκτης  V  του  Crammer.  Ο 

δείκτης V του Cramer παίρνει τιμές από 0 ως 1 και ανάλογα με την τιμή του η 

ένταση της συσχέτισης κρίνεται από ασήμαντη ως πάρα πολύ ισχυρή. 

 

 

 

 

 



  

7.3 Το ερωτηματολόγιο 

  Η  σύνταξη  του  ερωτηματολογίου  πραγματοποιήθηκε  τον Μάρτιο  του  2010. 

Κατόπιν,  ακολούθησε δοκιμαστική  (πιλοτική)  συμπλήρωση 20  ερωτηματολογίων με 

στόχο  να  ελεγχθεί  η  αποτελεσματικότητά  του.  Η  πιλοτική  συμπλήρωση  του 

ερωτηματολογίου  είχε  ως  σκοπό  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσο  η  διατύπωση  των 

ερωτήσεων  επιτρέπει  τη  συλλογή  των  επιθυμητών  στοιχείων  και  ειδικότερα  κατά 

πόσο οι ερωτήσεις αυτές είναι κατανοητές από τους συμμετέχοντες,  και κατά πόσο 

το μέγεθος του ερωτηματολογίου επιτρέπει τη χωρίς προβλήματα συμπλήρωσή του. 

   Το  ερωτηματολόγιο  περιλαμβάνει  31  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου.  Η 

χρησιμοποίηση  τέτοιων  ερωτήσεων  επιτρέπει  την  ευκολότερη  αρίθμηση, 

κωδικοποίηση  και  στατιστική  επεξεργασία  των  απαντήσεων.  Επίσης  είναι 

ενδεδειγμένες στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ερωτώμενος εμφανίζει προβλήματα 

έκφρασης  (Σιάρδος,  2005).  Συγκεκριμένα,  το  ερωτηματολόγιο  περιλαμβάνει  5 

ερωτήσεις  κατάφασης‐άρνησης,  19  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  με  απλή  επιλογή,  3 

ερωτήσεις με συχνότητα εμφάνισης γεγονότος και 4  ερωτήσεις  με τη χρησιμοποίηση 

της τακτικής κλίμακας Likert (Likert scale). 

 Η συγκεκριμένη είναι μια κλίμακα πέντε σημείων στην οποία ο ερωτώμενος 

καλείται  να  απαντήσει  σημειώνοντας  μια  ένδειξη  σε  μια  από  τις  ακόλουθες 

διαβαθμίσεις:  “συμφωνώ απόλυτα”,  “συμφωνώ”,  “ούτε  συμφωνώ  ούτε  διαφωνώ”, 

“διαφωνώ”, “διαφωνώ ριζικά”. Οι πέντε  κατηγορίες βαθμολογούνται αντίστοιχα με 

5,4,3,2,1 από την πιο ευνοϊκή ως την πιο δυσμενή. Η υψηλή βαθμολογία δείχνει μια 

τάση αποδοχής,  ενώ η  χαμηλή μια  τάση απόρριψης  του  ερεθίσματος  (Rosnow and 

Rosenthal,  1993).  Κατά  τον  Chrisnal  (1997),    με  την  κλίμακα  Likert  οι 

ανταποκρινόμενοι  δεν  βαθμολογούνται  με  ακρίβεια  στην  υπό  μελέτη  στάση.  Η 

κλίμακα  Likert  χρησιμοποιείται  κυρίως  για  τη  μελέτη  προτύπων  συμπεριφοράς  ή 

μελέτη αρχών συμπεριφοράς κοινωνικών ομάδων (Σιάρδος, 2005). 

  Το  ερωτηματολόγιο  της  έρευνας  αποτελείται  από  5  θεματικές  ενότητες,  οι 

οποίες είναι οι εξής: 

  1. Δημογραφικά στοιχεία. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισμό των 

κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών  των συμμετεχόντων στην έρευνα.  Για 

τον  σκοπό  αυτό  χρησιμοποιούνται  6  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  που  αφορούν  στο 



  

φύλο,  στην  ηλικία,  στο  επίπεδο  σπουδών,  στην  οικογενειακή  κατάσταση  και  στο 

εισόδημα των ερωτώμενων. 

  2. Κατανάλωση ελαιόλαδου. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις για τον 

λόγο  για  τον οποίο οι  καταναλωτές προτιμούν  το  ελαιόλαδο,  τη συχνότητα  και  την 

ποσότητα  κατανάλωσης  και  τον  τόπο αγοράς.  Περιλαμβάνει  επίσης  ερωτήσεις  που 

διερευνούν τις προτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά με το είδος, την επωνυμία και  

την προέλευση του ελαιόλαδου. 

  3.  Η  τιμή  του  ελαιόλαδου.  Στην  ενότητα  αυτή  διερευνάται  η  άποψη  των 

καταναλωτών  για  την  τιμή  του  ελαιόλαδου  και  κατά  πόσο  μια  ενδεχόμενη  αύξηση  

της τιμής θα επηρέαζε  τις μελλοντικές αγορές  τους. Εξετάζεται επίσης η γνώμη των 

καταναλωτών για  το  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m  αναφορικά με  την  τιμή  του, 

την ποιότητα και την συχνότητα κατανάλωσης. 

  4. Η διαφήμιση του ελαιόλαδου. Στη συγκεκριμένη ενότητα καταγράφονται οι 

στάσεις  και  οι  απόψεις  των  καταναλωτών  αναφορικά  με  τη  λειτουργία  της 

διαφήμισης  και  την  επίδρασή  της.  Επιχειρείται  επίσης  να  διαπιστωθεί  η 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης του ελαιόλαδου. 

  5. Η συσκευασία, η ασφάλεια και η ετικέτα του ελαιόλαδου. Καταγράφονται 

οι  απόψεις  των  καταναλωτών  σχετικά  με  την  ασφάλεια  του  ελαιόλαδου  που 

κυκλοφορεί  στην  αγορά  και  οι  προτιμήσεις  τους  αναφορικά  με  το  υλικό 

συσκευασίας.  Επίσης,  εξετάζεται  κατά πόσο διαβάζουν  την ετικέτα  του ελαιόλαδου 

και για ποιες πληροφορίες ενδιαφέρονται.  

 

7.4 Οι υποθέσεις της έρευνας 

Στις ερευνητικές υποθέσεις θα διερευνηθεί αν: 

  Υπόθεση  1η:  Το  σύνολο  σχεδόν  των  καταναλωτών  του  δείγματος 

καταναλώνουν ελαιόλαδο και μάλιστα καθημερινά. 

  Υπόθεση  2η:    Η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  καταναλωτών  καταναλώνει 

ελαιόλαδο  γιατί  έτσι  έχει  συνηθίσει  από  παιδί,  λόγω  δηλαδή  του  υπάρχοντος 

διατροφικού προτύπου. 

  Υπόθεση 3η: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει πως το ελαιόλαδο είναι 

υψηλότερης ποιότητας από τα υπόλοιπα έλαια και κάνει καλό στην ανθρώπινη υγεία. 



  

  Υπόθεση 4η: Οι περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν  το σούπερ μάρκετ για 

την αγορά του ελαιόλαδου. 

  Υπόθεση  5η:  Οι  καταναλωτές  προτιμούν  το  ελληνικό  ελαιόλαδο,  ενώ  οι 

περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ ελαιόλαδο εισαγωγής. 

  Υπόθεση 6η:    Η  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  καταναλωτών θεωρεί  ότι  η 

τιμή του ελαιόλαδου είναι υψηλή. 

  Υπόθεση  7η:  Οι  καταναλωτές  θεωρούν  ότι  το  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας 

s/m διατίθεται σε καλή τιμή, είναι όμως χαμηλής ποιότητας. 

  Υπόθεση  8η:  Το  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m  προτιμάται  κυρίως  από 

καταναλωτές χαμηλών εισοδημάτων. 

  Υπόθεση  9η:  Οι  καταναλωτές  κατά  την  αγορά  του  ελαιόλαδου  λαμβάνουν 

περισσότερο υπόψη την ποιότητα (χρώμα, γεύση, άρωμα) και την τιμή. 

Υπόθεση 10η:Η  τιμή  λαμβάνεται  περισσότερο  υπόψη  από  καταναλωτές  που 

ανήκουν στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. 

  Υπόθεση  11η:  Οι  καταναλωτές  που  θυμούνται  κάποια  διαφήμιση  του 

ελαιόλαδου, την έχουν δει στην τηλεόραση και αφορούσε μια από τις 3 εταιρίες με 

την εντονότερη διαφημιστική δραστηριότητα (Άλτις, Μινέρβα, Σπιτικό). 

  Υπόθεση  12η:  Υπάρχει  συσχέτιση  μεταξύ  της  επωνυμίας  ελαιόλαδου  της 

οποίας  διαφήμιση  θυμούνται  οι  καταναλωτές  και  της  επωνυμίας  που  αγοράζουν 

συνήθως. 

  Υπόθεση  13η:  Η  πλειοψηφία  των  ερωτώμενων  θεωρεί  ότι  η  διαφήμιση  δεν 

επηρεάζει τις επιλογές της αναφορικά με την αγορά του ελαιόλαδου. 

  Υπόθεση  14η:  Οι  περισσότεροι  καταναλωτές  προτιμούν  την  πλαστική 

συσκευασία του ελαιόλαδου. 

  Υπόθεση  15η:  Οι  καταναλωτές  που  διαβάζουν  την  ετικέτα  του  ελαιόλαδου 

ενδιαφέρονται κυρίως για το είδος του και την ημερομηνία λήξεώς του. 

  Υπόθεση 16η:  Ιδιαίτερες πληροφορίες  της  ετικέτας  όπως  τα συντηρητικά,  τα 

θρεπτικά  συστατικά  και  ο  τρόπος  παρασκευής  ενδιαφέρουν  κυρίως  άτομα  υψηλής 

μορφωτικής στάθμης. 

  Υπόθεση  17η:  Οι  καταναλωτές  δεν  εμπιστεύονται  την  ασφάλεια  του 

ελαιόλαδου που κυκλοφορεί στην αγορά, ούτε τους σχετικούς κρατικούς ελέγχους. 



  

  Υπόθεση 18η: Οι καταναλωτές θεωρούν ότι το συσκευασμένο ελαιόλαδο είναι 

περισσότερο ασφαλές από το χύμα ελαιόλαδο. 

 

7.5 Στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

7.5.1 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

  Συνολικά για τις ανάγκες της έρευνας συγκεντρώθηκαν 400 ερωτηματολόγια. 

Ακολουθεί  μια  αναλυτική  παρουσίαση  των  κοινωνικών  και  οικονομικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος. Από το σύνολο των καταναλωτών που συμμετείχαν 

στην έρευνα το 39,5% είναι άνδρες και το 60,5% είναι γυναίκες. Ο πίνακας 7.2 και το 

διάγραμμα  7.1  απεικονίζουν  την  κατανομή  των  συμμετεχόντων  καταναλωτών  με 

βάση το φύλο τους  

 

Πίνακας 7.2 Φύλο ερωτώμενων 

              
φύλο 

         Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Άνδρας 158 39,5 39,5 

Γυναίκα 242 60,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές  
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Διάγραμμα 7.1 Φύλο ερωτώμενων 



  

 Αναφορικά  με  την  ηλικία  των  καταναλωτών  του  δείγματος,  το  3%  του 

δείγματος έχει ηλικία κάτω των 20 ετών, το 40,5% βρίσκεται μεταξύ 21 και 35 ετών, 

το 36%  των  καταναλωτών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα  των 36 ως 50  ετών,  το 13% 

έχει ηλικία μεταξύ 51 και 65 ετών και το εναπομείναν 7% έχει ηλικία άνω των 66%. Τα 

προαναφερθέντα  στοιχεία  συνοψίζονται  στον  πίνακα  (7.3)  και  το  διάγραμμα  (7.2) 

που ακολουθούν. 

 

 

 

 

Πίνακας 7.3 Κλάσεις ηλικιών των ερωτώμενων 

 
Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Κάτω των  20 ετών 12 3,0 3,0 

21-35 ετών 162 40,5 43,5 

36-50 ετών 144 36,0 79,5 

51-65 ετών 52 13,0 92,5 

Άνω των  66 ετών 30 7,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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Διάγραμμα 7.2 Κλάσεις ηλικιών των ερωτώμενων 

  



  

Λαμβάνοντας  ως  κριτήριο  το  μορφωτικό  επίπεδο  των  καταναλωτών  του 

δείγματος,  παρατηρείται ότι  οι περισσότεροι  καταναλωτές  του δείγματος  είναι  είτε 

απόφοιτοι  Λυκείου  είτε απόφοιτοι ΑΕΙ,  με ποσοστό 21,5%  και 22%  αντίστοιχα.  Στις 

υπόλοιπες  κατηγορίες  που  προσδιορίζουν  το  μορφωτικό  επίπεδο  των  ερωτώμενων 

παρατηρείται  μια  σχετικά  ομοιόμορφη  κατανομή.  Αναλυτικά  τα  στοιχεία 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7.4 και αποτυπώνονται γραφικά στο διάγραμμα 7.3 . 

 

 

Πίνακας 7.4 Μορφωτικό επίπεδο ερωτώμενων 

 
Μορφωτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Απόφοιτος Δημοτικού 54 13,5 13,5 

Απόφοιτος Γυμνασίου 26 6,5 20,0 

Απόφοιτος Λυκείου 86 21,5 41,5 

Απόφοιτος ΙΕΚ-Τεχνικών Σχολών 60 15,0 56,5 

Απόφοιτος  TEI 38 9,5 66,0 

Απόφοιτος  AEI 88 22,0 88,0 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 48 12,0 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές  
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Διάγραμμα 7.3 Μορφωτικό επίπεδο ερωτώμενων 



  

 

 

 Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των καταναλωτών του δείγματος,  το 

32% είναι ανύπαντροι,  το 55,5% είναι παντρεμένοι, το 5% είναι διαζευγμένοι και το 

7,5% είναι χήροι. 

 

 

Πίνακας 7.5 Οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων 

Οικογενειακή 
κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ανύπαντρος 128 32,0 32,0 

Παντρεμένος 222 55,5 87,5 

Διαζευγμένος 20 5,0 92,5 

Χήρος 30 7,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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Διάγραμμα 7.4 Οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων 

 

 



  

 Όσον αφορά στο μηνιαίο εισόδημα των καταναλωτών που συμμετείχαν στην 

έρευνα,  τα  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  με  επιφύλαξη  εξαιτίας  της 

διστακτικότητας  που  έδειξαν  κατά  την  απάντηση  της  ερώτησης.  Από  την  έρευνα 

προέκυψε  ότι  οι  περισσότεροι  καταναλωτές  έχουν  μηνιαίο  οικογενειακό  εισόδημα 

από  1201  ως  1700  €.  Ενδιαφέρον  είναι  επίσης  ότι  το  51%  του  δείγματος  έχει 

οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα κάτω των 1200 €. Αναλυτικά τα στοιχεία αναφορικά 

με  το  μηνιαίο  οικογενειακό  εισόδημα  των  συμμετεχόντων  καταναλωτών 

περιλαμβάνονται  στον  ακόλουθο  πίνακα  (7.6)  και  αποδίδονται  γραφικά  στο 

διάγραμμα 7.5 . 

 

Πίνακας 7.6 Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των ερωτώμενων 

Μηνιαίο 
οικογενειακό 
εισόδημα Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

0-600 € 58 14,5 14,5 

601-900 € 76 19,0 33,5 

901-1200 € 70 17,5 51,0 

1201-1700 € 94 23,5 74,5 

1701-2500 € 64 16,0 90,5 

Άνω των 2500 € 38 9,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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Διάγραμμα 7.5 Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των ερωτώμενων 



  

7.5.2 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης 

  Ακολουθούν  τα  αποτελέσματα  της  περιγραφικής  στατιστικής  ανάλυσης  του 

δείγματος των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

 

7.5.2.1 Γενικές πληροφορίες για την κατανάλωση του ελαιόλαδου 

  Οι  καταναλωτές  του  δείγματος  στο  σύνολό  τους  (100%)  καταναλώνουν 

ελαιόλαδο,  κάτι  το  οποίο  είναι  αναμενόμενο  καθώς  το  ελαιόλαδο  αποτελεί 

βασικότατο  συστατικό  της  ελληνικής  διατροφής  και  θεωρείται  αγαθό  πρώτης 

ανάγκης. Στον πίνακα 7.7 που ακολουθεί αποτυπώνεται η γνώμη των καταναλωτών 

για  το  λόγο  που  καταναλώνουν  ελαιόλαδο.  Συγκεκριμένα,  το  56,8%  του  δείγματος 

καταναλώνει ελαιόλαδο επειδή είναι υγιεινό, το 23,3% επειδή το προτιμά γευστικά, 

και το 20% για λόγους συνήθειας. Από ότι φαίνεται η σύνδεση του ελαιόλαδου με την 

καλή  υγεία  και  το  ελληνικό  διατροφικό  πρότυπο  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην 

συμπεριφορά του καταναλωτή. 

 

Πίνακας 7.7 Λόγος κατανάλωσης ελαιόλαδου 

 
Λόγος κατανάλωσης Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Λόγω συνήθειας 80 20,0 20,0 

Μου αρέσει 93 23,3 43,3 

Είναι υγιεινό 227 56,8 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7.8 , η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών 

(90,5%) καταναλώνει ελαιόλαδο καθημερινά, το 7,5%   3 φορές την εβδομάδα και το 

εναπομείναν 2% καταναλώνει ελαιόλαδο 2 φορές την εβδομάδα. 

 

Πίνακας 7.8 Συχνότητα κατανάλωσης ελαιόλαδου 

Συχνότητα 
κατανάλωσης Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Καθημερινά 362 90,5 90,5 

3 φορές την εβδομάδα 30 7,5 98,0 

2 φορές την εβδομάδα 8 2,0 100,0 



  

Συχνότητα 
κατανάλωσης Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Καθημερινά 362 90,5 90,5 

3 φορές την εβδομάδα 30 7,5 98,0 

2 φορές την εβδομάδα 8 2,0 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Αναφορικά  με  την  ποσότητα  του  ελαιόλαδου  που  καταναλώνουν  οι 

συμμετέχοντες,  οικογενειακώς,  σε  μηνιαία  βάση,  παρατηρείται  ότι  37,3% 

καταναλώνει  από 3  ως 5  λίτρα  ελαιόλαδου μηνιαίως,  το 28%  από 1  ως 3  λίτρα  το 

μήνα,    το  23,3%  καταναλώνει  πάνω  από  5  λίτρα  και  το  11,5%  καταναλώνει 

οικογενειακώς μόλις λιγότερο από 1 λίτρο ελαιόλαδου το μήνα (Πίνακας 7.9) 

 

Πίνακας 7.9 Οικογενειακή κατανάλωση ελαιόλαδου ανά μήνα 

Μηνιαία 
κατανάλωση 
(ποσότητα) Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Πάνω από 5 lit/μήνα 93 23,3 23,3 

3 ως 5 lit/μήνα 149 37,3 60,5 

1 ως 3 lit/μήνα 112 28,0 88,5 

Λιγότερο από 1 lit/μήνα 46 11,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Στον πίνακα 7.10 αποτυπώνεται η προτίμηση των καταναλωτών σχετικά με το 

είδος  του  ελαιόλαδου.  Σύμφωνα  με  τα  συλλεγόμενα  στοιχεία  το  58,2  %  των 

συμμετεχόντων  καταναλωτών  προτιμά  να  καταναλώνει  εξαιρετικά  παρθένο 

ελαιόλαδο,  το 23,8% προτιμά το παρθένο ελαιόλαδο και το 7% επιλέγει ελαιόλαδο. 

Ένα  υπολογίσιμο  τμήμα  του  δείγματος  (16,5%)  δεν  ενδιαφέρεται  για  το  είδος  του 

ελαιόλαδου  που  καταναλώνει,  δεν  προτιμά  κάποιο  συγκεκριμένο. Προκύπτει 

επομένως πως το μεγαλύτερο τμήμα του σώματος των καταναλωτών επιλέγει τα είδη 

που  αντιστοιχούν  σε  ελαιόλαδο  υψηλής  ποιότητας.  Όπως  προαναφέρθηκε,  πολλοί 



  

καταναλωτές ταυτίζουν την έννοια ποιότητα με το είδος του ελαιόλαδου. Για αυτούς 

ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας είναι το παρθένο και το εξαιρετικά παρθένο. 

 

Πίνακας 7.10 Προτίμηση των καταναλωτών σχετικά με το είδος του ελαιόλαδου 

 
Είδος Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Εξαιρετικά παρθένο 211 52,8 52,8 

Παρθένο 95 23,8 76,5 

Ελαιόλαδο 28 7,0 83,5 

Οποιοδήποτε είδος 66 16,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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 Διάγραμμα 7.6 Προτίμηση των καταναλωτών σχετικά με το είδος του ελαιόλαδου 

 

Όσον αφορά στην  επωνυμία  του  ελαιόλαδου που φαίνεται  να προτιμούν οι 

καταναλωτές, ένα πολύ μεγάλο μέρος του δείγματος (29%) προτιμά να αγοράζει την 

επωνυμία  Άλτις,  ενώ  το  23,5%  δεν  επιλέγει  κάποια  συγκεκριμένη  επωνυμία 

ελαιόλαδου.  Οι  υπόλοιπες  επωνυμίες  (Μινέρβα,  Σπιτικό,  Ένωση  Πεζών  Κρήτης) 

ακολουθούν με σαφώς μικρότερη, αλλά υπολογίσιμη συμμετοχή (Πίνακας 7.11). Στο 

σημείο αυτό χρήσιμο είναι να τονισθεί πως οι επωνυμίες που συμπεριλήφθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα και την πιλοτική συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. 

 



  

Πίνακας 7.11 Προτίμηση των καταναλωτών σχετικά με την επωνυμία του ελαιόλαδου 

 
Επωνυμία Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Άλτις 116 29,0 29,0 

Μινέρβα 38 9,5 38,5 

Σπιτικό 32 8,0 46,5 

Ένωση Πεζών Κρήτης 32 8,0 54,5 

Άλλη 88 22,0 76,5 

Καμία συγκεκριμένη 94 23,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Σχετικά με την άποψη των καταναλωτών για το  ελαιόλαδο γενικότερα, αλλά 

και συγκριτικά με τα υπόλοιπα έλαια, προέκυψαν τα κάτωθι. Το 98% του δείγματος 

εκτιμά ότι το ελαιόλαδο κάνει καλό στην υγεία και το 91% αναγνωρίζει την ποιοτική 

του  υπεροχή  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  έλαια.  Ένα  εξίσου  μεγάλο  τμήμα  του 

δείγματος  όμως  (88,5%)  επισημαίνει  ότι  είναι  ακριβότερο  από  τα  υπόλοιπα  έλαια. 

