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είκαη αξρεγφο. ζει.71 

Πίλαθαο 64 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα έρσ θαηλνχξηεο ηδέεο θαη λα είκαη 

δεκηνπξγηθφο. Μνπ αξέζεη λα θάλσ ηα πξάγκαηα κε ηνλ δηθφ κνπ πξσηφηππν ηξφπν 

ζει.71 
Πίλαθαο 65 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα παίξλσ ηηο δηθέο κνπ απνθάζεηο γηα φηη 

θάλσ. Θέισ λα είκαη ειεχζεξνο λα επηιέγσ θαη λα ζρεδηάδσ κφλνο κνπ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο κνπ. ζει.72 

Πίλαθαο 66 Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ θαλείο λα ελδηαθέξεηαη γηα θαηλνχξηα 

πξάγκαηα. Σνπ/ηεο αξέζεη λα αλαδεηά θαη λα πξνζπαζεί λα ηα θαηαιάβεη φια. ζει.72 

Πίλαθαο 67 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα είλαη αλεμάξηεηνο/ε. Θέιεη λα βαζίδεηαη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο. ζει.73 

Πίλαθαο 68 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ε λα επηδεηθλχεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ/ηεο. 

Θέιεη λα ζαπκάδεη ν θφζκνο απηφ πνπ θάλεη. ζει.73 

Πίλαθαο 69 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε ην λα είλαη πνιχ επηηπρεκέλνο/ε. Θέιεη λα 

εληππσζηάδεη ηνπο άιινπο ζει.73 

Πίλαθαο 70 Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαλείο θηιφδνμνο. Θέιεη λα δείρλεη 

πφζν ηθαλφο/ή είλαη. ζει.74 

Πίλαθαο 71 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ε λα πξννδεχεη ζηε δσή ηνπ/ηεο. Πξνζπαζεί 

λα θάλεη ηα πξάγκαηα θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο. ζει.74 

Πίλαθαο 72 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ε λα δεη ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

Απνθεχγεη νηηδήπνηε κπνξεί λα βάιεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ/ηεο. ζει.74 

Πίλαθαο 73 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ή ε θπβέξλεζε λα κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ 

αζθάιεηα ηνπ/ηεο απέλαληη ζε θάζε είδνπο απεηιή. Θέιεη ην θξάηνο λα είλαη ηζρπξφ 

γηα λα κπνξεί λα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο ηνπ. ζει.75 

Πίλαθαο 74 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη ηα πξάγκαηα νξγαλσκέλα θαη 

θαζαξά. Γελ ηνπ/ηεο αξέζεη ε αλαζηάησζε. ζει.75 

Πίλαθαο 75 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα παξακέλεη πγηήο. Πξνζπαζεί λα 

απνθεχγεη ηηο αζζέλεηεο. ζει.75 

Πίλαθαο 76 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ππάξρεη κία ζηαζεξή θπβέξλεζε. 

Σνλ/ηελ απαζρνιεί ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο. ζει.76 

Πίλαθαο 77 Φάρλεη πάληα θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα λα ηα δνθηκάζεη. Πηζηεχεη φηη 

είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δσή ηνπ λα θάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. ζει.76 
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Πίλαθαο 78 Αλαδεηεί ηελ πεξηπέηεηα θαη ηνπ/ηεο αξέζεη λα είλαη ξηςνθίλδπλνο/ε. 

Θέιεη ε δσή ηνπ/ηεο λα είλαη ζπλαξπαζηηθή.  ζει.76 

Πίλαθαο 79 Σνπ/ηεο αξέζνπλ νη εθπιήμεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα δεη κηα 

ζπλαξπαζηηθή δσή. ζει.77 

Πίλαθαο 80 Πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέλε. 

Πηζηεχεη φηη φινη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη πάληα λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο, αθφκε θαη 

φηαλ θαλείο δελ επηβιέπεη ηελ ηήξεζή ηνπο. ζει.77 

Πίλαθαο 81 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ζπκπεξηθέξεηαη πάληα ζσζηά. Θέιεη λα 

απνθεχγεη λα θάλεη νηηδήπνηε γηα ην νπνίν νη άλζξσπνη ζα έιεγαλ φηη είλαη ιάζνο. 

ζει.78 
Πίλαθαο 82 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη ππάθνπνο. Πηζηεχεη φηη πξέπεη 

πάληα λα δείρλεη ζεβαζκφ ζηνπο γνλείο ηνπ/ηεο θαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία 

ζει.78 
Πίλαθαο 83 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη επγεληθφο/ε κε ηνπο άιινπο. 

Πξνζπαζεί λα κελ ηνπο ελνριεί θαη λα κελ ηνπο εθλεπξίδεη. ζει.78 

Πίλαθαο 84 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα κε δεηάεη πεξηζζφηεξα απφ φζα ήδε έρεη. 

Πηζηεχεη φηη ν θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε απηά πνπ έρεη. 