Αναλυτικά, τα προαναφερθέντα στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα 7.12 

 

Πίνακας 7.12 Άποψη των καταναλωτών για το ελαιόλαδο σε σχέση με τα υπόλοιπα 

έλαια 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Το ελαιόλαδο κάνει 
καλό στην υγεία 290 72,5 102 25,5 8 2,0 0 0 0 0 

Το ελαιόλαδο είναι 
υψηλότερης ποιότητας 
από τα υπόλοιπα ελαια 245 61,3 119 29,8 32 8,0 4 1,0 0 0 

Το ελαιόλαδο είναι 
ακριβότερο από τα 
υπόλοιπα έλαια 191 47,8 163 40,8 40 10,0 6 1.,5 0 0 
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 



  

Τα  στοιχεία  που  συμπεριλαμβάνονται  στον  πίνακα  7.13(απεικονίζονται 

γραφικά στο διάγραμμα 7.7) αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών του 

δείγματος προτιμά το σούπερ μάρκετ για την αγορά του ελαιόλαδου.  Συγκεκριμένα, 

το 75,5%  επιλέγει ως  χώρο αγοράς  το σούπερ μάρκετ,  με  το 47,5%  να δηλώνει  ότι 

αγοράζει  ελαιόλαδο  πάντοτε  από  το  συγκεκριμένο  τόπο  αγοράς.  Το  17,5%  του 

δείγματος επιλέγει πάντα να αγοράζει ελαιόλαδο   από ιδιώτη παραγωγό, ενώ  μόλις 

το 3,5% και 1%  αγοράζει ελαιόλαδο από καταστήματα λιανικής πώλησης και από τη 

λαϊκή αγορά αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 7.13 Προτίμηση των καταναλωτών ως προς τον τόπο αγοράς του ελαιόλαδου 

Τόπος Πάντα Συνήθως Σπάνια Ποτέ 
Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Σούπερ Μάρκετ 190 47.5 112 28.0 41 10.3 57 14.3 

Κατάστημα 
λιανικής 
πώλησης 4 1.0 10 2.5 52 13.0 334 83.5 

Ιδιώτης 
παραγωγός 70 17.5 44 11.0 62 15.5 224 56.0 

Λαίκη αγορά 2 0.5 2 0.5 14 3.5 382 95.5 
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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Διάγραμμα  7.7  Προτίμηση  των  καταναλωτών  ως  προς  τον  τόπο  αγοράς  του 

ελαιόλαδου 

 



  

Σε ότι έχει να κάνει με την εθνική προέλευση του ελαιόλαδου, οι καταναλωτές 

στο σύνολό τους  (100%) προτιμούν το ελληνικό ελαιόλαδο. Ωστόσο,  ένα μικρό μεν, 

αλλά  υπολογίσιμο  τμήμα  του  δείγματος  (11,8%)  έχει  καταναλώσει  στο  παρελθόν 

ελαιόλαδο εισαγωγής (πίνακας 7.14) . Το εύρημα αυτό ήταν μη αναμενόμενο καθώς 

η Ελλάδα παράγει το υψηλότερης ποιότητας ελαιόλαδο. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει 

λόγος κατανάλωσης ελαιόλαδου εισαγωγής. 

 

Πίνακας  7.14  Απάντηση  στην  ερώτηση  “Έχετε  καταναλώσει  ποτέ  ελαιόλαδο 

εισαγωγής;” 

 
Δήλωση Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ναι 47 11,8 11,8 

Όχι 353 88,3 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

7.5.2.2 Η τιμή του ελαιόλαδου 

Το  66,8%  των  καταναλωτών  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  πιστεύει  ότι  το 

ελαιόλαδο που κυκλοφορεί στην αγορά έχει υψηλή τιμή ( το 43,3% θεωρεί ότι είναι 

ακριβό και  το 23,5% ότι είναι πολύ ακριβό).  Το 32,3% πιστεύει ότι η  τιμή του είναι 

λογική  και  μόλις  το  1%  αθροιστικά  θεωρεί  πως  είναι  είτε  φθηνό  είτε  πολύ  φθηνό 

(πίνακας 7.15, διάγραμμα 7.8) 

Πίνακας 7.15 Άποψη των καταναλωτών για την τιμή του ελαιόλαδου 

 
Δήλωση 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Πολύ φθηνό 2 ,5 ,5 

Φθηνό 2 ,5 1,0 

Έχει λογική τιμή 129 32,3 33,3 

Ακριβό 173 43,3 76,5 

Πολύ ακριβό 94 23,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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 Διάγραμμα 7.8 Άποψη των καταναλωτών για την τιμή του ελαιόλαδου 

 

Εντύπωση  προκαλεί  το  γεγονός  ότι  ενώ  μια  μεγάλη  πλειοψηφία  των 

καταναλωτών  θεωρεί  την  τιμή  του  ελαιόλαδου  υψηλή,  μια  εξίσου  μεγάλη 

πλειοψηφία  (68,3%)  δεν πρόκειται  να σταματήσει  να αγοράζει  ελαιόλαδο ακόμη κι 

αν αυξηθεί περαιτέρω η τιμή του (πίνακας 7.16). Παρατηρείται πως οι καταναλωτές 

δεν προτίθενται να αντικαταστήσουν το ελαιόλαδο με κάποιο άλλο έλαιο αν αυξηθεί 

η τιμή του παρόλο που το θεωρούν ήδη ακριβό. Αυτό συμβαίνει βεβαίως γιατί αυτό 

αποτελεί αγαθό πρώτης ανάγκης.  

 

Πίνακας 7.16  Στάση  των καταναλωτών απέναντι στο ενδεχόμενο αύξησης  της  τιμής 

του ελαιόλαδου  

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Αν αυξηθεί η τιμή 
του ελαιόλαδου, δεν 
θα αγοράζω 12 3 26 6,5 85 21,3 187 46,8 90 22,5 
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Αναφορικά  με  την  κατανάλωση  ελαιόλαδου  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m,  οι 

καταναλωτές φαίνεται να μην εμπιστεύονται αυτού του είδους το ελαιόλαδο για την 

διατροφή  τους.  Το  53,5%  του  δείγματος  δεν  αγοράζει  ποτέ  ελαιόλαδο  ιδιωτικής 



  

ετικέτας s/m,  το 26% αγοράζει σπάνια,  το 13% συνήθως και μόλις  το 7,5%  επιλέγει 

πάντα αυτού του τύπου το ελαιόλαδο (πίνακας 7.17). 

 

Πίνακας 7.17 Συχνότητα κατανάλωσης ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας s/m 

 
Συχνότητα Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Πάντα 30 7,5 7,5 

Συνήθως 52 13,0 20,5 

Σπάνια 104 26,0 46,5 

Ποτέ 214 53,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Σχετικά  με  την  άποψη  των  καταναλωτών  για  τα  χαρακτηριστικά  του 

ελαιόλαδου  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m,  διαπιστώθηκαν  τα  ακόλουθα:  Το  64,1%  των 

συμμετεχόντων καταναλωτών εκτιμά πως  το  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m  έχει 

καλή τιμή. Ένα μεγάλο τμήμα του δείγματος (31%) όμως πιστεύει πως το ελαιόλαδο 

αυτού του τύπου ποιοτικά υστερεί (πίνακας 7.18 , διάγραμμα 7.9). 

 

 

 

Πίνακας7.18 Άποψη των καταναλωτών για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m 

Δήλωση Συμφωνώ 

απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Το ελαιόλαδο 

ιδιωτικής ετικέτας 

s/m έχει καλή τιμή 95 23,8 161 40,3 116 29,0 20 5,0 8 2,0 

Το ελαιόλαδο 

ιδιωτικής ετικέτας 

s/m είναι υψηλής 

ποιότητας 20 5,0 68 17,0 188 47,0 86 21,5 38 9,5 

Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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Διάγραμμα 7.9 Άποψη των καταναλωτών για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m 

 

Σε  ότι  έχει  να  κάνει  με  τα  κριτήριο  που  οι  καταναλωτές  λαμβάνουν 

περισσότερο  υπόψη  όταν  αγοράζουν  ελαιόλαδο,  η  στατιστική  επεξεργασία  των 

στοιχείων  κατέληξε  στα  εξής:    Το  38,8%  των  καταναλωτών  κατά  την  αγορά 

ελαιόλαδου λαμβάνει περισσότερο υπόψη την ποιότητα (χρώμα, γεύση, άρωμα) και 

το  24,8%  λαμβάνει  περισσότερο  υπόψη  την  τιμή.  Μικρότερα  υποσύνολα  των 

καταναλωτών  του  δείγματος  δίνουν  μεγαλύτερη  βαρύτητα  στην  οξύτητα,  την 

προέλευση  και  την  επωνυμία  (13%,  12%  και  10,5%  αντίστοιχα).Μόλις  το  0,5%  του 

δείγματος λαμβάνει περισσότερο υπόψη τη συσκευασία (πίνακας 7.19). 

 

Πίνακας 7.19 Κριτήριο που λαμβάνουν περισσότερο υπόψη οι καταναλωτές κατά την 

αγορά ελαιόλαδου 

 
Κριτήριο Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Τιμή 99 24,8 24,8 

Ποιότητα 155 38,8 63,5 

Επωνυμία 42 10,5 74,0 

Οξύτητα 52 13,0 87,0 

Συσκευασία 2 ,5 87,5 

Προέλευση 48 12,0 99,5 

Άλλο 2 ,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 



  

 

7.5.2.3 Η διαφήμιση του ελαιόλαδου 

Αναφορικά με τη διαφήμιση του ελαιόλαδου, σημαντικό κρίνεται το γεγονός 

ότι  ένα  μεγάλο  ποσοστό  των  καταναλωτών  του  δείγματος  (77,5%)  θυμάται  κάποια 

διαφήμιση ελαιόλαδου (πίνακας 7.20) 

 

Πίνακας 7.20 Απάντηση στην ερώτηση “Θυμάστε κάποια διαφήμιση ελαιόλαδου;” 

 
Δήλωση 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ναι 310 77,5 77,5 

Όχι 90 22,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Από  τους  καταναλωτές  που  θυμούνται  κάποια  διαφήμιση  ελαιόλαδου  (310 

καταναλωτές), το 98,7% δήλωσε πως το μέσο το οποίο προέβαλε την διαφήμιση αυτή 

ήταν η τηλεόραση. Μόλις το 1,3% θυμόταν κάποια διαφήμιση που προβλήθηκε στο 

ραδιόφωνο.  Κανένα από  τα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα δεν αναφέρεται  (πίνακας 

7.21). 

 

Πίνακας 7.21 Μέσο το οποίο προέβαλε την διαφήμιση ελαιόλαδου που έχουν υπόψη 

οι καταναλωτές 

 
Μέσο 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Τηλεόραση 306 98,7 98,7 

Ραδιόφωνο 4 1,3 100,0 

Σύνολο 310 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 310 καταναλωτές 

 

Από το ίδιο δείγμα καταναλωτών (310 καταναλωτές), το 63,2% δηλώνει πως η 

διαφήμιση  την  οποία  θυμάται  αφορούσε  την  επωνυμία  “Άλτις”,  το  12,9%  ότι 

αφορούσε  την επωνυμία “Ένωση Πεζών Κρήτης”,  το 11,6%  την “Μινέρβα”  και 4,5% 

την  επωνυμία  “Σπιτικό”.    Το  7,1%  δεν  μπορεί  να  συνδυάσει  την  διαφήμιση 



  

ελαιόλαδου  που  θυμάται  με  κάποια  συγκεκριμένη  επωνυμία  (πίνακας  7.22  , 

διάγραμμα 7.10). 

 

Πίνακας 7.22 Επωνυμία που αφορούσε η διαφήμιση ελαιόλαδου που έχουν υπόψη οι 

καταναλωτές 

 
Επωνυμία Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Άλτις 196 63,2 63,2 

Μινέρβα 36 11,6 74,8 

Σπιτικό 14 4,5 79,4 

Ένωση Πεζών κρήτης 40 12,9 92,3 

Άλλη 2 ,6 92,9 

Δεν θυμάμαι 22 7,1 100,0 

Σύνολο 310 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 310 καταναλωτές 
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4,5%

12,9%
0,6% 7,1%

Άλτις

Μινέρβα

Σπ ιτικό

Ένωση Πεζών κρήτης

Άλλη
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 Διάγραμμα  7.10  Επωνυμία  που  αφορούσε  η  διαφήμιση  ελαιόλαδου  που  έχουν 

υπόψη οι καταναλωτές 

 

Από το σύνολο των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 54% δεν 

θεωρεί ότι η διαφήμιση  του ελαιόλαδου δεν επηρεάζει  τις αγορές  του.   Αντιθέτως, 

ένα σαφώς μικρότερο ποσοστό του δείγματος (16,8%) πιστεύει ότι επηρεάζεται από 

τη διαφήμιση. Το 38%  των καταναλωτών αναγνωρίζει την ενημερωτική ιδιότητα της 

διαφήμισης  και  ταυτόχρονα  το  38,5%  εκτιμά  ότι  η  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου  δεν 

παραπλανά  το  καταναλωτικό  κοινό.  Το  8%  του  δείγματος  θεωρεί  ότι  δρα 



  

παραπλανητικά.  Τα  στοιχεία  που  αναδεικνύουν  την  άποψη  του  δείγματος  για  τη 

λειτουργία και την επίδραση της διαφήμισης περιλαμβάνονται στον πίνακα 7.23. 

 

Πίνακας 7.23 Άποψη των καταναλωτών σχετικά με την επίδραση και την λειτουργία 

της διαφήμισης 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 
Η διαφήμιση του 
ελαιόλαδου 
επηρεάζει τις 
αγορές μου 16 4,0 51 12,8 117 29,3 154 38,5 62 15,5 

Η διαφήμιση του 
ελαιόλαδου με 
ενημερώνει 22 5,5 131 32,5 179 44,8 64 16,0 4 1,0 

Η διαφήμιση του 
ελαιόλαδου δεν με 
παραπλανά 50 12,5 104 26 214 53,5 26 6,5 6 1,5 
Μέγεθος δείγματος: 310 καταναλωτές 
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Διάγραμμα 7.11 Άποψη  των  καταναλωτών  σχετικά  με  την  επίδραση  και  την 

λειτουργία της διαφήμισης 

 

7.5.2.4 Η συσκευασία, η ασφάλεια και η ετικέτα του ελαιόλαδου 

Όσον  αφορά  στην  προτίμηση  των    συμμετεχόντων  καταναλωτών  σε  χύμα  ή 

συσκευασμένο  ελαιόλαδο,  από  την  έρευνα  προέκυψε  ότι  80,5%  προτιμά  να 

καταναλώνει συσκευασμένο και το 19,5% χύμα ελαιόλαδο (πίνακας 7.24) 



  

Πίνακας 7.24 Προτίμηση των καταναλωτών αναφορικά με την συσκευασία ή μη του 

ελαιόλαδου  

 
Προτίμηση 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Χύμα 78 19,5 19,5 

Συσκευασμλενο 322 80,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Η  πλειοψηφία  των  καταναλωτών  του  δείγματος  (38,3%),  όταν  αγοράζει 

συσκευασμένο  ελαιόλαδο,  προτιμά  το  μεταλλικό  υλικό  συσκευασίας,  το  27,8% 

προτιμά την πλαστική συσκευασία ελαιόλαδου,  το 17,8%  τη γυάλινη και το 5,8%  τη 

χάρτινη (tetrapack). Ένα ποσοστό του δείγματος της τάξης του 10,5% δεν έχει κάποια 

ιδιαίτερη προτίμηση σχετικά με το υλικό συσκευασίας (πίνακας 7.25) 

 

Πίνακας  7.25  Προτίμηση  των  καταναλωτών  σχετικά  με  το  υλικό  συσκευασίας  του 

ελαιόλαδου 

 
Υλικό συσκευασίας Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Πλαστικό 111 27,8 27,8 

Μεταλλικό 153 38,3 66,0 

Γυάλινο 71 17,8 83,8 

Χάρτινο (Tetrapack) 23 5,8 89,5 

Οποιοδήποτε 42 10,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Το  54%  του  δείγματος  φαίνεται  να  ενδιαφέρεται  για  την  συσκευασία  του 

ελαιόλαδου  κατά  τις  αγορές  του.  Η  συσκευασία  δεν  ενδιαφέρει  μόλις  το  13%  των 

καταναλωτών (πίνακας 7.26) 

 

 

 

 



  

Πίνακας  7.26  Άποψη  των  καταναλωτών  σχετικά  με  τη  σημαντικότητα  της 

συσκευασίας του ελαιόλαδου 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 
Όταν αγοράζω 
ελαιόλαδο με 
ενδιαφέρει η 
συσκευασία του 20 5,0 196 49,0 130 32,5 46 11,5 8 2,0 
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

 

Το  74%  των  καταναλωτών  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  όταν  αγοράζει 

ελαιόλαδο διαβάζει την ετικέτα. Αντιθέτως ένα σημαντικό τμήμα του δείγματος δεν 

προσέχει την ετικέτα κατά την αγορά (πίνακας 7.27). 

 

Πίνακας  7.27  Απάντηση  στην  ερώτηση  “Όταν  αγοράζετε  ελαιόλαδο,  διαβάζετε  την 

ετικέτα;” 

 
Δήλωση Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ναι 296 74,0 74,0 

Όχι 104 26,0 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 

 

Από τους καταναλωτές οι οποίοι διαβάζουν  την ετικέτα κατά  την αγορά του 

ελαιόλαδου  (296 καταναλωτές), οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για την ημερομηνία 

λήξης  (94,6%)  και  το  είδος  (80,9%).  Μία  πληροφορία  που  ενδιαφέρει  τους 

καταναλωτές  είναι  η  οξύτητα  του  ελαιόλαδου,  καθώς  το  64,9%  του  παραπάνω 

συνόλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για αυτή. Το 56,4% ενδιαφέρεται για τα συντηρητικά 

και  το  49%  για  τα  θρεπτικά  συστατικά.  Ωστόσο,  το  71,2%  των  καταναλωτών  που 

διαβάζουν την ετικέτα δεν ενδιαφέρονται για  τον  τρόπο εξαγωγής του ελαιόλαδου. 

Τα  προαναφερθέντα  στοιχεία  βρίσκονται  διαθέσιμα  στον  πίνακα  7.28  και  στο 

διάγραμμα 7.12 . 



  

Πίνακας  7.28  Απάντηση  στην  ερώτηση  “  Όταν  αγοράζετε  ελαιόλαδο  ποιες 

πληροφορίες ετικέτας σας ενδιαφέρουν;” 

Πληροφορία Πάντα Συνήθως Σπάνια Ποτέ 
Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Είδος 198 66,9 56 14,0 30 7,5 12 3,0 

Ημερομηνλια 
λήξης 254 85,8 26 8,8 12 4,1 4 1,4 

Οξύτητα 131 44,3 61 20,6 40 13,5 64 21,6 

Συντηρητικά 103 34,8 64 21,6 37 12,5 92 31,1 

Θρεπτικά 
συστατικά 87 29,4 58 19,6 45 15,2 106 35,8 

Τρόπος 
εξαγωγής (εν 
θερμώ-εν 
ψυχρώ) 53 17,9 32 10,8 54 18,2 157 53 
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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Διάγραμμα  7.12    Απάντηση  στην  ερώτηση  “  Όταν  αγοράζετε  ελαιόλαδο  ποιες 

πληροφορίες ετικέτας σας ενδιαφέρουν;” 

 

Το  76%  του  συνόλου  των  καταναλωτών  της  έρευνας  θεωρεί  πως  οι 

πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα είναι σημαντικές. Η σημαντικότητα των 

πληροφοριών  της  ετικέτας  αμφισβητείται  μόνο  από  το  2,1%  των  καταναλωτών. 

Ωστόσο,  παρατηρείται  μια  δυσπιστία  σχετικά  με  το  κατά  πόσο  οι  αναγραφόμενες 



  

πληροφορίες  είναι  αληθείς.  Συγκεκριμένα,  το  16%  του  δείγματος  πιστεύει  ότι    οι 

πληροφορίες  δεν  είναι  αληθείς.  Το  24,5%  εμπιστεύεται  τις  αναγραφόμενες 

πληροφορίες (πίνακας 7.29 , διάγραμμα 7.13) 

 

Πίνακας  7.29  Άποψη  των  καταναλωτών  σχετικά  με  τις  πληροφορίες  που 

αναγράφονται στην ετικέτα του ελαιόλαδου 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 
Η ετικέτα του 
ελαιόλαδου 
περιλαμβάνει 
σημαντικές 
πληροφορίες 72 18,0 232 58,0 88 22,0 7 1,8 1 0,3 
Οι πληροφορίες 
που υπάρχουν στην 
ετικέτα του 
ελαιόλαδου είναι 
αληθείς 6 1,5 92 23,0 238 59,5 56 14,0 8 2,0 
Μέγεθος δείγματος: 400 καταναλωτές 
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Διάγραμμα  7.13  Άποψη  των  καταναλωτών  για  τις  πληροφορίες  που  αναγράφονται  

στην ετικέτα  

 

Το 29% του δείγματος θεωρεί πως το ελαιόλαδο που κυκλοφορεί στην αγορά 

είναι ασφαλές,  την ώρα που το αντίθετο πιστεύει  το 28%.    Το 34,1%  εκτιμά πως οι 

εταιρίες  παραγωγής  φροντίζουν  για  την  ασφάλεια  του  ελαιόλαδου.  Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι μόλις το 19% πιστεύει ότι οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί 



  

λειτουργούν  ικανοποιητικά,  ενώ  το  45%  βεβαιώνει  για  το  αντίθετο.  Εντοπίζεται 

λοιπόν  ένα  σημαντικό  έλλειμμα  εμπιστοσύνης  των  καταναλωτών  έναντι  στην  ορθή 

λειτουργία των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών. Τέλος, το 55,1% των καταναλωτών 

εκτιμά πως το συσκευασμένο ελαιόλαδο είναι ασφαλέστερο από το αντίστοιχο χύμα 

(πίνακας 7.30 , διάγραμμα 7.14). 

 

Πίνακας 7.30 Άποψη των καταναλωτών για την ασφάλεια του ελαιόλαδου 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 
Το ελαιόλαδο που 
κυκλοφορεί στην 
αγορά είναι 
ασφαλές 16 4,0 100 25,0 172 43,0 98 24,5 14 3,5 
Οι εταιρίες 
παραγωγής 
ελαιόλαδου 
φροντίζουν για την 
ασφάλειά του 7 1,8 129 32,3 148 37,0 76 19,0 40 10,0 
Οι κρατικοί 
ελεγκτικοί 
μηχανισμοί 
ασφαλείας 
λειτουργούν 
ικανοποιητικά 8 2,0 68 17,0 144 36,0 128 32,0 52 13,0 

Το συσκευασμένο 
ελαιόλαδο είναι πιο 
ασφαλές από το 
χύμα 81 20,3 139 34,8 142 35,5 24 6,0 14 3,5 
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Διάγραμμα 7.14 Άποψη των καταναλωτών για την ασφάλεια του ελαιόλαδου  



  

7.5.3  Αποτελέσματα  στατιστικής  ανάλυσης  ως  προς  την  συμπεριφορά  των 

καταναλωτών απέναντι στο ελαιόλαδο 

  Στη συνέχεια παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα  του στατιστικού  ελέγχου ως 

προς  την  συμπεριφορά  των  καταναλωτών  απέναντι  στο  ελαιόλαδο  στην  ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλονίκης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή. 

7.5..3.1 Η τιμή του ελαιόλαδου 

  Όσον αφορά στην κατανάλωση ελαιόλαδου  ιδιωτικής ετικέτας s/m σε σχέση 

με το εισόδημα, παρατηρείται ότι το σύνολο των καταναλωτών που αγοράζουν πάντα 

ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m, ανήκει στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις (από 0 € 

ως 900 €).  Το 84,6%  των καταναλωτών που καταναλώνουν συνήθως  τέτοιου  τύπου 

ελαιόλαδο  έχει  οικογενειακό  εισόδημα  από  0  €  ως  1200  €.  Αντίθετα,  από  τους 

καταναλωτές  που  δεν  καταναλώνουν  ποτέ  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m,  το 

61,7%  έχει  οικογενειακό  εισόδημα  άνω  των  1200  €.  Ο  στατιστικός  έλεγχος  χ2  

(χ2=142,507 , β.ε=15 , p<0,001 , Cramers V=0,345) έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά πολύ 

σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ  του  εισοδήματος  και  της  συχνότητας  κατανάλωσης 

ελαιόλαδου  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m.  Η  τιμή  του  δείκτη Cramers V  χαρακτηρίζει  την 

μεταξύ τους συνάφεια ως μετρίας εντάσεως. 

 

Πίνακας 7.31 Κατανομή της συχνότητας κατανάλωσης ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας 

s/m σε σχέση με το εισόδημα 

   Εισόδημα 

Σύνολο

   
0-600€

601-

900 € 

901-

1200 €

1201-

1700 € 

1701-

2500 €  

Άνω των 

2500 € 

Συχνότητα 

κατανάλωσης 

Πάντα  Συχνότητα 18 12 0 0 0 0 30

%  60,0% 40,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 6 18 20 4 2 2 52

% 11,5% 34,6% 38,5% 7,7% 3,8% 3,8% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 12 12 24 40 10 6 104

% 11,5% 11,5% 23,1% 38,5% 9,6% 5,8% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 22 34 26 50 52 30 214

% 10,3% 15,9% 12,1% 23,4% 24,3% 14,0% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 58 76 70 94 64 38 400



  

   Εισόδημα 

Σύνολο

   
0-600€

601-

900 € 

901-

1200 €

1201-

1700 € 

1701-

2500 €  

Άνω των 

2500 € 

Συχνότητα 

κατανάλωσης 

Πάντα  Συχνότητα 18 12 0 0 0 0 30

%  60,0% 40,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 6 18 20 4 2 2 52

% 11,5% 34,6% 38,5% 7,7% 3,8% 3,8% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 12 12 24 40 10 6 104

% 11,5% 11,5% 23,1% 38,5% 9,6% 5,8% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 22 34 26 50 52 30 214

% 10,3% 15,9% 12,1% 23,4% 24,3% 14,0% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 58 76 70 94 64 38 400

% 14,5% 19,0% 17,5% 23,5% 16,0% 9,5% 100,0%

χ2=142,507 , β.ε=15 , p<0,001 , Cramers V=0,345 

 

 

 

Αναφορικά  με  το  κριτήριο  που  λαμβάνουν  περισσότερο  υπόψη  οι 

καταναλωτές  όταν  αγοράζουν  ελαιόλαδο  σε  σχέση  με  το  οικογενειακό  εισόδημά 

τους,  διαπιστώθηκαν  τα  κάτωθι:  το  88,9%  των  καταναλωτών  που  λαμβάνει 

περισσότερο  υπόψη  την  τιμή  έχει  εισόδημα  ως  1200  €,  κάτι  που  είναι  απολύτως 

φυσιολογικό. Οι καταναλωτές που λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τα άλλα κριτήρια 

ανήκουν  σε  όλες  τις  εισοδηματικές  κατηγορίες  με  μια  σχετική  αρμονία  να 

παρατηρείται  στην  κατανομή.  Από  τον  στατιστικό  έλεγχο  χ2    (χ2=121,416  ,  β.ε=30  , 

p<0,001  ,  Cramers  V=0,246)  προέκυψε  ότι  υπάρχει  στατιστικά  πολύ  σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του εισοδήματος και  του κριτηρίου που λαμβάνεται περισσότερο 

υπόψη  κατά  την  αγορά  του  ελαιόλαδου.  Από  την  τιμή  του Cramers V,  η  συνάφεια 

μεταξύ κριτηρίου και εισοδήματος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μετρίας εντάσεως. 

 

 

 



  

Πίνακας  7.32  Κατανομή  του  κριτηρίου  που  λαμβάνουν  περισσότερο  υπόψη  οι 

καταναλωτές σε σχέση με το εισόδημα 

   Εισόδημα 

Σύνολο

   
0-600€

601-

900 € 

901-

1200 € 

1201-

1700 € 

1701-

2500 €  

Άνω των 

2500 € 

Κριτήριο Τιμή Συχνότητα 28 38 22 6 2 3 99

% 28,3% 38,4% 22,2% 6,1% 2,0% 3,0% 100,0%

Ποιότητα Συχνότητα 16 24 32 42 24 17 155

% 10,3% 15,5% 20,6% 27,1% 15,5% 11,0% 100,0%

Επωνυμία Συχνότητα 4 2 2 16 12 6 42

% 9,5% 4,8% 4,8% 38,1% 28,6% 14,3% 100,0%

Οξύτητα Συχνότητα 4 8 4 14 16 6 52

% 7,7% 15,4% 7,7% 26,9% 30,8% 11,5% 100,0%

Συσκευασία Συχνότητα 0 2 0 0 0 0 2

% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Προέλευση Συχνότητα 6 2 10 14 10 6 48

% 12,5% 4,2% 20,8% 29,2% 20,8% 12,5% 100,0%

Άλλο Συχνότητα 0 0 0 2 0 0 2

% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 58 76 70 94 64 38 400

% 14,5% 19,0% 17,5% 23,5% 16,0% 9,5% 100,0%

χ2=121,416 , β.ε=30 , p<0,001 , Cramers V=0,246 

 

Σε  ότι  έχει  να  κάνει  με  το  κριτήριο  που  λαμβάνουν  περισσότερο  υπόψη  οι 

καταναλωτές  όταν  αγοράζουν  ελαιόλαδο  σε  σχέση  με  την  ύπαρξη ανήλικων  μελών 

στην  οικογένεια,  διαπιστώθηκαν  τα  εξής:  Το  87,9%  όσων  λαμβάνουν  περισσότερο 

υπόψη  την  τιμή  δεν  έχουν  ανήλικα  τέκνα.  Αντίθετα,  το  62,6%  όσων  λαμβάνουν 

περισσότερο υπόψη την ποιότητα έχουν ανήλικα τέκνα και πιθανολογείται ότι αυτός 

είναι  και  ο  λόγος  για  τον  οποίο  δίνουν  ιδιαίτερη  έμφαση  στο  κριτήριο  αυτό.  Η 

κατανομή  των  υπόλοιπων  κριτηρίων  δεν  παρουσιάζει  κάτι  ιδιαίτερο  που  να  χρίζει 

αναφοράς. Ο στατιστικός έλεγχος χ2  (χ2=34,990 , β.ε=6 , p<0,001 , Cramers V=0,296) 

έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά πολύ σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κριτηρίου που 

λαμβάνεται  περισσότερο  υπόψη  κατά  την  αγορά  του  ελαιόλαδου  και  την  ύπαρξη 



  

ανήλικων τέκνων στην οικογένεια. Βάσει της τιμής του δείκτη Cramers V, η συνάφεια 

μεταξύ κριτηρίου και ύπαρξης ανήλικων τέκνων μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μετρίας 

εντάσεως. 

 

Πίνακας  7.33  Κατανομή  του  κριτηρίου  που  λαμβάνουν  περισσότερο  υπόψη  οι 

καταναλωτές σε σχέση με την ύπαρξη ανήλικων τέκνων στην οικογένεια 

   Ανήλικα τέκνα 

Σύνολο    Ναι Όχι 

Κριτήριο Τιμή Συχνότητα 12 87 99

% 12,1% 87,9% 100,0%

Ποιότητα Συχνότητα 58 97 155

% 37,4% 62,6% 100,0%

Επωνυμία Συχνότητα 20 22 42

% 47,6% 52,4% 100,0%

Οξύτητα Συχνότητα 24 28 52

% 46,2% 53,8% 100,0%

Συσκευασία Συχνότητα 0 2 2

% ,0% 100,0% 100,0%

Προέλευση Συχνότητα 20 28 48

% 41,7% 58,3% 100,0%

Άλλο Συχνότητα 2 0 2

% 100,0% ,0% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 136 264 400

% 34,0% 66,0% 100,0%

χ2=34,990, β.ε=6 , p<0,001 , Cramers V=0,296 

 

 

7.5.2.2 Η διαφήμιση του ελαιόλαδου 

Σχετικά  με  τη  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου  παρατηρείται  ότι  όσο  η  έρευνα 

επικεντρώνεται  σε  μεγαλύτερες  ηλικιακές  κλάσεις,  τόσο  οι  καταναλωτές  δηλώνουν 

πως  δεν  θυμούνται  κάποια  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου.  Συγκεκριμένα  από  τους 

καταναλωτές ηλικίας 21 ως 35 ετών , μόλις το 13,6% δεν θυμάται κάποια διαφήμιση 



  

ελαιόλαδου. Στους καταναλωτές ηλικίας άνω των 66 ετών το ποσοστό αυτό φθάνει το 

53,3%.  Ο  στατιστικός  έλεγχος  χ2    (χ2=31,161  ,  β.ε=4  ,  p<0,001  ,  Cramers  V=0,313) 

έδειξε  ότι  υπάρχει  στατιστικά  πολύ  σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ  της  ηλικίας  των 

καταναλωτών  και  της  δυνατότητας  μνήμης  κάποιας  συγκεκριμένης  διαφήμισης 

ελαιόλαδου. Βάσει της τιμής του δείκτη Cramers V, η μεταξύ τους συνάφεια κρίνεται 

ως μετρίας εντάσεως. 

 

Πίνακας 7.34 Κατανομή των ερωτώμενων σε σχέση με τη δυνατότητα μνήμης κάποιας 

διαφήμισης ελαιόλαδου και την ηλικία τους. 

   Θυμάστε κάποια 

διαφήμιση; 

Σύνολο    Ναι Όχι 

Ηλικία Κάτω των 20 

ετών 

Συχνότητα 12 0 12 

% 100,0% ,0% 100,0% 

21-35 ετών Συχνότητα 140 22 162 

% 86,4% 13,6% 100,0% 

36-50 ετών Συχνότητα 114 30 144 

% 79,2% 20,8% 100,0% 

51-65 ετών Συχνότητα 30 22 52 

% 57,7% 42,3% 100,0% 

Άνω των  66 

ετών 

Συχνότητα 14 16 30 

% 46,7% 53,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 310 90 400 

χ2=39,161, β.ε=4 , p<0,001 , Cramers V=0,313 

 

Αναφορικά με την επίδραση της διαφήμισης του ελαιόλαδου παρατηρήθηκαν 

τα  κάτωθι:  το  42,9%  των  καταναλωτών  που  θυμόταν  διαφήμιση  της  επωνυμίας  

«Άλτις»,  συνηθίζει  να  αγοράζει  την  επωνυμία  αυτή.  Το  ίδιο  παρατηρείται  για  την 

επωνυμία  «Μινέρβα»  σε  ποσοστό  50%,  για  την  επωνυμία  «Σπιτικό»  σε  ποσοστό 

14,3%,  για  την  επωνυμία  «Ένωση  Πεζών  Κρήτης»  σε  ποσοστό  25%.  Από  τους 

καταναλωτές που δεν μπόρεσαν  να συνδέσουν  το διαφημιστικό μήνυμα με  κάποια 

επωνυμία,  το  36,4%  δεν  αγοράζει  κάποια  συγκεκριμένη  επωνυμία  ελαιόλαδου.  Ο 



  

στατιστικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε (χ2=133,440, β.ε=25 , p<0,001 , Cramers 

V=0,293)  έδειξε  ότι  υπάρχει  πολύ  σημαντική  στατιστική  συσχέτιση  ανάμεσα  στην 

επωνυμία  της  οποίας  διαφήμιση  θυμάται  ο  καταναλωτής  και  στην  επωνυμία  που 

συνηθίζει  να  αγοράζει.  Δεδομένης  της  τιμής  του  δείκτη  Cramers  V,  η  μεταξύ  τους 

συνάφεια  κρίνεται  ως  μετρίας  εντάσεως.  Τα  συγκεκριμένα  ευρήματα  έρχονται  σε 

αντίθεση  με  το  ποσοστό  του  δείγματος  που  θεωρεί  ότι  επηρεάζεται  από  τη 

διαφήμιση (μόλις 16,8%). 

 

Πίνακας 7.35 Κατανομή των ερωτώμενων σε σχέση με την επωνυμία ελαιόλαδου της 

οποίας διαφήμιση διατηρούν στη μνήμη τους και την επωνυμία αγοράς 

   Επωνυμία αγοράς 

Σύνολο

   

Αλτις Μινέρβα Σπιτικό

Ένωση 

Πεζών 

Κρήτης Άλλη 

Καμία 

συγκεκριμένη 

Επωνυμία 

διαφήμισης 

Αλτις Συχνότητα 84 6 16 8 48 34 196

% 42,9% 3,1% 8,2% 4,1% 24,5% 17,3% 100,0%

Μινέρβα Συχνότητα 6 18 2 4 2 4 36

% 16,7% 50,0% 5,6% 11,1% 5,6% 11,1% 100,0%

Σπιτικό Συχνότητα 2 0 2 2 2 6 14

% 14,3% ,0% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 100,0%

Ένωση 

Πεζών 

Κρήτης 

Συχνότητα 6 2 2 10 10 10 40

% 15,0% 5,0% 5,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0%

Άλλη Συχνότητα 0 0 0 0 2 0 2

% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

Δεν θυμάμαι Συχνότητα 2 4 2 2 4 8 22

% 9,1% 18,2% 9,1% 9,1% 18,2% 36,4% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 100 30 24 26 68 62 310

% 32,3% 9,7% 7,7% 8,4% 21,9% 20,0% 100,0%

χ2=133,440, β.ε=25 , p<0,001 , Cramers V=0,293 

 

 

 



  

Σε ότι έχει να κάνει με την παραδοχή των καταναλωτών ότι επηρεάζονται από 

τη διαφήμιση κατά την αγορά ελαιόλαδου παρατηρήθηκαν τα εξής:  Το σύνολο των 

καταναλωτών που συμφωνούν απόλυτα με το ότι η διαφήμιση επηρεάζει τις αγορές 

τους(100%)  ανήκουν  σε  ηλικιακές  κλάσεις  κάτω  των  51  ετών.  Το  88,2%  των 

καταναλωτών  που  απλώς  συμφωνούν  με  την  παραπάνω  παραδοχή  έχουν  ηλικία 

επίσης  μικρότερη  από  51  έτη.  Παρατηρείται  λοιπόν  ότι  η  διαφήμιση  επηρεάζει 

περισσότερο  του  καταναλωτές  σχετικά  νεαρών  ηλικιών,  ή  τουλάχιστόν  αυτοί  οι 

καταναλωτές  φαίνεται  να  συνειδητοποιούν  την  επίδραση  αυτή  και  να  την 

παραδέχονται.  Ο  στατιστικός  έλεγχος  χ2    (χ2=29,258,  β.ε=16  ,  p=0,002  ,  Cramers 

V=0,135) έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των 

καταναλωτών και την παραδοχή για επίδραση της διαφήμισης στις αγορές τους. Από 

την τιμή του Cramers V, η μεταξύ τους συνάφεια χαρακτηρίζεται ως ασθενής. 

 

Πίνακας  7.36  Κατανομή  των  ερωτώμενων  σε  σχέση  με  την  παραδοχή  για  την 

επίδραση της διαφήμισης στις αγορές τους και την ηλικία τους  

   Ηλικία 

Σύνολο 

δήλωση   Κάτω των 

20 ετών 

21-35 

ετών 

36-50 

ετών 

51-65 

ετών 

Άνω των 

66 ετών 

Η διαφήμιση 

επηρεάζει τις 

αγορές μου 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συχνότητα 2 8 6 0 0 16

% 12,5% 50,0% 37,5% ,0% ,0% 100,0%

Συμφωνώ Συχνότητα 0 17 28 6 0 51

% ,0% 33,3% 54,9% 11,8% ,0% 100,0%

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συχνότητα 6 45 40 16 10 117

% 5,1% 38,5% 34,2% 13,7% 8,5% 100,0%

Διαφωνώ Συχνότητα 4 68 44 22 16 154

% 2,6% 44,2% 28,6% 14,3% 10,4% 100,0%

Διαφωνώ 

εντόνως 

Συχνότητα 0 24 26 8 4 62

% ,0% 38,7% 41,9% 12,9% 6,5% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 12 162 144 52 30 400

% within 

erotisi19a 

3,0% 40,5% 36,0% 13,0% 7,5% 100,0%

χ2=29,258, β.ε=16 , p=0,002 , Cramers V=0,135 

7.5.2.3 Η ετικέτα του ελαιόλαδου 



  

Όσον  αφορά  στην  ανάγνωση  της  ετικέτας  από  τους  καταναλωτές  κατά  την 

αγορά του ελαιόλαδου, από την έρευνα προέκυψαν τα εξής ευρήματα: Όσο η έρευνα 

αφορά  μεγαλύτερες  ηλικιακές  κλάσεις,  τόσο  αυξάνεται  το  ποσοστό  των 

καταναλωτών  που  δεν  διαβάζουν  την  ετικέτα  του  ελαιόλαδου.  Όπως  φαίνεται  και 

στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 7.35), στις μικρές κλάσεις ηλικιών η συντριπτική 

πλειοψηφία  των  καταναλωτών  ενδιαφέρονται  για  τις  πληροφορίες  της  ετικέτας. 

Αντίθετα, από τους  καταναλωτές που έχουν ηλικία άνω των 66 ετών, μόλις το 53,3% 

ενδιαφέρεται  για  τις  πληροφορίες  αυτές.  Ο  στατιστικός  έλεγχος  που 

πραγματοποιήθηκε (χ2=16,212, β.ε=4 , p=0,002 , Cramers V=0,201) έδειξε ότι υπάρχει 

σημαντική  στατιστική  συσχέτιση  ανάμεσα  στην  ηλικία  των  καταναλωτών  και  στο 

ενδιαφέρον που εκδηλώνουν για ανάγνωση της ετικέτας του ελαιόλαδου. Η τιμή του 

δείκτη  Cramers  V  είναι  τέτοια,  ώστε  η  μεταξύ  τους  συνάφεια  μπορεί  να 

χαρακτηρισθεί ως μετρίας εντάσεως. 

 

Πίνακας 7.37 Κατανομή των ερωτώμενων σε σχέση με την ανάγνωση της ετικέτας και 

την ηλικία τους. 

   Ανάγνωση ετικέτας 

Σύνολο    Ναι Όχι 

Ηλικία Κάτω των 20 

ετών 

Συχνότητα 10 2 12

% 83,3% 16,7% 100,0%

21-35 ετών Συχνότητα 116 46 162

% 71,6% 28,4% 100,0%

36-50 ετών Συχνότητα 120 24 144

% 83,3% 16,7% 100,0%

51-65 ετών Συχνότητα 34 18 52

% 65,4% 34,6% 100,0%

Άνω των  66 

ετών 

Συχνότητα 16 14 30

% 53,3% 46,7% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 296 104 400

% 74,0% 26,0% 100,0%

χ2=16,212, β.ε=4 , p=0,002 , Cramers V=0,201 



  

Σχετικά  με  το  ενδιαφέρον  που  εκδηλώνουν  οι  καταναλωτές  για  τα 

συντηρητικά  που  περιέχονται  στο  ελαιόλαδο  και  αναγράφονται  στην  ετικέτα, 

παρατηρείται  ότι  από  τους  καταναλωτές  που  ενδιαφέρονται  πάντα  για  την 

πληροφορία  αυτή,  το  71,9%  έχει  επίπεδο  σπουδών  υψηλότερο  από  αυτό  του 

Λυκείου.  Γίνεται  επομένως  αντιληπτό  ότι  οι  καταναλωτές  σχετικά  υψηλού 

μορφωτικού  επιπέδου  ενδιαφέρονται  περισσότερο  για  τα  συντηρητικά  που 

περιέχονται στο ελαιόλαδο. Ο στατιστικός έλεγχος χ2   (χ2=57,993 , β.ε=18 , p<0,001 , 

Cramers V=0,255)  έδειξε  ότι  υπάρχει  στατιστικά  πολύ  σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ 

της  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για  την πληροφορία  της  ετικέτας «συντηρητικά»  και 

του επιπέδου σπουδών των καταναλωτών. Λόγω της  τιμής  του δείκτη Cramers V, η 

μεταξύ τους συνάφεια χαρακτηρίζεται ως μετρίας εντάσεως. 