ζει.79 
Πίλαθαο 85 Ζ ζξεζθεία είλαη θάηη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε. Πξνζπαζεί λα θξαηάεη ηα 

ήζε θαη ηα έζηκα, πνπ ηνπ/ηεο έδσζε ε ζξεζθεία ηνπ/ηεο. ζει.79 

Πίλαθαο 86 Δίλαη ζεκαληηθά γη‟ απηφλ/ε ηα ήζε θαη ηα έζηκα φπσο ηα έρεη κάζεη. 

Πηζηεχεη φηη είλαη θαιχηεξν λα δξα θαλείο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. ζει.79 

Πίλαθαο 87 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη κεηξηφθξσλ. Πξνζπαζεί λα κελ 

ηξαβάεη ηελ πξνζνρή. ζει.80 

Πίλαθαο 88 Πξνζπαζεί πάληα λα πεξλάεη θαιά. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ε λα 

θάλεη πξάγκαηα πνπ ηνπ/ηεο πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε. ζει.80 

Πίλαθαο 89 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα δηαζθεδάδεη ζηε δσή. Σνπ/ηεο αξέζεη λα 

θαθνκαζαίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο. ζει.81 

Πίλαθαο 90 Θέιεη λα απνιακβάλεη ηε δσή. Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα πεξλάεη 

θαιά. ζει.81 

Πίλαθαο 91 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ/ηεο. 

Θέιεη λα θξνληίδεη γηα ην θαιφ ηνπο. ζει.81 

Πίλαθαο 92 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη πηζηφο/ε ζηνπο θίινπο ηνπ/ηεο. 

Θέιεη λα αθνζηψλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ/ηεο. ζει.82 

Πίλαθαο 93 Πξνζπαζεί πάληα λα ππνζηεξίδεη ηνπο γλσζηνχο ηνπ/ηεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. ζει.82 

Πίλαθαο 94 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ζπγρσξεί ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ/ηελ 

έρνπλ αδηθήζεη. Πξνζπαζεί λα δεη ηελ θαιή πιεπξά ησλ αλζξψπσλ. ζει.82 

Πίλαθαο 95 Φχιν ζει.83 

Πίλαθαο 96 Ζιηθία ζει.83 

Πίλαθαο 97 Δθπαίδεπζε ζει.83 

Πίλαθαο 98 Δηζφδεκα ζει.84 

Πίλαθαο 99 Δπάγγεικα ζει.84  

Πίλαθαο 100 Μέιε νηθνγέλεηαο ζει.84 

Πίλαθαο 101 Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα γηα ηξφθηκα ζει.85 

Πίλαθαο 102 Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα γηα δάλεηα ζει.85 

Πίλαθαο 103 Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα γηα έλδπζε θαη ππφδεζε ζει.85 

Πίλαθαο 104 Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα γηα δηαζθέδαζε θαη ηαμίδηα ζει.86 

Πίλαθαο 105 Κχξηα θαηνηθία  ζει.86 

Πίλαθαο 106 Μέγεζνο θχξηαο θαηνηθίαο ζει.86 
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Πίλαθαο 107 Ηδηνθηεζία απηνθηλήηνπ <1.600 θπβηθά ζει.87 

Πίλαθαο 108 Ηδηνθηεζία απηνθηλήηνπ 1601-2000 θπβηθά ζει.87 

Πίλαθαο 109 Ηδηνθηεζία απηνθηλήηνπ 2000< ζει.87 

Πίλαθαο 110 Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 1 Descriptive Statistics ζει.88  

Πίλαθαο 111 Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 1 Descriptive Statistics ζει.88 

Πίλαθαο 112 Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 2 Descriptive Statistics  ζει.89  

Πίλαθαο 113 Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 2 Descriptive Statistics ζει.89 

Πίλαθαο 114 Αξλεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Descriptive Statistics ζει.90 

Πίλαθαο 115 Αξλεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Descriptive Statistics ζει.90 

Πίλαθαο 116 Γηαινγηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Descriptive Statistics ζει.91 

Πίλαθαο 117 Γηαινγηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Descriptive Statistics ζει.91 

Πίλαθαο 118 Οηθνπκεληθφηεηα Descriptive Statistics ζει.92 

Πίλαθαο 119 Οηθνπκεληθφηεηα Descriptive Statistics ζει.92 

Πίλαθαο 120 Γχλακε Descriptive Statistics ζει.92 

Πίλαθαο 121 Γχλακε Descriptive Statistics ζει.92 

Πίλαθαο 122 Αηνκηθή Καηεχζπλζε Descriptive Statistics ζει.93 

Πίλαθαο 123 Αηνκηθή Καηεχζπλζε Descriptive Statistics ζει.93 

Πίλαθαο 124 Δπηηπρία Descriptive Statistics ζει.93 

Πίλαθαο 125 Δπηηπρία Descriptive Statistics ζει.94 

Πίλαθαο 126 Αζθάιεηα Descriptive Statistics  ζει.94 

Πίλαθαο 127 Αζθάιεηα Descriptive Statistics  ζει.94 

Πίλαθαο 128 Αλαδσνγφλεζε Descriptive Statistics ζει.95 

Πίλαθαο 129 Αλαδσνγφλεζε Descriptive Statistics ζει.95 

Πίλαθαο 130 Τπαθνή Descriptive Statistics ζει.95 

Πίλαθαο 131 Τπαθνή Descriptive Statistics ζει.96 

Πίλαθαο 132 Παξάδνζε Descriptive Statistics ζει.96 

Πίλαθαο 133 Παξάδνζε Descriptive Statistics ζει.96 

Πίλαθαο 134 Ζδνληζκφο Descriptive Statistics ζει.97 

Πίλαθαο 135 Ζδνληζκφο Descriptive Statistics ζει.97 

Πίλαθαο 136 Καινζχλε Descriptive Statistics ζει.97 

Πίλαθαο 137: Καινζχλε Descriptive Statistics ζει.97 

Πίλαθαο 138: viologika Descriptive Statistics  ζει.98 

Πίλαθαο 139: viologika Descriptive Statistics ζει.98 

Πίλαθαο 140 :Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά» (Ρ02) κε ηελ εξψηεζε «Ζιηθία» (7β) ζει.100 

Πίλαθαο 141 :Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ ηνπηθά παξαδνζηαθά 

πξντφληα» (Ρ07) κε ηελ εξψηεζε «Ζιηθία» (7β) ζει.101 

Πίλαθαο 142: Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά» (Ρ01) κε ηελ εξψηεζε «Δπίπεδν κφξθσζεο» (7γ) ζει.103 

Πίλαθαο 143: Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά» (Ρ01) κε ηελ εξψηεζε «Οηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» (7δ) ζει.105 

Πίλαθαο 144 :Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά» (Ρ01) κε ηελ εξψηεζε «Δπάγγεικα» (7ε) ζει.106 

Πίλαθαο 145 :Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά» κε ηελ εξψηεζε  «Δπάγγεικα» ζει.108 

Πίλαθαο 146: Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη 

«Φχιν» ζει.110 

Πίλαθαο 147:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη 

«Ζιηθία» ζει.111 
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Πίλαθαο 148:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη 

«εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» ζει.112 

Πίλαθαο 149:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» θαη 

«ειηθία» ζει.113 

Πίλαθαο 150:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«ειηθία» ζει.114 

Πίλαθαο 151:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«κνξθσηηθφ επίπεδν» ζει.115 

Πίλαθαο 152:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«κεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα» γηα δηαζθέδαζε/ηαμίδηα ζει.116 

Πίλαθαο 153: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά 1», «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2», «αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά»  θαη «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά»  ζει.117 

Πίλαθαο 154: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ «νηθνπκεληθφηεηα» θαη 

«θαινζχλε» ζει.118 

Πίλαθαο 155: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «αξλεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ «νηθνπκεληθφηεηα» θαη 

«αλαδσνγφλεζε» ζει.120 

Πίλαθαο 156: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «δηαινγηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη ησλ «αλεμάξηεησλ» κεηαβιεηψλ «αηνκηθή θαηεχζπλζε» θαη 

«επηηπρία» ζει.121 

Πίλαθαο 157: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «αγνξά 

βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

«ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1», «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» ζει.122 

Πίλαθαο 158: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «αγνξά 

βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» κε ηηο αλεμάξηεηεο ςπρνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο «δχλακε» «αζθάιεηα» θαη «εδνληζκφο» ζει.124 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

Γηάγξακκα  1: Καλάιηα δηαθίλεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ (2008) ζει.33 

Γηάγξακκα 2: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά" θαη "Ζιηθία" ζει.100 

Γηάγξακκα 3: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ ηνπηθά παξαδνζηαθά 

πξντφληα" θαη "Ζιηθία" ζει.102 

Γηάγξακκα 4: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά" θαη " Δπίπεδν Μφξθσζεο"  ζει.104 

Γηάγξακκα 5: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά" θαη "Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα" ζει.105 

Γηάγξακκα 6: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά" θαη "Δπάγγεικα" ζει.107 

Γηάγξακκα 7: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά" θαη "Δπάγγεικα" ζει.108 
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Εσταρηζηούκε ζερκά ηης θαζεγήηρηες κας 

                                          γηα ηελ ποιύηηκε βοήζεηα θαη ηελ θαζοδήγεζε ηοσς  

                                                                 θαηά ηε δηάρθεηα ηες εργαζίας. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη κία έξεπλα πεδίνπ ε νπνία δηεμήρζε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 

κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ άλσ ησλ 18 εηψλ κε έκθαζε ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνρή νξζνινγηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηνλ 

κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ ηεο εηαηξίαο «Βηotos» ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο 

ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ηελ έξεπλα απηή ζα παξαηεζνχλ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε Θεζζαινλίθε.  

Πξφθεηηαη γηα δεκνζθφπεζε κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην, θαη ε επηιεγκέλε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε ζχλζεηε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην.  

ε απηή ηελ έξεπλα δηεξεπλάηαη ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο κε έκθαζε ζηα βηνινγηθά 

πξντφληα θαζψο,  νη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηνπο, θαη ηπρφλ ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. 