 

 

 

Πίνακας  7.38  Κατανομή  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πληροφορία  της 

ετικέτας «συντηρητικά» σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων 

   Μορφωτικό επίπεδο 

Σύνολο

   

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

ΙΕΚ 

Τεχνικές 

σχολές ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό 

Συντηριτικά Πάντα Συχνότητα 6 5 18 18 12 28 16 103

% 5,8% 4,9% 17,5% 17,5% 11,7% 27,2% 15,5% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 2 2 10 16 2 16 16 64

% 3,1% 3,1% 15,6% 25,0% 3,1% 25,0% 25,0% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 4 1 4 10 2 16 0 37

% 10,8% 2,7% 10,8% 27,0% 5,4% 43,2% ,0% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 18 8 26 6 10 18 6 92

% 19,6% 8,7% 28,3% 6,5% 10,9% 19,6% 6,5% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 30 16 58 50 26 78 38 296

% 10,1% 5,4% 19,6% 16,9% 8,8% 26,4% 12,8% 100,0%

χ2=57,993, β.ε=18 , p<0,001 , Cramers V=0,255 

 



  

Αναφορικά    με  το  ενδιαφέρον  που  εκδηλώνουν  οι  καταναλωτές  για  τα 

θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο ελαιόλαδο και αναγράφονται στην ετικέτα, 

παρατηρούνται  τα  ακόλουθα:  το 69%  των  καταναλωτών  που  ενδιαφέρονται  πάντα 

για  τα  θρεπτικά  συστατικά  του  ελαιόλαδου  έχει  επίπεδο σπουδών υψηλότερο από 

αυτό  του  Λυκείου.  Επομένως  στην  περίπτωση  αυτή  ισχύει  ότι  και  παραπάνω,    οι 

καταναλωτές  σχετικά  υψηλού  επιπέδου  σπουδών  δείχνουν  να  ενδιαφέρονται 

περισσότερο  για  τα  θρεπτικά  συστατικά  που  περιέχονται  στο  ελαιόλαδο.  Από  το 

στατιστικό έλεγχο χ2    (χ2=39,793  , β.ε=18  , p=0,01  , Cramers V=0,212) προέκυψε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ  της  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για 

την πληροφορία της ετικέτας «θρεπτικά συστατικά» και του επιπέδου σπουδών των 

καταναλωτών.  Από  την  τιμή  του  Cramers  V,  η  συνάφεια  μεταξύ  της  πληροφορίας 

αυτής  και του εισοδήματος χαρακτηρίζεται ως μετρίας εντάσεως. 

 

Πίνακας  7.39  Κατανομή  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πληροφορία  της 

ετικέτας «θρεπτικά συστατικά» σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων 

   Μορφωτικό επίπεδο 

Σύνολο

   

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

ΙΕΚ 

Τεχνικές 

σχολές ΤΕΙ AEI Μεταπτυχιακό 

Θρεπτικά 

συστατικά 

Πάντα Συχνότητα 4 5 18 20 10 20 10 87

% 4,6% 5,7% 20,7% 23,0% 11,5% 23,0% 11,5% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 4 0 12 8 6 16 12 58

% 6,9% ,0% 20,7% 13,8% 10,3% 27,6% 20,7% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 4 1 4 12 0 18 6 45

% 8,9% 2,2% 8,9% 26,7% ,0% 40,0% 13,3% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 18 10 24 10 10 24 10 106

% 17,0% 9,4% 22,6% 9,4% 9,4% 22,6% 9,4% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 30 16 58 50 26 78 38 296

% 10,1% 5,4% 19,6% 16,9% 8,8% 26,4% 12,8% 100,0%

χ2=39,793, β.ε=18 , p=0,001 , Cramers V=0,212 

 

Όσον αφορά στο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι καταναλωτές για τον τρόπο 

παραγωγής του ελαιόλαδου σε σχέση με το μορφωτικό τους επίπεδο, παρατηρούνται 



  

τα κάτωθι: το 56,5% των καταναλωτών που ενδιαφέρονται πάντα  και το 50,1% των 

καταναλωτών  που  ενδιαφέρονται  συνήθως  για  τον  τρόπο  παραγωγής  του 

ελαιόλαδου  έχει  επίπεδο  σπουδών  υψηλότερο  από  αυτό  του  Λυκείου.    .  Ο 

στατιστικός  έλεγχος  χ2    (χ2=41,240  ,  β.ε=18  , p=0,002  , Cramers V=0,373) έδειξε  ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ  της  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για 

την  πληροφορία  της  ετικέτας  «συντηρητικά»  και  του  επιπέδου  σπουδών  των 

καταναλωτών.  Λόγω  της  τιμής  του  δείκτη  Cramers  V,  η  μεταξύ  τους  συνάφεια 

χαρακτηρίζεται ως μετρίας εντάσεως. 

 

Πίνακας  7.40  Κατανομή  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πληροφορία  της 

ετικέτας «τρόπος παραγωγής» σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων 

   Μορφωτικό επίπεδο 

Σύνολο

   

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

ΙΕΚ 

Τεχνικές 

σχολές TEI AEI Μεταπτυχιακό 

Τρόπος 

παραγωγής 

Πάντα Συχνότητα 4 3 16 8 6 12 4 53

% 7,5% 5,7% 30,2% 15,1% 11,3% 22,6% 7,5% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 4 0 12 2 0 6 8 32

% 12,5% ,0% 37,5% 6,3% ,0% 18,8% 25,0% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 0 4 4 12 4 22 8 54

% ,0% 7,4% 7,4% 22,2% 7,4% 40,7% 14,8% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 22 9 26 28 16 38 18 157

% 14,0% 5,7% 16,6% 17,8% 10,2% 24,2% 11,5% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 30 16 58 50 26 78 38 296

% 10,1% 5,4% 19,6% 16,9% 8,8% 26,4% 12,8% 100,0%

χ2=41,240, β.ε=18 , p=0,002 , Cramers V=0,373 

 

Ακολουθεί  συνοπτική  απεικόνιση  των  στατιστικά  σημαντικών  σχέσεων  που 

έδωσε ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας με ανεξάρτητες μεταβλητές κατά σειρά το 

εισόδημα, την ηλικία και το επίπεδο σπουδών. 

 

Πίνακας  7.41  Στατιστικά  σημαντικές  σχέσεις  που  προέκυψαν  από  τον  στατιστικό 

έλεγχο ανεξαρτησίας με ανεξάρτητη μεταβλητή το εισόδημα 



  

 ανεξάρτητη μεταβλητή: εισόδημα  
Μεταβλητή χ2 β.ε p Cramer's V 

συχνότητα 
κατανάλωσης 
ελαιόλαδου 
ιδιωτικής 
ετικέτας s/m 

142,507 15 <0,001 0,345 

κριτήριο που 
λαμβάνεται 
υπόψη κατά την 
αγορά 
ελαιόλαδου  

121,416 30 <0,001 0,246 

 

 

Πίνακας  7.42  Στατιστικά  σημαντικές  σχέσεις  που  προέκυψαν  από  τον  στατιστικό 

έλεγχο ανεξαρτησίας με ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικία 

 ανεξάρτητη μεταβλητή: ηλικία  
Μεταβλητή χ2 β.ε p Cramer's V 

μνήμη κάποιας 
διαφήμισης 
ελαιόλαδου 

39,161 4 <0,001 0,313 

παραδοχή 
επίδρασης της 
διαφήμισης στην 
αγορά 
ελαιόλαδου 

29,258 16 0,002 0,135 

ανάγνωση 
ετικέτας στην 
συσκευασία του 
ελαιόλαδου  

16,212 4 0,002 0,201 

 

 

Πίνακας  7.43  Στατιστικά  σημαντικές  σχέσεις  που  προέκυψαν  από  τον  στατιστικό 

έλεγχο ανεξαρτησίας με ανεξάρτητη μεταβλητή το επίπεδο σπουδών 

 ανεξάρτητη μεταβλητή: επίπεδο σπουδών 
Μεταβλητή χ2 β.ε p Cramer's V 

ενδιαφέρον για 
συντηρητικά  

57,993 18 <0,001 0,255 

ενδιαφέρον για 
θρεπτικά 
συστατικά 

39,793 18 0,001 0,212 

ενδιαφέρον για 
τρόπο 
παραγωγής 

41,24 18 0,002 0,373 

 

 

 

 



  

7.6 Έλεγχος των υποθέσεων της έρευνας 

Υπόθεση  1η:  Το  σύνολο  σχεδόν  των  καταναλωτών  του  δείγματος 

καταναλώνουν ελαιόλαδο και μάλιστα καθημερινά. Από  την έρευνα προέκυψε πως 

το σύνολο των καταναλωτών καταναλώνουν ελαιόλαδο, και συγκεκριμένα  το 90,5% 

από αυτούς καθημερινά. Κατά συνέπεια, η υπόθεση αυτή επαληθεύεται. 

Υπόθεση  2η:    Η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  καταναλωτών  καταναλώνει 

ελαιόλαδο  γιατί  έτσι  έχει  συνηθίσει  από  παιδί,  λόγω  δηλαδή  του  υπάρχοντος 

διατροφικού προτύπου. Ωστόσο κατόπιν της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το 56,8% των 

καταναλωτών  καταναλώνει  ελαιόλαδο  επειδή  είναι  υγιεινό  και  μόλις  το  20%  λόγω 

συνήθειας. Ως εκ τούτου, η υπόθεση δεν επαληθεύεται. 

Υπόθεση 3η: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει πως το ελαιόλαδο είναι 

υψηλότερης ποιότητας από τα υπόλοιπα έλαια και κάνει καλό στην ανθρώπινη υγεία. 

Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα  της  έρευνας,  το 91%  των  καταναλωτών αναγνωρίζει 

την  ποιοτική  του  υπεροχή  του  ελαιόλαδου  έναντι  των  άλλων  ελαίων.  Επομένως,  η 

παραπάνω υπόθεση επαληθεύεται. 

Υπόθεση 4η: Οι περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν  το σούπερ μάρκετ για 

την  αγορά  του  ελαιόλαδου.  Προέκυψε  ότι  το  75,5%  επιλέγει  ως  χώρο  αγοράς  το 

σούπερ  μάρκετ,  με  το  47,5%  να  δηλώνει  ότι  αγοράζει  ελαιόλαδο  πάντοτε  από  το 

συγκεκριμένο τόπο αγοράς. Συνεπώς, η υπόθεση επαληθεύεται. 

Υπόθεση 6η:    Η  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  καταναλωτών θεωρεί  ότι  η 

τιμή του ελαιόλαδου είναι υψηλή. Το 66,8% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην 

έρευνα πιστεύει ότι το ελαιόλαδο που κυκλοφορεί στην αγορά έχει υψηλή τιμή ( το 

43,3% θεωρεί ότι είναι ακριβό και το 23,5% ότι είναι πολύ ακριβό). Άρα, η υπόθεση 

επαληθεύεται. 

Υπόθεση  7η:  Οι  καταναλωτές  θεωρούν  ότι  το  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας 

s/m  διατίθεται  σε  καλή  τιμή,  είναι  όμως  χαμηλής  ποιότητας.  Το  64,1%  των 

συμμετεχόντων καταναλωτών εκτιμά πως  το  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m  έχει 

καλή τιμή. Ένα μεγάλο τμήμα του δείγματος, όχι πλειοψηφικό όμως (31%)   πιστεύει 

πως  το  ελαιόλαδο  αυτού  του  τύπου  ποιοτικά  υστερεί.  Κατά  συνέπεια,  η  υπόθεση 

επαληθεύεται μερικώς. 

Υπόθεση  8η:  Το  ελαιόλαδο  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m  προτιμάται  κυρίως  από 

καταναλωτές χαμηλών εισοδημάτων. Ο στατιστικός έλεγχος χ2 (χ2=142,507 , β.ε=15 , 



  

p<0,001  ,  Cramers  V=0,345)  έδειξε  στατιστικώς  πολύ  σημαντική  συσχέτιση  με 

συνάφεια μετρίας εντάσεως μεταξύ κατανάλωσης ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας s/m 

και  εισοδήματος.  Το  84,6%  των  καταναλωτών  που  καταναλώνουν  ελαιόλαδο 

ιδιωτικής ετικέτας s/m  (πάντα ή συνήθως)  έχουν μηναίο οικογενειακό εισόδημα ως 

1200 €. Επομένως η υπόθεση επαληθεύεται. 

Υπόθεση  9η:  Οι  καταναλωτές  κατά  την  αγορά  του  ελαιόλαδου  λαμβάνουν 

περισσότερο υπόψη την ποιότητα (χρώμα, γεύση, άρωμα) και την τιμή. Το 38,8% των 

καταναλωτών που συμμετείχαν στην  έρευνα κατά  την αγορά ελαιόλαδου λαμβάνει 

περισσότερο  υπόψη  την  ποιότητα  (χρώμα,  γεύση,  άρωμα)  και  το  24,8%  λαμβάνει 

περισσότερο υπόψη την τιμή. Κατά συνέπεια η υπόθεση επαληθεύεται. 

Υπόθεση 10η:Η  τιμή  λαμβάνεται  περισσότερο  υπόψη  από  καταναλωτές  που 

ανήκουν  στις  χαμηλές  εισοδηματικές  τάξεις.  Από  τον  στατιστικό  έλεγχο  χ2  

(χ2=121,416  , β.ε=30  , p<0,001  , Cramers V=0,246) προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά 

πολύ σημαντική συσχέτιση  και συνάφεια μετρίας εντάσεως μεταξύ του εισοδήματος 

και  του  κριτηρίου  που  λαμβάνεται  περισσότερο  υπόψη  κατά  την  αγορά  του 

ελαιόλαδου.  Συγκεκριμένα  το  88,9%  των  καταναλωτών  που  λαμβάνει  περισσότερο 

υπόψη την τιμή έχει εισόδημα ως 1200 €. Ως εκ τούτου, η υπόθεση επαληθεύεται. 

Υπόθεση  11η:  Οι  καταναλωτές  που  θυμούνται  κάποια  διαφήμιση  του 

ελαιόλαδου, την έχουν δει στην τηλεόραση και αφορούσε μια από τις 3 εταιρίες με 

την  εντονότερη  διαφημιστική  δραστηριότητα  (Άλτις,  Μινέρβα,  Σπιτικό).  Από  τους 

καταναλωτές  που  θυμούνται  κάποια  διαφήμιση  ελαιόλαδου,  το 98,7%  την  έχει  δει 

στην τηλεόραση. Το 79,4% θυμάται διαφημιστικό μήνυμα που αφορούσε μια εκ των 

επωνυμιών Άλτις, Μινέρβα ή Σπιτικό. Επομένως η υπόθεση επαληθεύεται. 

Υπόθεση  12η:  Υπάρχει  συσχέτιση  μεταξύ  της  επωνυμίας  ελαιόλαδου  της 

οποίας  διαφήμιση  θυμούνται  οι  καταναλωτές  και  της  επωνυμίας  που  αγοράζουν 

συνήθως.  Από  τον  στατιστικό  έλεγχο  χ2  (χ2=133,440,  β.ε=25  ,  p<0,001  ,  Cramers 

V=0,293) προέκυψε ότι υπάρχει πολύ σημαντική στατιστική συσχέτιση και συνάφεια 

μετρίας  εντάσεως  ανάμεσα  στην  επωνυμία  της  οποίας  διαφήμιση  θυμάται  ο 

καταναλωτής  και  στην  επωνυμία  που  συνηθίζει  να  αγοράζει.  Κατά  συνέπεια,  η 

υπόθεση επαληθεύεται. 

Υπόθεση  13η:  Η  πλειοψηφία  των  ερωτώμενων  θεωρεί  ότι  η  διαφήμιση  δεν 

επηρεάζει τις επιλογές της αναφορικά με την αγορά του ελαιόλαδου. Από το σύνολο 



  

των  καταναλωτών που  συμμετείχαν  στην  έρευνα,  το 54%    θεωρεί  ότι  η  διαφήμιση 

του  ελαιόλαδου  δεν  επηρεάζει  τις  αγορές  του.    Αντιθέτως,  ένα  σαφώς  μικρότερο 

ποσοστό του δείγματος (16,8%) πιστεύει ότι επηρεάζεται από την διαφήμιση. Άρα, η 

υπόθεση επαληθεύεται. 

Υπόθεση  14η:  Οι  περισσότεροι  καταναλωτές  προτιμούν  την  πλαστική 

συσκευασία  του  ελαιόλαδου.  Από  την  έρευνα  προέκυψε  ότι  το  38,3%  των 

συμμετεχόντων  καταναλωτών  προτιμά  το  μεταλλικό  υλικό  συσκευασίας,  το  27,8% 

προτιμά  την  πλαστική  συσκευασία  ελαιόλαδου.  Κατά  συνέπεια  η  υπόθεση  δεν 

επαληθεύεται 

Υπόθεση  15η:  Οι  καταναλωτές  που  διαβάζουν  την  ετικέτα  του  ελαιόλαδου 

ενδιαφέρονται  κυρίως  για  το  είδος  του  και  την  ημερομηνία  λήξεώς  του.  Ένα 

σημαντικό  τμήμα  των  καταναλωτών  που  διαβάζουν  την  ετικέτα  του  ελαιόλαδου 

ενδιαφέρεται για πληροφορίες όπως η οξύτητα (64,9%), τα συντηρητικά (56,4%) και 

τα θρεπτικά συστατικά (49%). Επομένως η υπόθεση δεν επαληθεύεται. 

Υπόθεση 16η:  Ιδιαίτερες πληροφορίες  της  ετικέτας  όπως  τα συντηρητικά,  τα 

θρεπτικά  συστατικά  και  ο  τρόπος  παρασκευής  ενδιαφέρουν  κυρίως  άτομα  υψηλής 

μορφωτικής στάθμης. Από το στατιστικό έλεγχο που εφαρμόσθηκε για κάθε μία από 

τις  παραπάνω  πληροφορίες  της  ετικέτας,  προέκυψε  ότι  μεταξύ  του  μορφωτικού 

επιπέδου και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πληροφορίες αυτές, υπάρχει είτε 

σημαντική  (θρεπτικά  συστατικά,  τρόπος  παραγωγής)  είτε  πολύ  σημαντική 

(συντηρητικά) συσχέτιση. Σε όλες τις περιπτώσεις, βάσει της τιμής του Cramers V, η 

συνάφεια  κρίνεται  μετρίας  εντάσεως.  Συγκεκριμένα,  το  71,9%  και  το  69%  των 

καταναλωτών  που  ενδιαφέρονται  για  τα  συντηρητικά  και  τα  θρεπτικά  συστατικά 

αντίστοιχα,  έχουν  επίπεδο σπουδών υψηλότερο από αυτό  του Λυκείου.  Συνεπώς η 

υπόθεση αυτή επαληθεύεται. 

Υπόθεση  17η:  Οι  καταναλωτές  δεν  εμπιστεύονται  την  ασφάλεια  του 

ελαιόλαδου που  κυκλοφορεί  στην αγορά,  ούτε  τους  σχετικούς  κρατικούς  ελέγχους. 

Ένα  σημαντικό  τμήμα  των  καταναλωτών  (28%)  που  δεν  συνιστά  πλειοψηφία  δεν 

εμπιστεύεται την ασφάλεια του ελαιόλαδου, ενώ το 45% εκφράζει αμφιβολία για τη 

λειτουργία των κρατικών ελέγχων. Επομένως η υπόθεση δεν επαληθεύεται απόλυτα. 

Υπόθεση 18η: Οι καταναλωτές θεωρούν ότι το συσκευασμένο ελαιόλαδο είναι 

περισσότερο  ασφαλές  από  το  χύμα  ελαιόλαδο.  Παρατηρήθηκε  ότι  το  55,1%  των 



  

καταναλωτών  εκτιμά  πως  το  συσκευασμένο  ελαιόλαδο  είναι  ασφαλέστερο  από  το 

αντίστοιχο  χύμα.  Βάσει  του  ποσοστού  αυτού  που  δεν  συνιστά  σημαντική 

πλειοψηφία,  δεν  μπορεί  να  γίνει  γενίκευση  στο  σύνολο  του  πληθυσμού.  Κατά 

συνέπεια, η υπόθεση δεν επαληθεύεται. 

 

 

7.7 Σύνοψη 

  Από  την ποσοτική  έρευνα προέκυψε η  γενική  εντύπωση ότι  οι  καταναλωτές 

εκτιμούν  την  διατροφική  αξία  του    ελαιόλαδου,  το  καταναλώνουν  καθημερινά  και 

συνηθίζουν  να  αναζητούν  υψηλής  ποιότητας  ελαιόλαδο.  Κατά  την  αγορά  του 

ελαιόλαδου, λαμβάνουν υπόψη περισσότερο την ποιότητα και την τιμή (ανάλογα με 

το ύψος του εισοδήματος). Συχνότερο τόπο αγοράς ελαιόλαδου αποτελεί το σούπερ 

μάρκετ.  Η  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου  μοιάζει  να  επηρεάζει  τις  αγορές  των 

καταναλωτών, παρόλο που οι ίδιοι δεν το παραδέχονται. Οι καταναλωτές διαβάζουν 

την ετικέτα του ελαιόλαδου, δείχνουν όμως μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις βασικές 

πληροφορίες (είδος, ημ. λήξης). Επιδεικνύουν επίσης μια ιδιαίτερη προτίμηση για την 

μεταλλική συσκευασία. Τέλος, θεωρούν ότι το ελαιολαδο διατήθεται σε υψηλή τιμή, 

ενώ ταυτόχρονα δεν εμπιστεύονται την ασφάλειά του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

 

 

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

8.1 Συμπεράσματα 

Από  την  έρευνα  προέκυψε  ότι  το  σύνολο  των  καταναλωτών  καταναλώνουν 

ελαιόλαδο  και  μάλιστα η  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  σε  καθημερινή  βάση.  Αυτό 

αποδίδεται  κυρίως  στο  γεγονός  ότι  οι  καταναλωτές  αναγνωρίζουν  την  ευεργετική 

επίδρασή  του στην ανθρώπινη υγεία  και  την ποιοτική  του ανωτερότητα  έναντι  των 

άλλων ελαίων. Η συχνή κατανάλωση ελαιόλαδου όμως αποδίδεται σε ένα βαθμό και 

στο υπάρχον ελληνικό  διατροφικό πρότυπο.  

Οι  περισσότεροι  καταναλωτές  επιλέγουν  παρθένο  και  εξαιρετικά  παρθένο 

ελαιόλαδο,  καθώς στην συνείδηση του καταναλωτή τα είδη αυτά είναι υψηλότερης 

ποιότητας  από  τα  υπόλοιπα.  Δημοφιλέστερος  τόπος  αγοράς  ελαιόλαδου,  όπως 

συμβαίνει και με τα περισσότερα είδη διατροφής, είναι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχει 

όμως και ένα υπολογίσιμο τμήμα του καταναλωτικού κοινού που εμπιστεύεται για τις 

αγορές του ιδιώτες παραγωγούς. 