Δπηπιένλ γίλεηαη δεπηεξνγελήο αλάιπζε ηεο αγνξάο. Καη ηέινο ζθηαγξαθείηαη ην 

πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα βηνινγηθά πξντφληα δελ είλαη αξθεηά πςειφο. Παξφια 

απηά ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη  αλαπηπζζφκελε θαη παξνπζηάδεη 

κεγάιεο απμήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπίζεο εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ εζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη κε νξηζκέλεο ςπρνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, πεξηζζφηεξν θαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ησλ νπνίσλ ε 

δηεξεχλεζε καο απέδσζε ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ απηψλ.  
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Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη κηα εθαξκνζκέλε έξεπλα κάξθεηηλγθ ε νπνία δηεμήρζε ην 

έηνο 2009 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη ζηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ απφ θνηηήηξηεο ηνπ 

ηκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο σο πηπρηαθή εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα έξεπλα 

πεδίνπ ε νπνία έρεη ζέκα ηνλ Ζζηθφ Καηαλαισηηζκφ.    

Σν εξέζηζκα γηα απηήλ ηελ έξεπλα ζηάζεθε ε επηζπκία ηεο εηαηξίαο «Biotos» λα 

επεθηαζεί ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο έρνληαο ελεκεξσζεί φηη ε αγνξά ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη αλαπηπζζφκελε θαη φηη θάπνηεο απφ 

ηηο εηαηξίεο πνπ ππάξρνπλ έρνπλ ππνζηεί κπντθνηάδ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ηνπο θαη έρνπλ θαηαγγειζεί γηα αλήζηθε ζπκπεξηθνξά. . Έηζη ε ίδηα ζέιεη λα 

πξνζεγγίζεη ηελ αγνξά πξνβάιινληαο κηα πην εζηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνρή νξζνινγηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο 

ηνλ κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ ηεο εηαηξίαο «Biotos» σο βάζε νξζνινγηθήο ζηξαηεγηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε δεκνζθφπεζε κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απφ ηηο θαζεγήηξηεο καο ηελ  θ. Σειηθίδνπ θαη θ.Γειεζηαχξνπ. Ζ 

επηιεγκέλε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε ζχλζεηε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαηά 

πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην (Area Sampling).  

ηα παξαθάησ θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε 

πξνθαηαξθηηθή θάζε, πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχκε ζην εξέζηζκα, ζην ζθνπφ 

θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ. ην δεχηεξν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα 

δνχκε δεπηεξνγελή ζηνηρεία κε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ, γηα ηελ 

νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα γηα λα απνθηήζνπκε κία 

ζθαηξηθή εηθφλα γχξσ απφ απηά. ην ηξίην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 

ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, ζα δνχκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο θαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά φιεο νη ππφ δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο ηεο εξγαζίαο. ην ηέηαξην θεθάιαην 

αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη Πίλαθεο 

Μνλήο Δηζφδνπ θαη νη Πίλαθεο Γηπιήο Δηζφδνπ θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα 

ζηαηηζηηθά tests πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα, νη πξνηάζεηο πξνο ηνπο θνξείο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1    

Προθαηαρθηηθή θάζε 

 

1.1 ΔΡΔΘΗΜΑ 

 

Ζ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ «Biotos» , ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Ννκφ Αηηηθήο επηζπκεί λα επεθηαζεί ζηελ αγνξά ηεο 

Θεζζαινλίθεο  αλνίγνληαο έλα θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ εηαηξία έρεη ελεκεξσζεί φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο  ε αγνξά βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ είλαη αλαπηπζζφκελε θαη είλαη ιίγεο νη εηαηξίεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Καζψο θαη ην φηη κεξηθέο απφ απηέο έρνπλ ππνζηεί κπντθνηάδ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θαη έρνπλ θαηαγγειζεί γηα αλήζηθε ζπκπεξηθνξά. Έηζη ε ίδηα ζέιεη 

λα πξνζεγγίζεη ηελ αγνξά πξνβάιινληαο κηα πην εζηθή ζπκπεξηθνξά.  Οπφηε θαη 

ρξεηάδεηαη ηελ θαηάιιειε νξζνινγηθή πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηηο εζηθέο 

ζπκπεξηθνξέο  ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί, θαζψο 

θαη ζρεηηθά κε ηηο ςπρνγξαθηθέο θαη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ 

απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο, γηα λα δεη αλ ζα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά νη θαηαλαισηέο ζην 

άλνηγκα λένπ θαηαζηήκαηνο βηνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 

1.2 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ  

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Ο κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ θαιείηαη ηψξα λα πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα ηνπ πξνβιήκαηνο, ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ, ζρεηηθά κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη θπξίσο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ αλά επίπεδν απνθάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

εηαηξία ελδηαθέξεηαη λα κάζεη αλ είλαη εθηθηή ε θαηάθηεζε ηεο λέαο αγνξάο θαη δεηά 

απφ ηελ εηαηξία εξεπλψλ ηελ δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο αγνξάο ζπκπεξηθνξάο 

θαηαλαισηψλ. Έηζη πξνθχπηνπλ ηα   παξαθάησ εξσηήκαηα : 