Ένα  μεγάλο  τμήμα  των  καταναλωτών  εκτιμά  πως  το  ελαιόλαδο  έχει  υψηλή 

τιμή. Ωστόσο ένα εξίσου μεγάλο τμήμα των καταναλωτών δεν είναι διατεθειμένο να 

αντικαταστήσει  το  ελαιόλαδο  με  κάτι  άλλο,  αν  αυξηθεί  επιπλέον  η  τιμή  του.  Το 

ελαιόλαδο αποτελεί  για  τον  Έλληνα καταναλωτή αγαθό πρώτης ανάγκης  και  για  το 

λόγο  αυτό  προτίθεται  να  το  αγοράσει  σε  ακόμη  υψηλότερη  τιμή,  παρόλο  που  το 

θεωρεί ήδη ακριβό. 

Οι περισσότεροι καταναλωτές αναγνωρίζουν τη χαμηλή τιμή του ελαιόλαδου 

ιδιωτικής  ετικέτας  s/m.  Εντούτοις,  ελαιόλαδο  τέτοιου  τύπου  αγοράζει  ένα  μικρό 

ποσοστό  των  καταναλωτών,  καθώς  διαπιστώνεται  από  τη  μεριά  τους  ένα  ποιοτικό 

έλλειμμα.  Οι  καταναλωτές  που  συνηθίζουν  να  αγοράζουν  ελαιόλαδο  ιδιωτικής 

ετικέτας s/m είναι στο σύνολό τους άνθρωποι χαμηλής εισοδηματικής στάθμης. 

Τα  κριτήρια  που  λαμβάνονται  περισσότερο  υπόψη  κατά  την  αγορά 

ελαιόλαδου  είναι  η  ποιότητα  και  η  τιμή.  Την  τιμή  την  υπολογίζουν  περισσότερο 



  

καταναλωτές χαμηλών εισοδημάτων και καταναλωτές που δεν έχουν ανήλικα τέκνα. 

Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη,  λιγότερο όμως από τα προαναφερθέντα, είναι η 

οξύτητα, η προέλευση και η επωνυμία κατά σειρά σπουδαιότητας. 

Αναφορικά  με  τη  διαφήμιση  του  ελαιόλαδου,  ,ένα  μεγάλο  ποσοστό  των 

καταναλωτών θυμάται κάποια διαφήμιση ελαιόλαδου. Όσο όμως η έρευνα εστιάζει 

σε  υψηλότερες  ηλικιακές  κλάσεις,  τόσο  λιγότεροι  καταναλωτές  θυμούνται  κάποια 

διαφήμιση. Οι μεγάλης ηλικίας καταναλωτές δε φαίνεται να συγκρατούν στη μνήμη 

τους  εύκολα  τις  διαφημίσεις.  Το  μέσο  το  οποίο  προέβαλε  τη  διαφήμιση  που 

θυμούνται οι καταναλωτές είναι σχεδόν κατά αποκλειστικότητα η τηλεόραση.  

Οι περισσότεροι  καταναλωτές θυμούνται  κάποια διαφήμιση  των επωνυμιών 

Άλτις, Μινέρβα, Ένωση Πεζών Κρήτης και Σπιτικό (κατά συχνότητα). Δεδομένου ότι οι 

επωνυμίες   Άλτις, Μινέρβα και Σπιτικό παρουσιάζουν  την εντονότερη διαφημιστική 

δραστηριότητα,  φαίνεται  πως  η  διαφήμιση  δρα  αποδοτικά,  εκ  πρώτης  όψεως 

τουλάχιστον.  Αυτό  γιατί  έχει  καταφέρει  να  γνωστοποιήσει  το  προϊόν  στον 

καταναλωτή, ο οποίος όχι μόνο θυμάται τη διαφήμιση αλλά την συνδέει στην μνήμη 

του και με το ίδιο το προϊόν.  

Από  την  έρευνα  προέκυψε  ότι  οι  καταναλωτές  που  θυμούνται  διαφήμιση 

κάποιας  επωνυμίας,  συνηθίζουν  σε  μεγάλο  ποσοστό  να  αγοράζουν  την  επωνυμία 

αυτή.  Αποδεικνύεται  λοιπόν  εκ  νέου  η  αποδοτική  δράση  της  διαφήμισης,  αφού 

εκπληρώνει τον τελικό στόχο της, να πείθει δηλαδή τον καταναλωτή να αγοράσει το 

ποίον.  Οι  καταναλωτές  που  δεν  μπορούν  να  συνδυάσουν  τη  διαφήμιση  με 

συγκεκριμένη επωνυμία, στην πλειοψηφία τους δεν αγοράζουν κάποια συγκεκριμένη 

επωνυμία ελαιόλαδου.  

Ένα  σχετικά  μεγάλο  τμήμα  του  καταναλωτικού  κοινού  αναγνωρίζει  την 

ενημερωτική  δράση  της  διαφήμισης,  και  θεωρεί  ότι  αυτή  δεν  δρα  παραπλανητικά. 

Ωστόσο  ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό  των  καταναλωτών  παραδέχεται  ότι  η  διαφήμιση 

επηρεάζει  τις αγορές  του,  κάτι  που αντιβαίνει  στα προαναφερθέντα αποτελέσματα 

του στατιστικού ελέγχου. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών αυτών ανήκει 

σε  ηλικιακές  κλάσεις  κάτω  των 51  ετών.  Οι  σχετικά  νεώτεροι  δηλαδή  καταναλωτές 

παραδέχονται πως η διαφήμιση του ελαιόλαδου επηρεάζει τις αγορές τους. 

Η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  καταναλωτών  προτιμά  το  συσκευασμένο 

ελαιόλαδο, ενώ περισσότερους από τους μισούς καταναλωτές, κατά την διάρκεια των 



  

αγορών  τους,  τους  ενδιαφέρει  η  συσκευασία.  Οι  καταναλωτές  επιλέγουν 

περισσότερο  τη  μεταλλική  και  δευτερευόντως  την  πλαστική    συσκευασία  του 

ελαιόλαδου.  Φαίνεται  πως  η  περίπτωση  του  ελαιόλαδου  αποτελεί  εξαίρεση  ενός 

γενικότερου  κανόνα  που  θέλει  τους  καταναλωτές  να  προτιμούν  τις  πλαστικές 

συσκευασίες των προϊόντων. 

Ένα μεγάλο τμήμα των καταναλωτών   συνηθίζει να διαβάζει  την ετικέτα του 

ελαιόλαδου.  Όσο  όμως  η  έρευνα  αφορά  μεγάλες  ηλικιακές  κλάσεις,  παρατηρείται 

πως  όλο  και  μεγαλύτερο  ποσοστό  του  δείγματος  δεν  ενδιαφέρεται  για  τις 

πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Από τους καταναλωτές που διαβάζουν 

την  ετικέτα,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  ενδιαφέρεται    για  το  είδος  και  την 

ημερομηνία λήξης.  Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρεται  για  τα συντηρητικά  , 

τα  θρεπτικά  συστατικά  και  ένα  μικρότερο  για  τον  τρόπο  παραγωγής.  Πρόκειται 

κυρίως για καταναλωτές με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (τουλάχιστο υψηλότερο από 

αυτό του λυκείου).  

Οι  καταναλωτές,  στην πλειοψηφία  τους,  πιστεύουν πως οι πληροφορίες  της 

ετικέτας είναι σημαντικές. Εντύπωση προκαλεί όμως το γεγονός ότι ένα σχετικά μικρό 

μέρος  του  δείγματος  (μόλις  24,5%)  θεωρεί  ότι  οι  πληροφορίες  της  ετικέτας 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Όσον  αφορά  στην  ασφάλεια  του  ελαιόλαδου,  ένα  σημαντικό  τμήμα  των 

καταναλωτών (28%) θεωρεί ότι το ελαιόλαδο που κυκλοφορεί στην αγορά δεν είναι 

ασφαλές. Ένα τμήμα των καταναλωτών, ίδιας περίπου τάξης μεγέθους, δεν πιστεύει 

ότι οι  εταιρίες παραγωγής φροντίζουν  για  την ασφάλειά  του.  Εξαιρετικά σημαντικό 

κρίνεται  το  γεγονός  ότι  οι  μισοί  περίπου  καταναλωτές  αμφισβητούν  την 

ικανοποιητική  λειτουργία  των  κρατικών  ελέγχων  που  αφορούν  την  ασφάλεια  του 

ελαιόλαδου.  Παρατηρείται  δηλαδή  ένα  κλίμα  δυσπιστίας  του  σώματος  των 

καταναλωτών απέναντι  σε ότι  έχει  να  κάνει με  την ασφάλεια  του  ελαιόλαδου,  είτε 

αυτό σχετίζεται με τις εταιρίες παραγωγής είτε με τους κρατικούς φορείς. 

Συνοπτικά, μπορεί να πει κανείς ότι κάποια χαρακτηριστικά των καταναλωτών 

όπως  το  εισόδημα,  η  ηλικία  και  το  επίπεδο  σπουδών  σχετίζονται  σημαντικά  με  τις 

μεταβλητές που προσδιορίζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή. Κατά 

αυτό  τον  τρόπο,  επηρεάζουν  σημαντικά  την  στάση,  την  αντίληψη  και  την  

συμπεριφορά του καταναλωτή αναφορικά με το ελαιόλαδο. 



  

8.2 Επίλογος‐Προτάσεις 

  Το  ελαιόλαδο  αποτελεί  αναντίρρητα  βασικό  και  θεμελιώδες  συστατικό  της 

ελληνικής  διατροφής,  σε  σημείο  τέτοιο  ώστε  μπορεί  να  πει  κανείς  ότι  συνιστά 

στοιχείο  της  κουλτούρας  των Ελλήνων. Ωστόσο,  κατά  τους καταναλωτές,  διατίθεται 

σε  υψηλή τιμή, κάτι που συνιστά σχήμα οξύμωρο.   

Οι  επιχειρήσεις  παραγωγής  και  εμπορίας  ελαιόλαδου  οφείλουν  να 

αφουγκραστούν  τα  ερεθίσματα  της  αγοράς,  να  συρρικνώσουν  το  άνοιγμα  της 

ψαλίδας  τιμών  και  να διαθέτουν  το προϊόν  τους σε  καλύτερη  τιμή. Οι  επιχειρήσεις 

παραγωγής  ελαιόλαδου  ιδιωτικής  ετικέτας  s/m  πρέπει  να  αναβαθμίσουν  την 

ποιότητα  του  προϊόντος  τους.  Οι  καταναλωτές  δεν  επιλέγουν  αυτού  του  τύπου  το 

ελαιόλαδο παρά τη χαμηλή τιμή του λόγω ποιοτικού ελλείμματος. 

Το  κράτος  από  την  μεριά  του  υποχρεούται  να  εφαρμόσει  πολιτική 

συγκράτησης  της  τιμής  του  ελαιόλαδου.  Αυτό  μπορεί  να  επιτευχθεί  είτε  με  την 

καταπολέμηση  του  ολιγοπωλίου  στο  συγκεκριμένο  κλάδο,  είτε  με  τον  καθορισμό 

ανώτατης  τιμής  πώλησης.  Επίσης,  δεδομένου  ότι  το  ελαιόλαδο  αποτελεί  αγαθό 

πρώτης  ανάγκης,  θα  μπορούσε  να  ενισχυθεί  η  αγορά  ελαιόλαδου  (π.χ  κουπόνια 

αγοράς) σε οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, συνταξιούχοι). 

Οι  καταναλωτές  εμφανίζονται  αρκετά  επιφυλακτικοί  ως  προς  την  ασφάλεια 

του  ελαιόλαδου  που  κυκλοφορεί  στην  αγορά.  Οι  επιχειρήσεις  παραγωγής 

ελαιόλαδου  οφείλουν  να  συμμεριστούν  την  ανασφάλεια  και  την  αγωνία  των 

καταναλωτών  και  να  διοχετεύουν  στην  αγορά  ένα  προϊόν  απόλυτα  ασφαλές.  Το 

κράτος,  ως  μηχανισμός  εποπτείας  πρέπει  να  εντείνει  και  να  αναβαθμίσει  τους 

ελέγχους που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιόλαδου.   Είναι 

εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών δεν 

εμπιστεύεται τη λειτουργία των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών. Το κράτος πρέπει 

να  ανατρέψει  την  κατάσταση  αυτή  και  να  εμπνεύσει  στους  καταναλωτές  αίσθημα 

ασφάλειας. 

Οι  καταναλωτές  διατύπωσαν  επίσης  επιφύλαξη  σχετικά  με  την  εγκυρότητα 

των  πληροφοριών  που  αναγράφονται  στην  ετικέτα  του  ελαιόλαδου.  Η  επιφύλαξη 

αυτή πυροδοτεί ασφαλώς  την ανάγκη  για  έλεγχο  κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές 

είναι  αληθείς.  Ο  νόμος,  εκ  των  πραγμάτων,  προβλέπει  με  σαφήνεια  να  υπάρχει 

συνέπεια  μεταξύ  του  προϊόντος  και  των  πληροφοριών  της  ετικέτας  και  οι  εταιρίες 



  

πρέπει  να  συνετίζονται  στους  εκάστοτε  νόμους  και  να  λειτουργούν  εντός  του 

διαμορφωμένου νομικού πλαισίου. 

Παρατηρήθηκε μια προτίμηση  των καταναλωτών στη μεταλλική συσκευασία 

του ελαιόλαδου, κάτι που ήταν μη αναμενόμενο. Μία αναβάθμιση των  υπαρχόντων 

μεταλλικών συσκευασιών ή δημιουργία άλλων πιο πρακτικών ίσως εξυπηρετούσε το 

καταναλωτικό  κοινό.    Καλό    θα  είναι  οι  επιχειρήσεις  εμπορίας  του  ελαιόλαδου  να 

λαμβάνουν  τα  μηνύματα  της  αγοράς  και  να  φροντίζουν  να  παρέχουν  στον 

καταναλωτή  ένα  προϊόν  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  και  τις  επιθυμίες  του.  Σε  τέτοιες 

περιπτώσεις αλλώστε τα οφέλη είναι αμοιβαία. 

Το ελαιόλαδο ως δομικό στοιχείο της διατροφής, ως συστατικό που προάγει 

την καλή υγεία, ως προϊόν άμεσα συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό 

πολιτισμό και τη θρησκεία πρέπει να παρέχεται στην αγορά ασφαλές, σε καλή τιμή  

και σύμφωνα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1. Καταναλώνετε ελαιόλαδο και γιατί; 

2. Πόσο συχνά καταναλώνετε ελαιόλαδο; 

3. Ποιο είδος ελαιόλαδου προτιμάτε και γιατί; 

4. Ποια  η  γνώμη  σας  για  το  ελαιόλαδο  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  έλαια 

(σπορέλαιο, ηλιέλαιο); 

5. Από πού συνηθίζετε να αγοράζετε ελαιόλαδο και γιατί; 

6. Ποια η γνώμη σας για την τιμή του ελαιόλαδου; 

7. Ποια η γνώμη σας για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m ως προς την τιμή 

και την ποιότητά του; 

8. Αγοράζετε ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m και γιατί; 

9. Ποια είναι η πρώτη επωνυμία ελαιόλαδου που σας έρχεται στο μυαλό; 

10. Ποια επωνυμία ελαιόλαδου αγοράζετε συνήθως; 

11.  Θυμάστε κάποια διαφήμιση ελαιόλαδου; 

12. Πιστεύετε  ότι  η  διαφήμιση  επηρεάζει  τις  επιλογές  σας  στην  αγορά  του 

ελαιόλαδου; 

13. Τι λαμβάνετε υπόψη όταν αγοράζετε ελαιόλαδο; 

14. Ποια η γνώμη σας για την ασφάλεια του ελαιόλαδου; 

15. Πιστεύετε  πως  οι  κρατικοί  ελεγκτικοί  μηχανισμοί  ασφαλείας  λειτουργούν 

ικανοποιητικά; 

16. Αγοράζετε χύμα ή συσκευασμένο ελαιόλαδο και γιατί; 

17. Προτιμάτε  να  προμηθεύεστε  ελαιόλαδο  σε  μικρές  ή  μεγάλες  ποσότητες  και 

γιατί; 

18. Ποιο υλικό συσκευασίας προτιμάτε και γιατί; 

19. Διαβάζετε την ετικέτα στη συσκευασία του ελαιόλαδου; 

20. Αν ναι, τι προσέχετε περισσότερο;  



  

 

 

 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

1. Φύλο 

2. Ηλικία 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

4. Αριθμός παιδιών 

5. Μορφωτικό επίπεδο 

6. Επάγγελμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

 

Ερευνητής: Μπαγιώτας Αθανάσιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

 

Με το ερωτηματολόγιο αυτό πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με την συμπεριφορά 

του  καταναλωτή  απέναντι  στο  ελαιόλαδο  και  την  επίδραση  της  διαφήμισης  στην 

κατανάλωση  του  ελαιόλαδου.  Η  έρευνα  αυτή  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  της 

εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου διατριβής. Οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και 

θα  χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά  για  τα  δεδομένα  της  έρευνας.  Παρακαλώ 

απαντήστε με ειλικρίνεια. 

 

 

  Αριθμός ερωτηματολογίου: 

  Ημερομηνία συνέντευξης: 

  Περιοχή: 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010 



  

A. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
 
 
1.Καταναλώνετε ελαιόλαδο; (Αν όχι, προχωρήστε στην ερώτηση 3) 
   Ναι          □ 
   Όχι          □ 
 
 
2.Αν ναι, γιατί; (Προχωρήστε στην ερώτηση 4) 
   Έτσι έχω μάθει από τους γονείς μου (λόγω συνήθειας)         □  
   Μου αρέσει                                                                             □ 
   Είναι υγιεινό                                                                           □ 
   Άλλο                                                                                       □  
 
 
3.Αν όχι, γιατί; 
   Δεν μου αρέσει                              □ 
   Παχαίνει                                        □ 
   Κάνει κακό στην υγεία μου           □ 
   Είναι ακριβό                                  □ 
   Άλλο                                              □ 
 
 
4.Πόσο συχνά καταναλώνετε ελαιόλαδο; 
   Καθημερινά                                     □  
   3 φορές/βδομάδα                             □ 
   2 φορές/βδομάδα                             □ 
   1 φορά/βδομάδα                              □ 
   Λιγότερο από 1 φορά/βδομάδα       □ 
 
 
5.Πόσα lit ελαιόλαδου καταναλώνετε μηνιαίως; 
   Πάνω από 5 lit                              □ 
   Από 3 ως 5 lit                               □ 
   Από 1 ως 3 lit                               □ 
   Λιγότερο από 1 lit                        □ 
 
 
6.Ποιό είδος ελαιόλαδου προτιμάτε να καταναλώνετε; 
   Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο    □ 
   Παρθένο ελαιόλαδο                      □ 
   Ελαιόλαδο                                     □ 
   Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο            □ 
   Οποιοδήποτε                                 □ 
 
 
 



  

7.Ποια επωνυμία ελαιόλαδου αγοράζετε συνήθως; 
   Άλτις                                  □  
   Μινέρβα                             □ 
   Σπιτικό                               □ 
   Ένωση Πεζών Κρήτης       □ 
   Άλλη                                   □ 
   Καμία συγκεκριμένη          □ 
 
 
 
 
8.Παρακαλώ απαντήστε αν συμφωνείτε πολύ, συμφωνείτε, ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε, 
διαφωνείτε ή διαφωνείτε εντόνως με τις παρακάτω δηλώσεις: 

Δήλωση 

Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
εντόνως 

Το ελαιόλαδο κάνει καλό στην 
υγεία           
Το ελαιόλαδο είναι υψηλότερης 
ποιότητας από τα υπόλοιπα έλαια           
Το ελαιόλαδο είναι ακριβότερο 
από τα υπόλοιπα έλαια           

 
 
 
9.Από που αγοράζετε ελαιόλαδο; 
  Πάντα Συνήθως Σπάνια Ποτέ 
Σούπερ μάρκετ         
Καταστήματα 
λιανικής πώλησης         
Ιδιώτη παραγωγό         
λαική αγορά         

 
 
10.Ποια η προτίμησή σας ως προς την προέλευση του ελαιόλαδου; 
   Ελληνικό                  □  
   Ξένο (εισαγωγής)    □   
 
 
11.Έχετε καταναλώσει ποτέ ελαιόλαδο εισαγωγής; 
     Ναι          □ 
     Όχι          □  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Β. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
 
12.Ποια η γνώμη σας για την τιμή του ελαιόλαδου; 
    Πολύ φθηνό                 □  
    Φθηνό                          □ 
    Έχει λογική τιμή          □  
    Ακριβό                         □ 
    Πολύ ακριβό                □ 
 
 
13.Καταναλώνετε ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m (πχ ΜΑΣΟΥΤΗΣ, CARREFOUR) 
    Πάντα         □ 
    Συνήθως     □ 
    Σπάνια        □ 
    Ποτέ           □ 
 
 
14. Παρακαλώ απαντήστε αν συμφωνείτε πολύ, συμφωνείτε, ούτε συμφωνείτε ούτε 
διαφωνείτε, διαφωνείτε ή διαφωνείτε εντόνως με τις παρακάτω δηλώσεις: 

Δήλωση 

Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
εντόνως 

Αν αυξηθεί η τιμή του ελαιόλαδου, 
δεν θα αγοράζω           
Το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας 
s/m έχει καλή τιμή           
Το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας 
s/m είναι υψηλής ποιότητας           

 
 
 
 
15.Όταν αγοράζετε ελαιόλαδο, ποιο χαρακτηριστικό λαμβάνετε περισσότερο υπόψη; 
(Σημειώστε μια μόνο απάντηση) 
    Τιμή                                                       □ 
    Ποιότητα (χρώμα, γεύση, άρωμα)         □  
    Επωνυμία                                               □ 
    Οξύτητα                                                 □ 
    Συσκευασία                                            □ 
    Προέλευση                                             □ 
    Άλλο                                                      □ 
 
 
 
 
 
 
 



  

Γ. Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
 
 
 
16.Θυμάστε κάποια διαφήμιση ελαιόλαδου; (αν όχι, προχωρήστε στην ερώτηση 19) 
    Ναι         □  
    Όχι         □ 
 
 
 
 
17.Ποιό μέσο την προέβαλε; 
   Τηλεόραση             □ 
    Ραδιόφωνο             □ 
    Περιοδικά              □  
    Εφημερίδες            □ 
    Αφίσες                   □ 
    Άλλο                      □ 
 
 
 
 
18.Ποια επωνυμία ελαιόλαδου αφορούσε; (Σημειώστε μία μόνο απάντηση) 
    Άλτις                              □  
    Μινέρβα                         □ 
    Σπιτικό                           □ 
    Ένωση Πεζών Κρήτης   □ 
    Άλλο                               □ 
    Δεν θυμάμαι                   □ 
 
 
 
 
19.Παρακαλώ απαντήστε αν συμφωνείτε πολύ, συμφωνείτε, ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε, 
διαφωνείτε ή διαφωνείτε εντόνως με τις παρακάτω δηλώσεις: 

Δήλωση 

Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνω 

ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
εντόνως 

Η διαφήμιση του ελαιόλαδου 
επηρεάζει τις αγορές μου           
Η διαφήμιση του ελαιόλαδου με 
ενημερώνει           
Η διαφήμιση του ελαιόλαδου δεν 
με παραπλανά           

 
 
 
 
 



  

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
20.Προτιμώ να καταναλώνω ελαιόλαδο 
    Χύμα                    □  
    Συσκευασμένο     □  
 
 
21.Ποιο υλικό συσκευασίας προτιμάτε όταν αγοράζετε συσκευασμένο ελαιόλαδο; 
    Πλαστικό                     □                       Χάρτινο (Tetrapack)    □ 
    Μεταλλικό                   □                            Οποιοδήποτε                □ 
    Γυάλινο                        □  
 
 
22.Σε τι ποσότητες αγοράζετε συνήθως ελαιόλαδο; 
     Μεγάλοι τενεκέδες    □                                     1 lit                                  □ 
     5 lit                             □                                     0,75 lit                             □  
     3 lit                             □                             Λιγότερο από 0,75 lit      □ 
 
 
23.Όταν αγοράζετε ελαιόλαδο, διαβάζετε την ετικέτα; (Αν όχι, προχωρήστε στην ερώτηση 25) 
    Ναι      □ 
    Όχι      □ 
 
 
24.Αν ναι, ποιες πληροφορίες σας ενδιαφέρουν; 
  Πάντα Συνήθως Σπάνια Ποτέ 
Είδος         
Ημ.λήξης         
Οξύτητα         
Συντηρητικά         
Θρεπτικά 
συστατικά         
Τρόπος 
εξαγωγής(εν 
ψυχρώ-εν θερμώ)         

 
 
25. Παρακαλώ απαντήστε αν συμφωνείτε πολύ, συμφωνείτε, ούτε συμφωνείτε ούτε 
διαφωνείτε, διαφωνείτε ή διαφωνείτε εντόνως με τις παρακάτω δηλώσεις: 

Δήλωση 

Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνω 

ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
εντόνως 

Το ελαιόλαδο που κυκλοφορεί 
στην αγορά είναι ασφαλές           
Οι εταιρίες παραγωγής 
ελαιόλαδου φροντίζουν για την 
ασφάλειά του           
Οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί 
ασφαλείας λειτουργούν 
ικανοποιητικά           

 



  

Δήλωση 

Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνω 

ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
εντόνως 

Το συσκευασμένο ελαιόλαδο είναι 
πιο ασφαλές από το χύμα 

          

Όταν αγοράζω ελαιόλαδο με 
ενδιαφέρει η συσκευασία 

          

Η ετικέτα του ελαιόλαδου 
περιλαμβάνει σημαντικές 

πληροφορίες 
          

Οι πληροφορίες που υπάρχουν 
στην ετικέτα του ελαιόλαδου είναι 

αληθείς 
          

 
Ε. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
26.Φύλο 
    Άνδρας       □ 
    Γυναίκα      □  
 
27.Ηλικία 
    Κάτω των 20 ετών        □                                               51 ως 65 ετών        □  
    21 ως 35 ετών               □                                               66 ετών και άνω     □  
    36 ως 50 ετών               □ 
 
 
28.Επίπεδο σπουδών 
    Δημοτικό                        □                                            ΤΕΙ                                     □ 
    Γυμνάσιο                        □                                            ΑΕΙ                                    □ 
    Λύκειο                            □                                            Μεταπτυχιακές σπουδές    □ 
    ΙΕΚ- Τεχνικές σχολές     □ 
 
 
29.Οικογενειακή κατάσταση 
    Ανύπαντρος/η              □                       Διαζευγμένος/η           □ 
    Παντρεμένος/η             □                       Χήρος/α                      □ 
 
 
30.Έχετε ανήλικα τέκνα; 
    Ναι   □ 
    Όχι   □ 
 
31.Ποιο το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά σας; 
    0-600 €               □                              1200-1700 €       □  
    601-900 €           □                             1700- 2500 €       □ 
    901-1200 €         □                             2500 € και ανω    □ 

 



  

ΠΑΡΑΤΗΜΑ  ΙΙ 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Α. Ομάδα εστίασης νο 1 

     Τόπος: Εύοσμος 

     Χρόνος: 10 Μαρτίου 2010 

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων καταναλωτών στην 1η ομάδα εστίασης 

καταναλωτή
ς Φύλο Ηλικία 

Οικογενειακ
ή 

κατάσταση 

Αριθμό
ς 

παιδιώ
ν Μόρφωση  Επάγγελμα 

Κ1 Άνδρας 28 Άγαμος 0 Τ.Ε.Ι Ιδ. Υπάλληλος 
Κ2 Άνδρας 29 Άγαμος 0 Λύκειο Ιδ. Υπάλληλος 
Κ3 Άνδρας 30 Άγαμος 0 Ι.Ε.Κ Ιδ. Υπάλληλος 
Κ4 Γυναίκα 26 Άγαμη 0 Λύκειο Ιδ. Υπάλληλος 
Κ5 Γυναίκα 28 Άγαμη 0 Λύκειο Ιδ. Υπάλληλος 

Κ6 Γυναίκα 24 Άγαμη 0 
Πανεπιστήμι

ο Ιδ. Υπάλληλος 
 

Ερώτηση 1: Καταναλώνετε ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ1,  Κ3,  Κ6: Καταναλώνω γιατί  έτσι  έχω μάθει από  τους γονείς μου. Αποτελεί πλέον 

διατροφική συνήθεια. 

Κ2, Κ4, Κ5: Καταναλώνω γιατί πιστεύω ότι είναι πιο υγιεινό από τα άλλα έλαια. 

 

 

Ερώτηση 2: Πόσο συχνά καταναλώνετε ελαιόλαδο; 

Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6: Καταναλώνω ελαιόλαδο καθημερινά. 

 

Ερώτηση 3: Ποιο είδος ελαιόλαδου προτιμάτε και γιατί; 

Κ1,  Κ4,  Κ6:  Προτιμώ  το  εξαιρετικά  παρθένο  ελαιόλαδο  γιατί  είναι  πιο  γευστικό  και 

υψηλότερης ποιότητας. 

Κ5:  Οι  γονείς  μου  είναι  παραγωγοί  εξαιρετικά  παρθένου  ελαιόλαδου  και  κατά 

συνέπεια το προτιμώ. 



  

Κ2, Κ3: Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε σχέση με το είδος του ελαιόλαδου. 

 

 

Ερώτηση  4:  Ποια  η  γνώμη  σας  για  το  ελαιόλαδο  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  έλαια 

(σπορέλαιο, ηλιέλαιο); 

Κ1,  Κ2,  Κ3,  Κ4,  Κ5,  Κ6:  Πιστεύω  ότι  είναι  πιο  υγιεινό,  γευστικότερο,  με  καλύτερο 

άρωμα. 

 

Ερώτηση 5: Από πού συνηθίζετε να αγοράζετε ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ1: Συνήθως αγοράζω ελαιόλαδο από s/m γιατί πιστεύω ότι λόγω ανταγωνισμού οι 

τιμές  εκεί  είναι  καλύτερες.  Κάποιες  φορές  αγοράζω  και  από  ιδιώτες  παραγωγούς, 

σπανίως όμως. 

Κ2, Κ3, Κ4, Κ5: Αγοράζω ελαιόλαδο από το s/m για λόγους πρακτικότητας. Είναι πιο 

κοντά και συνδυάζω την αγορά του ελαιόλαδου με την αγορά άλλων προϊόντων. 

Κ5: Οι γονείς μου είναι παραγωγοί, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράζω ελαιόλαδο.  

 

Ερώτηση 6: Ποια η γνώμη σας για την τιμή του ελαιόλαδου; 

Κ1: Πιστεύω πως η τιμή του ελαιόλαδου είναι λογική. 

Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6: Πιστεύω πως τιμή του ελαιόλαδου είναι υψηλή. 

 

Ερώτηση 7: Ποια η γνώμη σας για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m ως προς την 

τιμή και την ποιότητά του; 

Κ1:  Είναι  πολύ  χαμηλής  ποιότητας,  και  αυτό  γίνεται  αντιληπτό  ιδιαίτερα  όταν 

καταναλώνεται νωπό. Συγκεκριμένα αγόρασα μια μόνο φορά και δεν το κατανάλωσα, 

το πέταξα. 

Κ2, Κ4: Είναι καλής ποιότητας και σε καλή τιμή. 

Κ3, Κ6: Έχει καλή τιμή. Δεν έχω γνώμη για την ποιότητά του, δεν έχω χρησιμοποιήσει 

ποτέ. 

Κ5: Έχει καλή τιμή, είναι όμως χαμηλής ποιότητας. 

 

Ερώτηση 8: Αγοράζετε ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m; 

Κ1, Κ3, Κ5, Κ6: Δεν αγοράζω. 



  

Κ2, Κ4: Αγοράζω. 

 

Ερώτηση 9: Ποια είναι η πρώτη επωνυμία ελαιόλαδου που σας έρχεται στο μυαλό; 

Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5: Άλτις 

Κ6: Μινέρβα 

Ερώτηση 10: Ποια επωνυμία ελαιόλαδου αγοράζετε συνήθως; 

Κ1, Κ3: Άλτις 

Κ2,, Κ4: Αγοράζω ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας carefour. 

Κ6: Μινέρβα 

 

Ερώτηση 11: Θυμάστε κάποια διαφήμιση ελαιόλαδου; 

Κ1, Κ2, Κ3, Κ5: Άλτις 

Κ6: Μινέρβα 

Κ4: Ένωση Πεζών Κρήτης 

 

Ερώτηση 12: Πιστεύετε ότι η διαφήμιση επηρεάζει τις επιλογές σας στην αγορά του 

ελαιόλαδου;  

Κ1, Κ2, Κ4: Όχι, δεν με επηρεάζει. 

Κ3, Κ6: Δεν νομίζω, ίσως να με επηρεάζει χωρίς να το αντιλαμβάνομαι.  

 

Ερώτηση 13: Τι λαμβάνετε υπόψη όταν αγοράζετε ελαιόλαδο; 

Κ1, Κ3, Κ5, Κ6: Λαμβάνω υπόψη πρωτίστως την ποιότητα και έπειτα την τιμή. 

Κ2, Κ4: Λαμβάνω υπόψη πρωτίστως την τιμή και έπειτα την ποιότητα. 

 

Ερώτηση 14: Ποια η γνώμη σας για την ασφάλεια του ελαιόλαδου; 

Κ1: Έχω γενικά επιφυλάξεις ως προς την ασφάλεια του ελαιόλαδου, αν και πιστεύω 

ότι περισσότερο επισφαλές είναι το χύμα ελαιόλαδο. 

Κ2: Έχω αμφιβολίες για την ασφάλεια του ελαιόλαδου. 

Κ3, Κ4, Κ5, Κ6: Δεν έχω ξεκάθαρη άποψη.  

 

 



  

Ερώτηση  15:  Πιστεύετε  πως  οι  κρατικοί  ελεγκτικοί  μηχανισμοί  ασφαλείας 

λειτουργούν ικανοποιητικά; 

Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6: Όχι, δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. 

 

Ερώτηση 16: Αγοράζετε χύμα ή συσκευασμένο ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ6: Συσκευασμένο, γιατί είναι πιο ασφαλές. 

Κ5: Χύμα, γιατί οι γονείς μου είναι παραγωγοί. 

 

Ερώτηση 17: Προτιμάτε να προμηθεύεστε ελαιόλαδο σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες 

και γιατί; 

Κ1: Προτιμώ μικρές συσκευασίες, γιατί δεν θέλω να δίνω πολλά χρήματα μαζί. 

Κ2: Δεν με απασχολεί το μέγεθος, άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγάλες. 

Κ3, Κ4: Προτιμώ μεγάλες συσκευασίες, είναι πιο οικονομικές. 

Κ6:  Μεγάλες,  γιατί  είμαστε  ολόκληρη  οικογένεια  και  καταναλώνουμε  μεγάλες 

ποσότητες.  

 

Ερώτηση 18: Ποιο υλικό συσκευασίας προτιμάτε και γιατί; 

Κ1: Προτιμώ τη γυάλινη συσκευασία, γιατί νομίζω ότι είναι πιο υγιεινή. 

Κ2: Δεν δίνω σημασία στο υλικό συσκευασίας. 

Κ3, Κ4: Προτιμώ την πλαστική συσκευασία λόγω πρακτικότητας και συνήθειας. Είναι 

το πιο σύνηθες υλικό συσκευασίας. 

Κ5, Κ6: Προτιμώ τη μεταλλική συσκευασία γιατί προμηθεύομαι ελαιόλαδο σε μεγάλες 

συσκευασίες που είναι συνήθως μεταλλικές. 

 

Ερώτηση 19: Διαβάζετε την ετικέτα στη συσκευασία του ελαιόλαδου; 

Κ1, Κ4, Κ6: Διαβάζω την ετικέτα 

Κ2, Κ6: Δεν διαβάζω την ετικέτα 

 

Ερώτηση 20: Αν ναι, τι προσέχετε περισσότερο; 

Κ1,  Κ4,  Κ6:  προσέχω  μόνο  την  πληροφορία  σχετικά  με  το  είδος  του  ελαιόλαδου, 

τίποτε άλλο. 

 



  

Β. Ομάδα εστίασης νο 2 

     Τόπος: Κέντρο Θεσσαλονίκης 

     Χρόνος: 13 Μαρτίου 2010 

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων καταναλωτών στη 2η ομάδα εστίασης 

καταναλωτής Φύλο Ηλικία 
Οικογενειακ
ή κατάσταση 

Αριθμός 
παιδιών Μόρφωση  Επάγγελμα 

Κ7 Άνδρας 33 Άγαμος 0 Λύκειο Ιδ. Υπάλληλος 
Κ8 Άνδρας 33 Έγγαμος 2 Λύκειο Ιδ. Υπάλληλος 
Κ9 Άνδρας 43 Έγγαμος 2 Λύκειο Ιδ. Υπάλληλος 
Κ10 Άνδρας 29 Άγαμος 0 Λύκειο Ιδ. Υπάλληλος 
Κ11 Άνδρας 27 Έγγαμος 1 Λύκειο Ιδ. Υπάλληλος 
Κ12 Άνδρας 32 Άγαμος 0 Τ.Ε.Ι Ιδ. Υπάλληλος 

 

Ερώτηση 1: Καταναλώνετε ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ7, Κ8, Κ10, Κ11, Κ12: Καταναλώνω, γιατί έτσι έχω συνηθίσει από μικρός. 

Κ9: Καταναλώνω γιατί είναι πιο υγιεινό. 

 

Ερώτηση 2: Πόσο συχνά καταναλώνετε ελαιόλαδο; 

Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12: Καταναλώνω ελαιόλαδο καθημερινά. 

 

Ερώτηση 3: Ποιο είδος ελαιόλαδου προτιμάτε και γιατί; 

Κ7: Προτιμώ το αγουρέλαιο, γιατί έχει πιο δυνατή γεύση. 

Κ8: Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, με ενδιαφέρει απλά να είναι ελαιόλαδο. 

Κ9,  Κ10,  Κ12:  Προτιμώ  το  εξαιρετικά  παρθένο  ελαιόλαδο  γιατί  είναι  υψηλότερης 

ποιότητας. 

Κ11:  Προτιμώ  το  εξαιρετικά παρθένο  ελαιόλαδο  γιατί  είναι  υψηλότερης ποιότητας. 

Κάποιες φορές όμως αγοράζω αγουρέλαιο λόγω γεύσης. 

 

Ερώτηση  4:  Ποια  η  γνώμη  σας  για  το  ελαιόλαδο  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  έλαια 

(σπορέλαιο, ηλιέλαιο); 

Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12: Πιστεύω ότι είναι πιο υγιεινό, με καλύτερη γεύση. 

 

 

 



  

Ερώτηση 5: Από πού συνηθίζετε να αγοράζετε ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ7: Οι  γονείς μένουν στη Σαμοθράκη,  είναι παραγωγοί και προμηθεύομαι από εκεί 

ελαιόλαδο. 

Κ8, Κ10, Κ12: Αγοράζω ελαιόλαδο από το s/m γιατί είναι κοντά στο σπίτι μου και αυτό 

με εξυπηρετεί. 

Κ9,  Κ11:  Αγοράζω  από  το  s/m  ,  καθώς  συνδυάζω  την  αγορά  ελαιόλαδου  με  τα 

υπόλοιπα ψώνια. Πολλές φορές αγοράζω ελαιόλαδο από γνωστό μου παραγωγό. 

 

Ερώτηση 6: Ποια η γνώμη σας για την τιμή του ελαιόλαδου; 

Κ7, Κ10: Θεωρώ την τιμή του ελαιόλαδου λογική. 

Κ8, Κ9, Κ12: Πιστεύω πως είναι σχετικά υψηλή. 

Κ11: Κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα, θα μπορούσε όμως να είναι χαμηλότερη. 

 

Ερώτηση 7: Ποια η γνώμη σας για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m ως προς την 

τιμή και την ποιότητά του; 

Κ7:  Η  τιμή  του  είναι  καλή.  Για  την  ποιότητά  του  δεν  γνωρίζω,  καθώς  δεν  έχω 

αγοράσει ποτέ. 

Κ8: Δεν έχω γνώμη, δεν έχω αγοράσει ποτέ. 

Κ9,  Κ10,  Κ12:  Είναι  χαμηλής ποιότητας  ελαιόλαδο,  σε  καλή  τιμή.  Ισχύει  το  γνωμικό 

«ότι δίνεις, παίρνεις». 

Κ11: Έχει πολύ καλή τιμή και ποιότητα, αφού είναι γνωστής προέλευσης. 

 

Ερώτηση 8: Αγοράζετε ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m; 

Κ7, Κ8, Κ10: Όχι, δεν αγοράζω 

Κ9, Κ11, Κ12: Έχω αγοράσει κάποιες φορές, όχι όμως συστηματικά. 

 

Ερώτηση 9: Ποια είναι η πρώτη επωνυμία ελαιόλαδου που σας έρχεται στο μυαλό; 

Κ7, Κ8, Κ11, Κ12 : Άλτις 

Κ9: Ελαίς 

Κ10: Μινέρβα 

 

 



  

 

Ερώτηση 10: Ποια επωνυμία ελαιόλαδου αγοράζετε συνήθως; 

Κ8, Κ12: Άλτις 

Κ10, Κ9, Κ11: Δεν αγοράζω ελαιόλαδο συγκεκριμένης επωνυμίας. 

 

Ερώτηση 11: Θυμάστε κάποια διαφήμιση ελαιόλαδου; 

Κ7, Κ12: Άλτις. 

Κ8, Κ9, Κ10, Κ11: Δεν θυμάμαι κάποια διαφήμιση 

 

Ερώτηση 12: Πιστεύετε ότι η διαφήμιση επηρεάζει τις επιλογές σας στην αγορά του 

ελαιόλαδου;  

Κ8,  Κ9:  Ίσως με  επηρεάζει  έμμεσα,  γιατί  η διαφήμιση  καθιστά  γνωστά  τα προϊόντα 

και εγώ προτιμώ τα επώνυμα. 

Κ10, Κ11: Όχι, δεν με επηρεάζει 

Κ12:  Νομίζω  πως  όχι,  ίσως  όμως  να  με  επηρεάζει  υποσυνείδητα  όπως  συμβαίνει 

συνήθως. 

 

Ερώτηση 13: Τι λαμβάνετε υπόψη όταν αγοράζετε ελαιόλαδο; 

Κ8, Κ9: Λαμβάνω υπόψη την επωνυμία του ελαιόλαδου. 

Κ10, Κ12:   Λαμβάνω υπόψη την τιμή σε συνδυασμό με την ποιότητα. Προσπαθώ να 

κάνω αγορές “value for money”. 

Κ11, Με ενδιαφέρει πρωτίστως η τιμή, έπειτα η ποιότητα. Λαμβάνω υπόψη όμως και 

την προέλευση. 

 

Ερώτηση 14: Ποια η γνώμη σας για την ασφάλεια του ελαιόλαδου; 

Κ1, Κ2, Κ5, Κ6: Δεν πιστεύω πως το ελαιόλαδο είναι ασφαλές. 

Κ3, Κ4: Κανείς δεν ξέρει, έχω πάντως επιφυλάξεις. 

 

Ερώτηση  15:  Πιστεύετε  πως  οι  κρατικοί  ελεγκτικοί  μηχανισμοί  ασφαλείας 

λειτουργούν ικανοποιητικά; 

Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12: Δεν λειτουργούν  ικανοποιητικά,  τα διατροφικά σκάνδαλα 

το αποδεικνύουν 



  

 

Ερώτηση 16: Αγοράζετε χύμα ή συσκευασμένο ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ8, Κ10: Αγοράζω συσκευασμένο, γιατί έτσι έχω συνηθίσει. 

Κ9, Κ11: Συνήθως συσκευασμένο, αλλά κάποιες φορές χύμα από γνωστό παραγωγό. 

Κ12: Αγοράζω συσκευασμένο, γιατί νομίζω ότι είναι πιο ασφαλές. 

Κ7: Χύμα, καθώς οι γονείς μου είναι παραγωγοί. 

 

Ερώτηση 17: Προτιμάτε να προμηθεύεστε ελαιόλαδο σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες 

και γιατί; 

Κ8: Αγοράζω μικρές συσκευασίες γιατί δεν θέλω να διαθέτω μεγάλα ποσά. 

Κ9, Κ10: Αγοράζω μεγάλη συσκευασία για οικονομία χρόνου. 

Κ11: Αγοράζω μεγάλη συσκευασία γιατί είναι πιο οικονομική. 