 Θα είναι επιτυχισ θ ειςαγωγι οικολογικών και βιολογικών προϊόντων ςτθν αγορά 

τθσ Θεςςαλονίκθσ 

 Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Θεζζαινλίθεο απέλαληη ζηα βηνινγηθά 

πξντφληα 

 Δίλαη πξαγκαηηθά κηα ζεηηθή επθαηξία γηα ηελ εηαηξία ε επέθηαζε ζηελ αγνξά 

ηεο Θεζζαινλίθεο 

 Πνην ζα είλαη ην εχξνο ηεο λέαο αγνξάο 

 Θα  αληαπνθξηζεί ην θνηλφ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα βηνινγηθά πξντφληα ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο ηηκήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα άιια κε βηνινγηθά πξντφληα 

 Καηά πφζν ηα άηνκα πηνζεηνχλ εζηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά  

 Σέινο  πνηα πνιηηηθή- ζηξαηεγηθή- ηαθηηθή είλαη νξζφ λα αθνινπζήζεη 
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1.3 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ  

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Ο ζαθήο θαη αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ είλαη ην 

πην θξίζηκν ζεκείν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηεο, 

ινηπφλ, φζν θαη ηελ επηηπρή εθπιήξσζή ηεο πξέπεη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα λα 

δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. Δπίζεο, πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ην κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ ψζηε ν εξεπλεηήο λα είλαη 

ζίγνπξνο φηη απηφ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ηαπηίδεηαη απφιπηα κε απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη. 

πγθεθξηκέλα ηψξα, ην πξφβιεκα ηεο δηνίθεζεο ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ πξφθεηηαη λα 

δηεξεπλεζεί απφ ηελ εξεπλεηηθή καο νκάδα, είλαη ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

είλαη πηζαλφλ λα ηελ επεξεάδνπλ, ζην πιαίζην ηεο εζηθήο θαηαλάισζεο. Καη 

γεληθφηεξα θαηά πφζν νη θαηαλαισηέο ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο θαη Ακπεινθήπσλ 

είλαη εζηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη αληίζηνηρα ηνπο παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο 

εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

1.4 ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε παξνρή νξζνινγηθήο 

πιεξνθφξεζεο πξνο ηνλ κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ ηεο εηαηξίαο Βηotos σο βάζε 

νξζνινγηθήο ζηξαηεγηθήο ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Με ηελ έξεπλα απηή ζα παξαηεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζηε Θεζζαινλίθε. Δπίζεο ζα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηνλ Καζνξηζκφ ηνπ Πξνβιήκαηνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Μάξθεηηλγθ. 

Δπηπιένλ ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα απνηειέζεη πεγή άληιεζεο δεπηεξνγελψλ 

ζηνηρείσλ γηα θάζε ελδηαθεξφκελν ζρεηηθά κε ηνλ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ. 
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1.5   ΘΔΜΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

«Γηεξεχλεζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη 

ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ άλσ ησλ 18 εηψλ κε έκθαζε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο  θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

είλαη πηζαλφλ λα ηελ επεξεάδνπλ. Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο είλαη ν 

Ννέκβξηνο 2009.» 

 

1.6  ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ ηεο 

έξεπλαο πξνθχπηνπλ απφ ην ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Έξεπλαο Μάξθεηηλγθ. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δηαρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα 

δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ ή ηελ έξεπλα γξαθείνπ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ή 

έξεπλα πεδίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα κειέηε νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

έξεπλα δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εζηθφ 

θαηαλαισηηζκφ θαη ζα αλαθεξζνχλ κφλν ηα βηνινγηθά πξντφληα δηφηη ε έξεπλα πνπ 

καο αλαηέζεθε απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο κηαο θαη είλαη ν ηνκέο 

ηεο επηρείξεζήο καο. Γη‟ απηφ θαη ε αλάιπζε ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ «Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Η».  

Απφ ηελ έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζα αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο θαη Ακπεινθήπσλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ςπρνγξαθηθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.  

ια απηά ζα δηεξεπλεζνχλ απφ ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Οη πξνο δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο ρσξίδνληαη ζε εμαξηεκέλεο θαη 

αλεμάξηεηεο. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη νη ζπκπεξηθνξηθέο ελψ νη αλεμάξηεηεο 

είλαη ηα δεκνγξαθηθά θαη ηα ςπρνγξαθηθά. 

Λίζηα κεηαβιεηώλ:  

 Δμαξηεκέλεο: 

1. Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Η 

2. Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά ΗΗ 

3. Αξλεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 

4. Γηαινγηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 

 

 Αλεμάξηεηεο: 

1. Οηθνπκεληθφηεηα  

2. Γχλακε  
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3. Αηνκηθή θαηεχζπλζε  

4. Δπηηπρία  

5. Αζθάιεηα  

6. Αλαδσνγφλεζε 

7. Τπαθνή  

8. Παξάδνζε  

9. Ζδνληζκφο  

10. Καινζχλε 

11. Γεκνγξαθηθά (Φχιν, Ζιηθία, Δθπαίδεπζε θιπ.)  