Κ12: Αγοράζω μικρή συσκευασία. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον έτσι συνήθισα.  

 

Ερώτηση 18: Ποιο υλικό συσκευασίας προτιμάτε και γιατί; 

Κ8: Δεν δίνω σημασία στο υλικό της συσκευασίας. Αγοράζω όμως από συνήθεια την 

πλαστική συσκευασία. 

Κ7, Κ10, Κ11: Αγοράζω την μεταλλική συσκευασία, γιατί οι μεγάλες ποσότητες των 5l 

διατίθενται σε αυτή. 

Κ12: Αγοράζω το πλαστικό μπουκάλι, γιατί είναι πιο πρακτικό. Δεν σπάει και είναι πιο 

ελαφρύ. 

 

Ερώτηση 19: Διαβάζετε την ετικέτα στη συσκευασία του ελαιόλαδου; 

Κ8:  Δεν διαβάζω την ετικέτα. 

Κ9, Κ10, Κ11, Κ12: Διαβάζω την ετικέτα. 

 

Ερώτηση 20: Αν ναι, τι προσέχετε περισσότερο; 

Κ9, Κ10, Κ11, Κ12: Διαβάζω μόνο το είδος του ελαιόλαδου, τίποτε άλλο. 

 

 

 

 



  

 

Γ. Ομάδα εστίασης νο 3 

     Τόπος: Άνω Τούμπα 

     Χρόνος: 16 Μαρτίου 2010 

 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων καταναλωτών στην 3η ομάδα εστίασης 

καταναλωτής Φύλο Ηλικία 
Οικογενειακ
ή κατάσταση 

Αριθμός 
παιδιών Μόρφωση  Επάγγελμα 

Κ13 Γυναίκα 48 Έγγαμη 2 Δημοτικό Οικιακά 
Κ14 Γυναίκα 51 Έγγαμη 2 Δημοτικό Οικιακά 
Κ15 Γυναίκα 53 Έγγαμη 1 Δημοτικό Οικιακά 
Κ16 Γυναίκα 54 Έγγαμη 2 Δημοτικό Συνταξιούχος 
Κ17 Γυναίκα 46 Έγγαμη 2 Γυμνάσιο Ιδ. Υπάλληλος 
Κ18 Γυναίκα 48 Έγγαμη 3 Γυμνάσιο Οικιακά 

 

 

Ερώτηση 1: Καταναλώνετε ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ13,  Κ14,  Κ15,  Κ16,  Κ17,  Κ18:  Καταναλώνω,  είτε  νωπό  είτε  μαγειρεμένο,  γιατί  έτσι 

έχω μάθει από τους γονείς μου από μικρή. 

 

Ερώτηση 2: Πόσο συχνά καταναλώνετε ελαιόλαδο; 

Κ13, Κ14, Κ15, Κ17, Κ18: Καταναλώνω καθημερινά. 

Κ16:  Καταναλώνω  σχεδόν  καθημερινά.  Προσπαθώ  να  το  αποφεύγω  όμως  κάποιες 

φορές (πχ στο τηγάνισμα) γιατί είναι «βαρύ». 

 

Ερώτηση 3: Ποιο είδος ελαιόλαδου προτιμάτε και γιατί; 

Κ13,  Κ17,  Κ18:  Δεν  με  ενδιαφέρει  το  είδος  του  ελαιόλαδου,  μου  αρκεί  να  είναι 

ελαιόλαδο. 

Κ15,  Κ16:  Προτιμώ  το  παρθένο  ή  εξαιρετικά  παρθένο  γιατί  νομίζω  ότι  είναι 

υψηλότερης ποιότητας. 

Κ14:  Προτιμώ  το  εξαιρετικά παρθένο  ελαιόλαδο  γιατί  είναι  υψηλότερης ποιότητας. 

Έχει σημαντική γευστική διαφορά. 

 

 

 



  

Ερώτηση  4:  Ποια  η  γνώμη  σας  για  το  ελαιόλαδο  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  έλαια 

(σπορέλαιο, ηλιέλαιο); 

Κ13, Κ18: Είναι πιο υγιεινό από τα υπόλοιπα έλαια. 

Κ14, Κ15, Κ16, Κ17: Είναι πιο γευστικό και πιο θρεπτικό. Είναι όμως πιο «βαρύ» και 

παχαίνει περισσότερο από τα άλλα έλαια. 

 

Ερώτηση 5: Από πού συνηθίζετε να αγοράζετε ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ13,  Κ14,  Κ15,  Κ17,  Κ18:  Αγοράζω  ελαιόλαδο από  το  s/m  γιατί  το  συνδυάζω με  τα 

υπόλοιπα ψώνια του νοικοκυριού. 

Κ16:  Συνήθως  αγοράζω  από  το  s/m.  Όταν  μπορώ  αγοράζω  από  γνωστό  παραγωγό 

μου από το χωριό γιατί πιστεύω ότι είναι πιο αγνό. 

 

Ερώτηση 6: Ποια η γνώμη σας για την τιμή του ελαιόλαδου; 

Κ13, Κ15, Κ16, Κ17: Πιστεύω ότι είναι αρκετά υψηλή. 

Κ14: Δεν είναι απαγορευτική, ωστόσο θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη. 

Κ18: Είναι πολύ υψηλή, αν σκεφτεί κανείς ότι η χώρα μας παράγει πολύ ελαιόλαδο. 

Τι θα γινόταν άραγε αν κάναμε εισαγωγές; 

 

Ερώτηση 7: Ποια η γνώμη σας για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m ως προς την 

τιμή και την ποιότητά του; 

Κ13,  Κ15,  Κ17,  Κ18:  Η  τιμή  του  είναι  σαφώς  καλύτερη.  Δεν  νομίζω  ότι  είναι 

χαμηλότερης ποιότητας από το επώνυμο ελαιόλαδο. 

Κ14, Κ16: Η τιμή του είναι πολύ καλή. Ίσως είναι ποιοτικά κατώτερο, όπως συμβαίνει 

συνήθως με όλα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας s/m. 

 

Ερώτηση 8: Αγοράζετε ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m; 

Κ13, Κ15, Κ17, Κ18: Αγοράζω πολύ συχνά. 

Κ14: Δεν συνηθίζω να αγοράζω. Αγοράζω συνήθως μια συγκεκριμένη επωνυμία. 

Κ16: Έχω αγοράσει πολλές φορές, όχι όμως αποκλειστικά. 

 

 

 



  

Ερώτηση 9: Ποια είναι η πρώτη επωνυμία ελαιόλαδου που σας έρχεται στο μυαλό; 

Κ13: Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποια συγκεκριμένη επωνυμία. 

Κ14, Κ15, Κ17: Μινέρβα 

Κ16, Κ18: Άλτις 

 

Ερώτηση 11: Θυμάστε κάποια διαφήμιση ελαιόλαδου; 

Κ13, Κ16: Δεν θυμάμαι. 

Κ14, Κ15, Κ17: Θυμάμαι, άλλα δεν ξέρω ποια εταιρία αφορούσε. 

Κ18: Άλτις 

 

Ερώτηση 12: Πιστεύετε ότι η διαφήμιση επηρεάζει τις επιλογές σας στην αγορά του 

ελαιόλαδου;  

Κ13, Κ15, Κ17, Κ18: Δεν με επηρεάζει. 

Κ14, Κ16: Νομίζω πως όχι, Δεν είμαι όμως σίγουρη. 

 

Ερώτηση 13: Τι λαμβάνετε υπόψη όταν αγοράζετε ελαιόλαδο; 

Κ13, Κ17, Κ18: Λαμβάνω υπόψη την τιμή του. 

Κ15,  Κ16:  λαμβάνω υπόψη πρώτα  την  τιμή  και  έπειτα  την ποιότητα. Προσπαθώ να 

βρω παρθένο ελαιόλαδο στη χαμηλότερη τιμή. 

Κ14: Λαμβάνω υπόψη την επωνυμία. Καταναλώνω ελαιόλαδο συγκεκριμένης μάρκας 

γιατί έχω μείνει ικανοποιημένη. 

 

Ερώτηση 14: Ποια η γνώμη σας για την ασφάλεια του ελαιόλαδου; 

Κ13, Κ17, Κ18: Πιστεύω πως δεν είναι ασφαλές. 

Κ14: Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, άλλα έχω αρκετές επιφυλάξεις. 

Κ15, Κ16: Αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές είναι νοθευμένο. 

 

Ερώτηση  15:  Πιστεύετε  πως  οι  κρατικοί  ελεγκτικοί  μηχανισμοί  ασφαλείας 

λειτουργούν ικανοποιητικά; 

Κ13, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18: Δεν πιστεύω πως γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

Κ14: Νομίζω πως όχι, κατά καιρούς «έχουν ακουστεί πολλά». 

 



  

Ερώτηση 16: Αγοράζετε χύμα ή συσκευασμένο ελαιόλαδο και γιατί; 

Κ13, Κ14, Κ15, Κ17, Κ18: Αγοράζω συσκευασμένο, γιατί το αγοράζω από το s/m. 

Κ16: Συνήθως συσκευασμένο. Όταν αγοράζω από το χωρίο, τότε χύμα. 

 

Ερώτηση 17: Προτιμάτε να προμηθεύεστε ελαιόλαδο σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες 

και γιατί; 

Κ13: Άλλοτε μικρές, άλλοτε μεγάλες. Δεν με απασχολεί. 

Κ14, Κ17: Συνήθως μικρές. Είναι πιο πρακτικές στη μεταφορά και την αποθήκευση. 

Κ15, Κ18: Μεγάλες γιατί είναι πιο οικονομικές. 

Κ16:  Συνήθως  μικρές  γιατί  είναι  πιο  πρακτικές.  Όταν  αγοράζω  από  το  χωριό,  η 

συσκευασία είναι κατά ανάγκη μεγάλη. 

 

Ερώτηση 18: Ποιο υλικό συσκευασίας προτιμάτε και γιατί; 

Κ13: Πλαστικό, από συνήθεια. 

Κ14, Κ17: Πλαστικό, είναι πιο πρακτικό, πιο ελαφρύ. 

Κ15, Κ18: Μεταλλικό γιατί οι μεγάλες συσκευασίες είναι μεταλλικές. 

Κ16:  Προτιμώ  το  πλαστικό.  Όταν  αγοράζω  από  το  χωρίο  είναι  κατά  ανάγκη  σε 

μεταλλική συσκευασία. 

 

 

 

Ερώτηση 19: Διαβάζετε την ετικέτα στη συσκευασία του ελαιόλαδου; 

Κ13, Κ17, Κ18: Δεν διαβάζω την ετικέτα 

Κ14, Κ15, Κ16: Διαβάζω την ετικέτα. 

 

Ερώτηση 20: Αν ναι, τι προσέχετε περισσότερο; 

Κ14, Κ15, Κ16: Προσέχω μόνο το είδος. 

 
 
 
 
 
 
 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 2.1 Τα είδη του ελαιόλαδου 

  

Εξαιρετικό 
Παρθένο 
Ελαιόλαδο 

Παρθένο 
Ελαιόλαδο

LAΜΡΑΝΤΕ 
Ελαιόλαδο 

Εξευγενισμένο 
Ελαιόλαδο  Ελαιόλαδο

Οξύτητα 
(wt/wt%) 

=<0,8 =<2,0 >2,0 =< 0,3 =< 1,0 

Πηγή: Ε.Φ.Ε.Τ, 2009 

 

Πίνακας 3.1 Η παραγωγή του ελαιόλαδου (σε τόνους) στην Ελλάδα και την Ε.Ε 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ε.Ε 1910703 2329330 1833422 2467014 2178228 1916108 2152399 2174073
Ελλάδα 408375 302230 381620 374903 321338 386385 396196 331310
Πηγή:FAOSTAT, 2009 

 
Πίνακας 3.2 Η κατανάλωση του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και την Ε.Ε 

  2000 2001 2002 2003 
Ε.Ε 1629396 1659023 1649574 1680055
Ελλάδα 188251 186999 162933 171486
Πηγή:FAOSTAT, 2009 

 
Πίνακας 3.3 Η ελληνική εξαγωγή ελαιόλαδου 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
σε 
τόνους 104139 178152 74172 96709 43318 98821 105582 96108
σε 
1000$ 195196 207415 176470 275716 151558 403447 486087 385880
Πηγή: FAOSTAT, 2009 

 
Πίνακας 3.4 Η ελληνική εισαγωγή ελαιόλαδου 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
σε 
τόνους 1238 4402 4086 4026 8493 3753 2187 3555
σε 
1000$ 2123 5446 8667 10412 26112 12711 10120 12490
Πηγή: FAOSTAT, 2009 

 
 
 



  

 
Πίνακας 5.1 Η διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ελλάδα για τα έτη 2008 και 2009 

  2008 2009   

Μέσο αξία(σε ευρώ) ποσοστό% αξία(σε ευρώ) ποσοστό% 
Ετήσια 
Μεταβολή  

Τηλεόραση 862.041.386  32,30%  714.783.627  32,31%  -17,08%  

Περιοδικά 1.113.277.589  41,71%  889.805.032  40,22%  -20,07%  

Εφημερίδες 478.566.892  17,93%  441.723.560  19,96%  -7,70%  

Ραδιοφωνο 214.982.071  8,06%  166.191.984  7,51%  -22,69%  

Σύνολο 2.668.867.938  100,00%  2.212.504.204  100,00%  -17,10%  
Πηγή: Media Services SA, 2010 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.1: Κατανομή μόνιμου πληθυσμού ανά Δήμο, σύμφωνα με την απογραφή 

πληθυσμού του 2001 

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1 Δ. Αγίου Παύλου 7.978 
2 Δ. Αμπελοκήπων 40.959 
3 Δ. Ελευθερίου Κορδελιού 21.630 
4 Δ. Ευκαρπίας 6.598 
5 Δ. Ευόσμου 52.624 
6 Δ. Θεσσαλονίκης 363.987 
7 Δ. Καλαμαριάς 87.255 
8 Δ. Μενεμένης 14.910 
9 Δ. Νεάπολης 30.279 
10 Δ. Πανοράματος 14.552 
11 Δ. Πολίχνης 36.146 
12 Δ. Πυλαίας 22.744 
13 Δ. Σταυρούπολης 41.653 
14 Δ. Συκεών 41.726 
15 Δ. Τριανδρίας 11.289 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε (2001)   

 
 
 
 
 
 



  

Πίνακας 7.2 Φύλο ερωτώμενων 

              
φύλο 

         Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Άνδρας 158 39,5 39,5 

Γυναίκα 242 60,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
Πίνακας 7.3 Κλάσεις ηλικιών των ερωτώμενων 

 
Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Κάτω των  20 ετών 12 3,0 3,0 

21-35 ετών 162 40,5 43,5 

36-50 ετών 144 36,0 79,5 

51-65 ετών 52 13,0 92,5 

Άνω των  66 ετών 30 7,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
Πίνακας 7.4 Μορφωτικό επίπεδο ερωτώμενων 

 
Μορφωτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Απόφοιτος Δημοτικού 54 13,5 13,5 

Απόφοιτος Γυμνασίου 26 6,5 20,0 

Απόφοιτος Λυκείου 86 21,5 41,5 

Απόφοιτος ΙΕΚ-Τεχνικών Σχολών 60 15,0 56,5 

Απόφοιτος  TEI 38 9,5 66,0 

Απόφοιτος  AEI 88 22,0 88,0 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 48 12,0 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Πίνακας 7.5 Οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων 

Οικογενειακή 
κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ανύπαντρος 128 32,0 32,0 

Παντρεμένος 222 55,5 87,5 

Διαζευγμένος 20 5,0 92,5 

Χήρος 30 7,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
Πίνακας 7.6 Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των ερωτώμενων 

Μηνιαίο 
οικογενειακό 
εισόδημα Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

0-600 € 58 14,5 14,5 

601-900 € 76 19,0 33,5 

901-1200 € 70 17,5 51,0 

1201-1700 € 94 23,5 74,5 

1701-2500 € 64 16,0 90,5 

Άνω των 2500 € 38 9,5 100,0 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 7.7 Λόγος κατανάλωσης ελαιόλαδου 

 
Λόγος κατανάλωσης Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Λόγω συνήθειας 80 20,0 20,0 

Μου αρέσει 93 23,3 43,3 

Είναι υγιεινό 227 56,8 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 



  

 
Πίνακας 7.8 Συχνότητα κατανάλωσης ελαιόλαδου 

Συχνότητα 
κατανάλωσης Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Καθημερινά 362 90,5 90,5 

3 φορές την εβδομάδα 30 7,5 98,0 

2 φορές την εβδομάδα 8 2,0 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 7.9 Οικογενειακή κατανάλωση ελαιόλαδου ανά μήνα 

Μηνιαία 
κατανάλωση 
(ποσότητα) Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Πάνω από 5 lit/μήνα 93 23,3 23,3 

3 ως 5 lit/μήνα 149 37,3 60,5 

1 ως 3 lit/μήνα 112 28,0 88,5 

Λιγότερο από 1 lit/μήνα 46 11,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
Πίνακας 7.10 Προτίμηση των καταναλωτών σχετικά με το είδος του ελαιόλαδου 

 
Είδος Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Εξαιρετικά παρθένο 211 52,8 52,8 

Παρθένο 95 23,8 76,5 

Ελαιόλαδο 28 7,0 83,5 

Οποιοδήποτε είδος 66 16,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
 
 
 



  

Πίνακας 7.11 Προτίμηση των καταναλωτών σχετικά με την επωνυμία του ελαιόλαδου 

 
Επωνυμία Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Άλτις 116 29,0 29,0 

Μινέρβα 38 9,5 38,5 

Σπιτικό 32 8,0 46,5 

Ένωση Πεζών Κρήτης 32 8,0 54,5 

Άλλη 88 22,0 76,5 

Καμία συγκεκριμένη 94 23,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
 
Πίνακας 7.12 Άποψη των καταναλωτών για το ελαιόλαδο σε σχέση με τα υπόλοιπα 

έλαια 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Το ελαιόλαδο κάνει 
καλό στην υγεία 290 72,5 102 25,5 8 2,0 0 0 0 0 

Το ελαιόλαδο είναι 
υψηλότερης ποιότητας 
από τα υπόλοιπα ελαια 245 61,3 119 29,8 32 8,0 4 1,0 0 0 

Το ελαιόλαδο είναι 
ακριβότερο από τα 
υπόλοιπα έλαια 191 47,8 163 40,8 40 10,0 6 1.,5 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Πίνακας 7.13 Προτίμηση των καταναλωτών ως προς τον τόπο αγοράς του ελαιόλαδου 

Τόπος Πάντα Συνήθως Σπάνια Ποτέ 
Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Σούπερ Μάρκετ 190 47.5 112 28.0 41 10.3 57 14.3 

Κατάστημα 
λιανικής 
πώλησης 4 1.0 10 2.5 52 13.0 334 83.5 

Ιδιώτης 
παραγωγός 70 17.5 44 11.0 62 15.5 224 56.0 

Λαίκη αγορά 2 0.5 2 0.5 14 3.5 382 95.5 
 
 
 
 
Πίνακας  7.14  Απάντηση  στην  ερώτηση  “Έχετε  καταναλώσει  ποτέ  ελαιόλαδο 

εισαγωγής;” 

 
Δήλωση Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ναι 47 11,8 11,8 

Όχι 353 88,3 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
 
Πίνακας 7.15 Άποψη των καταναλωτών για την τιμή του ελαιόλαδου 

 
Δήλωση 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Πολύ φθηνό 2 ,5 ,5 

Φθηνό 2 ,5 1,0 

Έχει λογική τιμή 129 32,3 33,3 

Ακριβό 173 43,3 76,5 

Πολύ ακριβό 94 23,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 



  

Πίνακας 7.16  Στάση  των καταναλωτών απέναντι στο ενδεχόμενο αύξησης  της  τιμής 

του ελαιόλαδου  

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Αν αυξηθεί η τιμή 
του ελαιόλαδου, δεν 
θα αγοράζω 12 3 26 6,5 85 21,3 187 46,8 90 22,5 

 
 
 
 
 
Πίνακας 7.17 Συχνότητα κατανάλωσης ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας s/m 

 
Συχνότητα Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Πάντα 30 7,5 7,5 

Συνήθως 52 13,0 20,5 

Σπάνια 104 26,0 46,5 

Ποτέ 214 53,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
Πίνακας7.18 Άποψη των καταναλωτών για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m 

Δήλωση Συμφωνώ 

απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Το ελαιόλαδο 

ιδιωτικής ετικέτας 

s/m έχει καλή τιμή 95 23,8 161 40,3 116 29,0 20 5,0 8 2,0 

Το ελαιόλαδο 

ιδιωτικής ετικέτας 

s/m είναι υψηλής 

ποιότητας 20 5,0 68 17,0 188 47,0 86 21,5 38 9,5 

 



  

 
Πίνακας 7.19 Κριτήριο που λαμβάνουν περισσότερο υπόψη οι καταναλωτές κατά την 

αγορά ελαιόλαδου 

 
Κριτήριο Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Τιμή 99 24,8 24,8 

Ποιότητα 155 38,8 63,5 

Επωνυμία 42 10,5 74,0 

Οξύτητα 52 13,0 87,0 

Συσκευασία 2 ,5 87,5 

Προέλευση 48 12,0 99,5 

Άλλο 2 ,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
Πίνακας 7.20 Απάντηση στην ερώτηση “Θυμάστε κάποια διαφήμιση ελαιόλαδου;” 

 
Δήλωση 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ναι 310 77,5 77,5 

Όχι 90 22,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
Πίνακας 7.21 Μέσο το οποίο προέβαλε την διαφήμιση ελαιόλαδου που έχουν υπόψη 

οι καταναλωτές 

 
Μέσο 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Τηλεόραση 306 98,7 98,7 

Ραδιόφωνο 4 1,3 100,0 

Σύνολο 310 100,0  
 
 
 
 
 



  

Πίνακας 7.22 Επωνυμία που αφορούσε η διαφήμιση ελαιόλαδου που έχουν υπόψη οι 

καταναλωτές 

 
Επωνυμία Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Άλτις 196 63,2 63,2 

Μινέρβα 36 11,6 74,8 

Σπιτικό 14 4,5 79,4 

Ένωση Πεζών κρήτης 40 12,9 92,3 

Άλλη 2 ,6 92,9 

Δεν θυμάμαι 22 7,1 100,0 

Σύνολο 310 100,0  
 
 
Πίνακας 7.23  Άποψη  των  καταναλωτών σχετικά με  την  επίδραση  και  τη  λειτουργία 

της διαφήμισης 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 
Η διαφήμιση του 
ελαιόλαδου 
επηρεάζει τις 
αγορές μου 16 4,0 51 12,8 117 29,3 154 38,5 62 15,5 

Η διαφήμιση του 
ελαιόλαδου με 
ενημερώνει 22 5,5 131 32,5 179 44,8 64 16,0 4 1,0 

Η διαφήμιση του 
ελαιόλαδου δεν με 
παραπλανά 50 12,5 104 26 214 53,5 26 6,5 6 1,5 

 
 
Πίνακας 7.24 Προτίμηση  των  καταναλωτών αναφορικά με  τη συσκευασία ή μη  του 

ελαιόλαδου  

 
Προτίμηση 

Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Χύμα 78 19,5 19,5 

Συσκευασμλενο 322 80,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 



  

Πίνακας  7.25  Προτίμηση  των  καταναλωτών  σχετικά  με  το  υλικό  συσκευασίας  του 

ελαιόλαδου 

 
Υλικό συσκευασίας Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Πλαστικό 111 27,8 27,8 

Μεταλλικό 153 38,3 66,0 

Γυάλινο 71 17,8 83,8 

Χάρτινο (Tetrapack) 23 5,8 89,5 

Οποιοδήποτε 42 10,5 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 
 
 
Πίνακας  7.26  Άποψη  των  καταναλωτών  σχετικά  με  τη  σημαντικότητα  της 

συσκευασίας του ελαιόλαδου 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 
Όταν αγοράζω 
ελαιόλαδο με 
ενδιαφέρει η 
συσκευασία του 20 5,0 196 49,0 130 32,5 46 11,5 8 2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας  7.27  Απάντηση  στην  ερώτηση  “Όταν  αγοράζετε  ελαιόλαδο,  διαβάζετε  την 

ετικέτα;” 

 
Δήλωση Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ναι 296 74,0 74,0 

Όχι 104 26,0 100,0 

Σύνολο 400 100,0  
 
 



  

 
Πίνακας  7.28  Απάντηση  στην  ερώτηση  “  Όταν  αγοράζετε  ελαιόλαδο  ποιες 

πληροφορίες ετικέτας σας ενδιαφέρουν;” 

Πληροφορία Πάντα Συνήθως Σπάνια Ποτέ 
Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 

Είδος 198 66,9 56 14,0 30 7,5 12 3,0 

Ημερομηνλια 
λήξης 254 85,8 26 8,8 12 4,1 4 1,4 

Οξύτητα 131 44,3 61 20,6 40 13,5 64 21,6 

Συντηρητικά 103 34,8 64 21,6 37 12,5 92 31,1 

Θρεπτικά 
συστατικά 87 29,4 58 19,6 45 15,2 106 35,8 

Τρόπος 
εξαγωγής (εν 
θερμώ-εν 
ψυχρώ) 53 17,9 32 10,8 54 18,2 157 53 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας  7.29  Άποψη  των  καταναλωτών  σχετικά  με  τις  πληροφορίες  που 

αναγράφονται στην ετικέτα του ελαιόλαδου 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 
Η ετικέτα του 
ελαιόλαδου 
περιλαμβάνει 
σημαντικές 
πληροφορίες 72 18,0 232 58,0 88 22,0 7 1,8 1 0,3 
Οι πληροφορίες 
που υπάρχουν στην 
ετικέτα του 
ελαιόλαδου είναι 
αληθείς 6 1,5 92 23,0 238 59,5 56 14,0 8 2,0 

 
 
 



  

Πίνακας 7.30 Άποψη των καταναλωτών για την ασφάλεια του ελαιόλαδου 

Δήλωση Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ουτε 
συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ  Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
εντόνως 

Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. Συχ. Ποσ. 
Το ελαιόλαδο που 
κυκλοφορεί στην 
αγορά είναι 
ασφαλές 16 4,0 100 25,0 172 43,0 98 24,5 14 3,5 
Οι εταιρίες 
παραγωγής 
ελαιόλαδου 
φροντίζουν για την 
ασφάλειά του 7 1,8 129 32,3 148 37,0 76 19,0 40 10,0 
Οι κρατικοί 
ελεγκτικοί 
μηχανισμοί 
ασφαλείας 
λειτουργούν 
ικανοποιητικά 8 2,0 68 17,0 144 36,0 128 32,0 52 13,0 

Το συσκευασμένο 
ελαιόλαδο είναι πιο 
ασφαλές από το 
χύμα 81 20,3 139 34,8 142 35,5 24 6,0 14 3,5 

 
 
 

Πίνακας 7.31 Κατανομή της συχνότητας κατανάλωσης ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας 

s/m σε σχέση με το εισόδημα 

   Εισόδημα 

Σύνολο

   
0-600€

601-

900 € 

901-

1200 €

1201-

1700 € 

1701-

2500 €  

Άνω των 

2500 € 

Συχνότητα 

κατανάλωσης 

Πάντα  Συχνότητα 18 12 0 0 0 0 30

%  60,0% 40,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 6 18 20 4 2 2 52

% 11,5% 34,6% 38,5% 7,7% 3,8% 3,8% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 12 12 24 40 10 6 104

% 11,5% 11,5% 23,1% 38,5% 9,6% 5,8% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 22 34 26 50 52 30 214

% 10,3% 15,9% 12,1% 23,4% 24,3% 14,0% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 58 76 70 94 64 38 400

% 14,5% 19,0% 17,5% 23,5% 16,0% 9,5% 100,0%

χ2=142,507 , β.ε=15 , p<0,001 , Cramers V=0,345 



  

Πίνακας  7.32  Κατανομή  του  κριτηρίου  που  λαμβάνουν  περισσότερο  υπόψη  οι 

καταναλωτές σε σχέση με το εισόδημα 

   Εισόδημα 

Σύνολο

   
0-600€

601-

900 € 

901-

1200 € 

1201-

1700 € 

1701-

2500 €  

Άνω των 

2500 € 

Κριτήριο Τιμή Συχνότητα 28 38 22 6 2 3 99

% 28,3% 38,4% 22,2% 6,1% 2,0% 3,0% 100,0%

Ποιότητα Συχνότητα 16 24 32 42 24 17 155

% 10,3% 15,5% 20,6% 27,1% 15,5% 11,0% 100,0%

Επωνυμία Συχνότητα 4 2 2 16 12 6 42

% 9,5% 4,8% 4,8% 38,1% 28,6% 14,3% 100,0%

Οξύτητα Συχνότητα 4 8 4 14 16 6 52

% 7,7% 15,4% 7,7% 26,9% 30,8% 11,5% 100,0%

Συσκευασία Συχνότητα 0 2 0 0 0 0 2

% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Προέλευση Συχνότητα 6 2 10 14 10 6 48

% 12,5% 4,2% 20,8% 29,2% 20,8% 12,5% 100,0%

Άλλο Συχνότητα 0 0 0 2 0 0 2

% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 58 76 70 94 64 38 400

% 14,5% 19,0% 17,5% 23,5% 16,0% 9,5% 100,0%

χ2=121,416 , β.ε=30 , p<0,001 , Cramers V=0,246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Πίνακας  7.33  Κατανομή  του  κριτηρίου  που  λαμβάνουν  περισσότερο  υπόψη  οι 

καταναλωτές σε σχέση με την ύπαρξη ανήλικων τέκνων στην οικογένεια 

   Ανήλικα τέκνα 

Σύνολο    Ναι Όχι 

Κριτήριο Τιμή Συχνότητα 12 87 99

% 12,1% 87,9% 100,0%

Ποιότητα Συχνότητα 58 97 155

% 37,4% 62,6% 100,0%

Επωνυμία Συχνότητα 20 22 42

% 47,6% 52,4% 100,0%

Οξύτητα Συχνότητα 24 28 52

% 46,2% 53,8% 100,0%

Συσκευασία Συχνότητα 0 2 2

% ,0% 100,0% 100,0%

Προέλευση Συχνότητα 20 28 48

% 41,7% 58,3% 100,0%

Άλλο Συχνότητα 2 0 2

% 100,0% ,0% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 136 264 400

% 34,0% 66,0% 100,0%

χ2=34,990, β.ε=6 , p<0,001 , Cramers V=0,296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Πίνακας  7.34  Κατανομή  των  ερωτώμενων  σε  σχέση  με  την  δυνατότητα  μνήμης 

κάποιας διαφήμισης ελαιόλαδου και την ηλικία τους. 

   Θυμάστε κάποια 

διαφήμιση; 

Σύνολο    Ναι Όχι 

Ηλικία Κάτω των 20 

ετών 

Συχνότητα 12 0 12 

% 100,0% ,0% 100,0% 

21-35 ετών Συχνότητα 140 22 162 

% 86,4% 13,6% 100,0% 

36-50 ετών Συχνότητα 114 30 144 

% 79,2% 20,8% 100,0% 

51-65 ετών Συχνότητα 30 22 52 

% 57,7% 42,3% 100,0% 

Άνω των  66 

ετών 

Συχνότητα 14 16 30 

% 46,7% 53,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 310 90 400 

χ2=39,161, β.ε=4 , p<0,001 , Cramers V=0,313 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Πίνακας 7.35 

   Επωνυμία αγοράς 

Σύνολο

   

Αλτις Μινέρβα Σπιτικό

Ένωση 

Πεζών 

Κρήτης Άλλη 

Καμία 

συγκεκριμένη 

Επωνυμία 

διαφήμισης 

Αλτις Συχνότητα 84 6 16 8 48 34 196

% 42,9% 3,1% 8,2% 4,1% 24,5% 17,3% 100,0%

Μινέρβα Συχνότητα 6 18 2 4 2 4 36

% 16,7% 50,0% 5,6% 11,1% 5,6% 11,1% 100,0%

Σπιτικό Συχνότητα 2 0 2 2 2 6 14

% 14,3% ,0% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 100,0%

Ένωση 

Πεζών 

Κρήτης 

Συχνότητα 6 2 2 10 10 10 40

% 15,0% 5,0% 5,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0%

Άλλη Συχνότητα 0 0 0 0 2 0 2

% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

Δεν θυμάμαι Συχνότητα 2 4 2 2 4 8 22

% 9,1% 18,2% 9,1% 9,1% 18,2% 36,4% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 100 30 24 26 68 62 310

% 32,3% 9,7% 7,7% 8,4% 21,9% 20,0% 100,0%

χ2=133,440, β.ε=25 , p<0,001 , Cramers V=0,293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Πίνακας  7.36  Κατανομή  των  ερωτώμενων  σε  σχέση  με  την  παραδοχή  για  την 

επίδραση της διαφήμισης στις αγορές τους και την ηλικία τους  

   Ηλικία 

Σύνολο 

δήλωση   Κάτω των 

20 ετών 

21-35 

ετών 

36-50 

ετών 

51-65 

ετών 

Άνω των 

66 ετών 

Η διαφήμιση 

επηρεάζει τις 

αγορές μου 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συχνότητα 2 8 6 0 0 16

% 12,5% 50,0% 37,5% ,0% ,0% 100,0%

Συμφωνώ Συχνότητα 0 17 28 6 0 51

% ,0% 33,3% 54,9% 11,8% ,0% 100,0%

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συχνότητα 6 45 40 16 10 117

% 5,1% 38,5% 34,2% 13,7% 8,5% 100,0%

Διαφωνώ Συχνότητα 4 68 44 22 16 154

% 2,6% 44,2% 28,6% 14,3% 10,4% 100,0%

Διαφωνώ 

εντόνως 

Συχνότητα 0 24 26 8 4 62

% ,0% 38,7% 41,9% 12,9% 6,5% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 12 162 144 52 30 400

% within 

erotisi19a 

3,0% 40,5% 36,0% 13,0% 7,5% 100,0%

χ2=29,258, β.ε=16 , p=0,002 , Cramers V=0,135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Πίνακας 7.37 Κατανομή των ερωτώμενων σε σχέση με την ανάγνωση της ετικέτας και 

την ηλικία τους. 

   Ανάγνωση ετικέτας 

Σύνολο    Ναι Όχι 

Ηλικία Κάτω των 20 

ετών 

Συχνότητα 10 2 12

% 83,3% 16,7% 100,0%

21-35 ετών Συχνότητα 116 46 162

% 71,6% 28,4% 100,0%

36-50 ετών Συχνότητα 120 24 144

% 83,3% 16,7% 100,0%

51-65 ετών Συχνότητα 34 18 52

% 65,4% 34,6% 100,0%

Άνω των  66 

ετών 

Συχνότητα 16 14 30

% 53,3% 46,7% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 296 104 400

% 74,0% 26,0% 100,0%

χ2=16,212, β.ε=4 , p=0,002 , Cramers V=0,201 

 
Πίνακας  7.38  Κατανομή  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πληροφορία  της 

ετικέτας «συντηρητικά» σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων 

   Μορφωτικό επίπεδο 

Σύνολο

   

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

ΙΕΚ 

Τεχνικές 

σχολές ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό 

Συντηριτικά Πάντα Συχνότητα 6 5 18 18 12 28 16 103

% 5,8% 4,9% 17,5% 17,5% 11,7% 27,2% 15,5% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 2 2 10 16 2 16 16 64

% 3,1% 3,1% 15,6% 25,0% 3,1% 25,0% 25,0% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 4 1 4 10 2 16 0 37

% 10,8% 2,7% 10,8% 27,0% 5,4% 43,2% ,0% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 18 8 26 6 10 18 6 92

% 19,6% 8,7% 28,3% 6,5% 10,9% 19,6% 6,5% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 30 16 58 50 26 78 38 296



  

   Μορφωτικό επίπεδο 

Σύνολο

   

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

ΙΕΚ 

Τεχνικές 

σχολές ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό 

Συντηριτικά Πάντα Συχνότητα 6 5 18 18 12 28 16 103

% 5,8% 4,9% 17,5% 17,5% 11,7% 27,2% 15,5% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 2 2 10 16 2 16 16 64

% 3,1% 3,1% 15,6% 25,0% 3,1% 25,0% 25,0% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 4 1 4 10 2 16 0 37

% 10,8% 2,7% 10,8% 27,0% 5,4% 43,2% ,0% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 18 8 26 6 10 18 6 92

% 19,6% 8,7% 28,3% 6,5% 10,9% 19,6% 6,5% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 30 16 58 50 26 78 38 296

% 10,1% 5,4% 19,6% 16,9% 8,8% 26,4% 12,8% 100,0%

χ2=57,993, β.ε=18 , p<0,001 , Cramers V=0,255 

 
 
Πίνακας  7.39  Κατανομή  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πληροφορία  της 

ετικέτας «θρεπτικά συστατικά» σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων 

   Μορφωτικό επίπεδο 

Σύνολο

   

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

ΙΕΚ 

Τεχνικές 

σχολές ΤΕΙ AEI Μεταπτυχιακό 

Θρεπτικά 

συστατικά 

Πάντα Συχνότητα 4 5 18 20 10 20 10 87

% 4,6% 5,7% 20,7% 23,0% 11,5% 23,0% 11,5% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 4 0 12 8 6 16 12 58

% 6,9% ,0% 20,7% 13,8% 10,3% 27,6% 20,7% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 4 1 4 12 0 18 6 45

% 8,9% 2,2% 8,9% 26,7% ,0% 40,0% 13,3% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 18 10 24 10 10 24 10 106

% 17,0% 9,4% 22,6% 9,4% 9,4% 22,6% 9,4% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 30 16 58 50 26 78 38 296

% 10,1% 5,4% 19,6% 16,9% 8,8% 26,4% 12,8% 100,0%

χ2=39,793, β.ε=18 , p=0,001 , Cramers V=0,212 



  

 

Πίνακας  7.40  Κατανομή  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πληροφορία  της 

ετικέτας «τρόπος παραγωγής» σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων 

   Μορφωτικό επίπεδο 

Σύνολο

   

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

ΙΕΚ 

Τεχνικές 

σχολές TEI AEI Μεταπτυχιακό 

Τρόπος 

παραγωγής 

Πάντα Συχνότητα 4 3 16 8 6 12 4 53

% 7,5% 5,7% 30,2% 15,1% 11,3% 22,6% 7,5% 100,0%

Συνήθως Συχνότητα 4 0 12 2 0 6 8 32

% 12,5% ,0% 37,5% 6,3% ,0% 18,8% 25,0% 100,0%

Σπάνια Συχνότητα 0 4 4 12 4 22 8 54

% ,0% 7,4% 7,4% 22,2% 7,4% 40,7% 14,8% 100,0%

Ποτέ Συχνότητα 22 9 26 28 16 38 18 157

% 14,0% 5,7% 16,6% 17,8% 10,2% 24,2% 11,5% 100,0%

Σύνολο Συχνότητα 30 16 58 50 26 78 38 296

% 10,1% 5,4% 19,6% 16,9% 8,8% 26,4% 12,8% 100,0%

χ2=41,240, β.ε=18 , p=0,002 , Cramers V=0,373 

 
 
 
 
Πίνακας  7.41  Στατιστικά  σημαντικές  σχέσεις  που  προέκυψαν  από  τον  στατιστικό 

έλεγχο ανεξαρτησίας με ανεξάρτητη μεταβλητή το εισόδημα 

 ανεξάρτητη μεταβλητή: εισόδημα  
Μεταβλητή χ2 β.ε p Cramer's V 

συχνότητα 
κατανάλωσης 
ελαιόλαδου 
ιδιωτικής 
ετικέτας s/m 

142,507 15 <0,001 0,345 

κριτήριο που 
λαμβάνεται 
υπόψη κατά την 
αγορά 
ελαιόλαδου  

121,416 30 <0,001 0,246 

 
 
 
 
 



  

 
 
Πίνακας  7.42  Στατιστικά  σημαντικές  σχέσεις  που  προέκυψαν  από  τον  στατιστικό 

έλεγχο ανεξαρτησίας με ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικία 

 ανεξάρτητη μεταβλητή: ηλικία  
Μεταβλητή χ2 β.ε p Cramer's V 

μνήμη κάποιας 
διαφήμισης 
ελαιόλαδου 

39,161 4 <0,001 0,313 

παραδοχή 
επίδρασης της 
διαφήμισης στην 
αγορά 
ελαιόλαδου 

29,258 16 0,002 0,135 

ανάγνωση 
ετικέτας στην 
συσκευασία του 
ελαιόλαδου  

16,212 4 0,002 0,201 

 
 
Πίνακας  7.43  Στατιστικά  σημαντικές  σχέσεις  που  προέκυψαν  από  τον  στατιστικό 

έλεγχο ανεξαρτησίας με ανεξάρτητη μεταβλητή το επίπεδο σπουδών 

 ανεξάρτητη μεταβλητή: επίπεδο σπουδών 
Μεταβλητή χ2 β.ε p Cramer's V 

ενδιαφέρον για 
συντηρητικά  

57,993 18 <0,001 0,255 

ενδιαφέρον 
γιαθρεπτικά 
συστατικά 

39,793 18 0,001 0,212 

ενδιαφέρον για 
τρόπο 
παραγωγής 

41,24 18 0,002 0,373 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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Διάγραμμα 3.1: Η ετήσια παραγωγή ελαιόλαδου σε Ελλάδα και Ε.Ε 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 
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Διάγραμμα 3.2: Η ποσοστιαία συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής στην παραγωγή 

της Ε.Ε 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 
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Διάγραμμα 3.3 Η κατανάλωση του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και την Ε.Ε 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 

 
 
 
 

 
Διάγραμμα 3.4: Η ελληνική εξαγωγή ελαιόλαδου σε ποσότητα και αξία 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 

 
 
 
 

 
Διάγραμμα 3.5: Η ελληνική εισαγωγή ελαιόλαδου σε ποσότητα και αξία 

Πηγή: FAOSTAT (2009), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 
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Διάγραμμα 5.1 Η κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης ανά μέσο για τα έτη 2008 και 

2009 

Πηγή: : Media Services SA (2010), κατόπιν επεξεργασίας στοιχείων από τον ερευνητή 
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Διάγραμμα 6.1:  Κατανομή  των  συμμετεχόντων  στην  ποιοτική  έρευνα  καταναλωτών 

με βάση την ηλικία . 
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Διάγραμμα 6.2: Κατανομή  των  συμμετεχόντων στην  ποιοτική  έρευνα  καταναλωτών 

με βάση το μορφωτικό επίπεδο.  
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Διάγραμμα 7.1 Φύλο ερωτώμενων 
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Διάγραμμα 7.2 Κλάσεις ηλικιών των ερωτώμενων 
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Διάγραμμα 7.3 Μορφωτικό επίπεδο ερωτώμενων 
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Διάγραμμα 7.4 Οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων 
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Διάγραμμα 7.5 Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των ερωτώμενων 
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Διάγραμμα 7.6 Προτίμηση των καταναλωτών σχετικά με το είδος του ελαιόλαδου 
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Διάγραμμα  7.7  Προτίμηση  των  καταναλωτών  ως  προς  τον  τόπο  αγοράς  του 

ελαιόλαδου 
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Διάγραμμα 7.8 Άποψη των καταναλωτών για την τιμή του ελαιόλαδου 

 



  

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Το ελαιόλαδο ιδιωτικής
ετικέτας s/m έχει καλή τιμη

Το ελαιόλαδο ιδιωτικής
ετικέτας s/m είναι υψηλής

ποιότητας

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφώνω

Διαφωνώ

Διαφωνώ εντόνως

 
Διάγραμμα 7.9 Άποψη των καταναλωτών για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας s/m 
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Διάγραμμα  7.10  Επωνυμία  που  αφορούσε  η  διαφήμιση  ελαιόλαδου  που  έχουν 

υπόψη οι καταναλωτές 
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Διάγραμμα  7.11  Άποψη  των  καταναλωτών  σχετικά  με  την  επίδραση  και  την 

λειτουργία της διαφήμισης 
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Διάγραμμα  7.12    Απάντηση  στην  ερώτηση  “  Όταν  αγοράζετε  ελαιόλαδο  ποιες 

πληροφορίες ετικέτας σας ενδιαφέρουν;” 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

οι πληροφορίες της
ετικέτας είναι σημαντικές

οι πληροφορίες της
ετικέτας είναι αληθείς

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφώνω

Διαφωνώ

Διαφωνώ εντόνως

 

Διάγραμμα  7.13  Άποψη  των  καταναλωτών  για  τις  πληροφορίες  που  αναγράφονται 

στην ετικέτα 
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Διάγραμμα 7.14 Άποψη των καταναλωτών για την ασφάλεια του ελαιόλαδου  

 

 

 
 
 