 

 

 

 

 

1.7   ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Γεληθόο ζηόρνο : Γηεξεχλεζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ επεξεαζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ςπρνγξαθηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο απνδνρήο απφ κέξνπο ηνπο 

ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 

Δηδηθνί ζηόρνη :  

Να πξνζεγγηζηεί δεπηεξνγελψο ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Γηα ηελ έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηίζεληαη νη παξαθάησ ζηφρνη: 

 Να γίλεη πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ησλ εζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θάζε 

κνξθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη θαηαλαισηέο 

 Να βξεζεί εάλ νη ζπκπεξηθνξέο απηέο αιιεινεπεξεάδνληαη. 

 Να εληνπηζηνχλ νη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα ηηο επεξεάδνπλ 

εληφο ηνπ εζηθνχ πιαηζίνπ. 

 Να δνζεί έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο εζηθήο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη νη παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ φζνλ αθνξά ην εζηθφ πιαίζην. 

Απφ ζπλδπαζκφ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, λα ζθηαγξαθεζεί ην 

πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

σγθέληρωζε Δεσηερογελώλ ηοητείωλ 

 

2.1 Ση είλαη θαηαλαισηηζκόο 

 

 Καηαλαισηηζκφο είλαη κηα θνηλσληθή θίλεζε πνπ επηδηψθεη λα θαηνρπξψζεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη λα απμήζεη ηε δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ θαη αγνξαζηψλ. Δίλαη κηα 

πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη ν θαηαλαισηήο κεγαιχηεξε σθειηκφηεηα απφ ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκά ηνπ. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θπβέξλεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ  θαη ησλ άιισλ νξγαλψζεσλ ή αηφκσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θαηαλαισηή. 

Ο θαηαλαισηηζκφο επηδηψθεη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή πξνο 

νξηζκέλε θαηεχζπλζε θαη θπξίσο: 

 Απαηηεί πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηαλαισηή 

 Να κελ αγνξάδεη αθξηβά είδε 

 Να ζπκκεηέρεη ζηα δηάθνξα θαηαλαισηηθά ζσκαηεία 

 Να κελ θαηεπζχλεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο 

 Να κελ επηηξέπεη λα ηνλ κεηαρεηξίδνληαη ζαλ αζήκαλην αληηθείκελν 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα ρξήκαηά ηνπ κε ζχλεζε 

 Να κελ αθήλεηαη λα εμαπαηάηαη απφ ηνπο πξαθηηθνχο ιηαλνπσιεηέο 

 Να απαηηεί ειεπζεξία εθινγήο θαηά ηελ αγνξά 

 Να απαηηεί πξνζηαζία απφ ηε Πνιηηεία (Μαγλήζαιεο, 1997, ζ.215-217) 

2.2 Ση είλαη ν «Ζζηθόο Καηαλαισηηζκόο» 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, είδε ηελ άλζεζή ηνπ έλα  λέν είδνο θαηαλαισηηζκνχ, ν  

«πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο» (Micheletti, 2003, Micheletti et al., 2004), πνπ ζπρλά 

αλαθέξεηαη θαη σο „εζηθφο θαηαλαισηηζκφο‟ (Crane & Matten, 2004) ή σο 

„αθηηβηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ‟ ή θη σο «θνηλσληθά ππεχζπλε επέλδπζε» (Micheletti, 

2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο νξίδεηαη ζαλ ε κνξθή 

ζπιινγηθήο δξάζεο εθείλε, ζηελ νπνίαλ νη πνιίηεο (ζαλ θαηαλαισηέο) 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιηηηθά ζηελ αγνξά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνυπνηίζεηαη φηη νη 

«πνιηηηθνί θαηαλαισηέο» θαηέρνπλ ηα κέζα λα αλαδεηήζνπλ, λα αλακεηαδψζνπλ θαη 

λα επεμεξγαζζνχλ πιεξνθνξίεο θαη γλψζε γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηελ 

αγνξά, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε µε ηνπο παξαγσγνχο θαη ηα πξντφληα, φπνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Δθείλν πνπ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 

είλαη φηη νη πνιηηηθνί θαηαλαισηέο, φηαλ αληηηίζεληαη ζε θάπνηνπο παξαγσγνχο ή ζε 

θάπνηα πξντφληα ή ζε θάπνηεο – ζεζκηθέο ή µε – πξαθηηθέο ηεο αγνξάο (πνπ θπζηθά 

πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο), ζηεξίδνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο απηή 

ζηε βάζε νξηζκέλσλ εζηθψλ ή πνιηηηθψλ ζηάζεσλ, πνπ ηνπο δηέπνπλ. Θεσξνχλ 

κάιηζηα φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θξίλνπλ θαη λα ζηαζκίζνπλ εζηθνπνιηηηθά ηηο 

πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηνπ θξάηνπο, πξνθαλψο αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

επλννχληαη ή φρη νη ίδηνη απφ απηέο. Με άιια ιφγηα, νη πνιηηηθνί θαηαλαισηέο 

αηζζάλνληαη ηελ αδηθία ή ηελ αηηκία ζε δεηήκαηα ηεο αγνξάο ή ηνπ θξάηνπο θαη 
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πξνζαλαηνιίδνπλ ηε δξάζε ηνπο µε γλψκνλα ηελ επεκεξία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο φρη κφλνλ ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, αιιά θη φιεο ηεο 

θνηλσλίαο θη φινπ ηνπ θφζκνπ, φληαο δηαηεζεηκέλνη λα ππεξαζπηζζνχλ ηνπο 

αδηθεκέλνπο θαη ηνπο αζζελέζηεξνπο, φπνπ θη αλ βξίζθνληαη ζηε γε. Έηζη, ζηφρνο 

ηνπο είλαη ε πνιηηηθή παξέκβαζε ζηελ αιπζίδα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ, πνπ παξάγνληαη είηε ζηελ θνηλσλία ηνπο ή νπνπδήπνηε αιινχ ζηνλ 

θφζκν. Αιιά απνζηνιή ηνπο είλαη ε δηαζθάιηζε ηίκησλ φξσλ εκπνξίαο, θαιψλ 

πξαθηηθψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

Σππηθά, απφ ηελ άπνςε ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο, νη πνιηηηθνί θαηαλαισηέο 

πξνζπαζνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ πνιηηηθή αξέλα θαη ζην ρψξν ηεο αγνξάο, φηαλ 

επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ θάπνηεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζπκκεηνρήο, πέξα απφ ηε 

ζπκβαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ., ςεθίδνληαο 

ζηηο εθινγέο, πξνζρσξψληαο ζε πνιηηηθά θφκκαηα ή ζε πνιηηηθέο ελψζεηο θ.ιπ.). 
[1]

 

Οπζηαζηηθά, µε ηε δξάζε ηνπο πηζηνπνηνχλ ηε ζεκαζία θάπνησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ εκπινθήο ησλ πνιηηψλ µε ηελ πνιηηηθή. Γείρλνπλ ηε ζχλδεζε, πνπ ππάξρεη, 

κεηαμχ ησλ θαζεκεξηλψλ θαηαλαισηηθψλ επηινγψλ θαη ησλ θαπηψλ πνιηηηθψλ 

ζεκάησλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηα εξγαζηαθά θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Αλαδεηθλχνπλ ηελ „πνιηηηθή ησλ πξντφλησλ,‟ 

πνπ ππάξρεη πίζσ θαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, εμ αηηίαο 

ηεο νπνίαο, γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαηαλαισηέο, πνιηηηθνπνηνχληαη θαη, άξα, 

δεκνζηνπνηνχληαη νη θαζαξά αηνκηθέο επηινγέο θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα 

ηελ θαηαλάισζε. Γειαδή, γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαηαλαισηέο, δελ ππάξρνπλ ζχλνξα, 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, κεηαμχ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο. Μ‟ απηήλ ηελ 

έλλνηα, θάλνπλ πνιηηηθή αξέλα ηελ αγνξά θαη ζεσξνχλ αιιειέλδεην ην δεκφζην µε 

ην ηδησηηθφ. Δπεηδή αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία, ην δξακαηηθφ ξφιν, πνπ 

παίδνπλ, νη θαζεκεξηλέο επηινγέο θη νη αληίζηνηρεο αηνκηθέο δξάζεηο, γηα ηε 

κειινληηθή εμέιημε ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ ηνπο θη 

νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, νη πνιηηηθνί θαηαλαισηέο 

ζπλαηζζάλνληαη ην βάξνο ηεο κεγάιεο επζχλεο, πνπ παίξλνπλ, µε απηήλ ηελ 

θηλεηνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, πξνζπαζνχλ λα απαηηήζνπλ θαη λα πηέζνπλ ηελ αγνξά, 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο λα αλαπηχμνπλ έλα αλνηθηφ θαη ινγνδνηηθφ 

(accountable) κνληέιν δηαθπβέξλεζεο θαη λα επηδείμνπλ ηελ ίδηα επαηζζεζία, ηελ ίδηα 

εζηθή ζηάζε θαη ηελ ίδηα ππεπζπλφηεηα µ‟ απηνχο, απέλαληη ζηα κεγάια ηνπηθά θαη 

παγθφζκηα πξνβιήκαηα. (www.scribd.com) 

 

2.3  Πνηεο είλαη νη βαζηθέο κνξθέο ηνπ «Ζζηθνύ Καηαλαισηηζκνύ» 

Ο πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο εκθαλίδεηαη µε ηξεηο βαζηθέο κνξθέο (Micheletti, 

2004): ηελ αξλεηηθή, ηε ζεηηθή θαη ηε δηαινγηθή (discursive). Ο αξλεηηθφο θη ν 

ζεηηθφο πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο απαηηνχλ (αληίζηνηρα) αξλεηηθέο ή ζεηηθέο 

επηινγέο ζηελ αγνξά παξαγσγψλ ή πξντφλησλ – επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

http://www.scribd.com/
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ρξεκαην-νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ 

αξλεηηθνχ πνιηηηθνχ θαηαλαισηηζκνχ είλαη ηα κπντθνηάδ (boycotts) 
[2]

 ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε επηρεηξήζεηο, δειαδή, νη ζπιινγηθέο δξάζεηο εμφδνπ (ή 

απνρψξεζεο) ζηε γιψζζα ηνπ Hirschman. Κάπνηεο θνξέο, ν ηειηθφο ζηφρνο ησλ 

κπντθνηάδ απηψλ είλαη νη θπβεξλήζεηο (ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο), νη 

νπνίεο, έηζη, πηέδνληαη λα αιιάμνπλ πνιηηηθέο. Μηα ηππηθή κνξθή ηνπ ζεηηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ είλαη ηα „buycotts,‟ ηα νπνία απνηεινχλ ζεηηθέο δξάζεηο µε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγψλ ή ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, 

επεηδή ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ην „ηίκην εκπφξην‟ (fair 

trade). Οη παξαγσγνί θαη ηα πξντφληα, πνπ, έηζη, πξνσζνχληαη θαη πξνβάιινληαη απφ 

ηνπο πνιηηηθνχο θαηαλαισηέο, απνθηνχλ έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζκφ (labeling). Γηα 

παξάδεηγκα, ηέηνηνη ραξαθηεξηζκνί κπαίλνπλ ζε νηθνινγηθά πξντφληα, „νξγαληθέο 

ηξνθέο‟ θαη πξντφληα µε πηζηνπνηεκέλε „δηαρείξηζε‟ (stewardship). Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ν δηαινγηθφο πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο πνιηηηθνπνηεί ηελ αγνξά µέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ (framing), φπνπ ηίζεληαη ηα δεηήκαηα ηνπ δηαιφγνπ. 

 
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππάξρεη µηα εθηεηακέλε ζπδήηεζε γηα ην θαηά φζν ε 

ελαζρφιεζε ησλ πνιηηψλ µε ηα θνηλά θαη ηελ πνιηηηθή θζίλεη ή φρη ζηηο ζχγρξνλεο 

δπηηθέο θνηλσλίεο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ζέζεηο ηνπ Robert Putnam (1995, 2000, 

2002) γηα ηε ζπξξίθλσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηηο 

θνηλφηεηεο ζηηο ΖΠΑ, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηε δηαξθψο απμαλφκελε εθινγηθή 

αξρή, ηελ απνδφκεζε ησλ δεζκψλ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ ειάηησζε ηεο 

θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε εζεινληηθέο ελψζεηο θαη ζε 

δηάθνξεο άιιεο κνξθέο δεκφζηαο θαη θνηλνηηθήο δσήο. Πνιινί φκσο είλαη νη 

κειεηεηέο πνπ δηαθσλνχλ µε απηέο ηηο εθηηκήζεηο (π.ρ., Norris, 2002) επηθξίλνληάο 

ηηο γηα ην γεγνλφο φηη, εζηηαδφκελεο απνθιεηζηηθά ζηελ εμαζζέληζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεραληζκψλ ζπκκεηνρήο, δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηελ αλάδπζε λέσλ 

κνξθψλ ζπκκεηνρήο. ε απηφ ην πιαίζην, ην παξάδεηγκα ηνπ πνιηηηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ απνηειεί έλα ηζρπξφ επηρείξεκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αλάδπζε κηαο 

λέαο δπλακηθήο ζηελ ελαζρφιεζε ησλ πνιηηψλ µε ηα θνηλά (Stolle & Hooghe, 2005). 
[2]

 Πνιχ γλσζηέο πεξηπηψζεηο κπντθνηάδ (boycotts) ήηαλ νη δηεζλείο θακπάληεο 

ελαληίνλ ηεο Nestlé, ελαληίνλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο θη ελαληίνλ θάπνησλ 

νηλνπαξαγσγψλ (Micheletti et al., 2004).  (www.scribd.com) 

 

2.4 Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν «Ζζηθόο Καηαλαισηήο» 

Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ εζηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ εηαηξεηψλ κέζσ ηεο εζηθήο αγνξάο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, ν εζηθφο θαηαλαισηήο αηζζάλεηαη ππεχζπλνο 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ 

ζπκπεξηθνξάο. Ο Doane (2001) νξίδεη ηελ εζηθή θαηαλάισζε, ζαλ  ηελ αγνξά ελφο 

πξντφληνο ην νπνίν αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα εζηθήο (αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

http://www.scribd.com/
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ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ επεκεξία ησλ δψσλ, ην πεξηβάιινλ, θιπ,) θαη επηιέγνληαη 

ειεχζεξα απφ ηδηψηε θαηαλαισηή. Τπάξρνπλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Οξηζκέλεο κνξθέο εζηθήο θαηαλάισζεο σθεινχλ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ., πξντφληα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, λνκίκσο 

θαηεξγαζκέλν μχιν, δσηθή επεκεξία), ελψ άιια σθεινχλ ηνπο αλζξψπνπο (π.ρ., ηα 

πξντφληα πνπ είλαη απαιιαγκέλα απφ ηελ παηδηθή εξγαζία, πξντφληα δηθαίνπ 

εκπνξίνπ). Αλαθεξφκελνη ζε απηή ηε δηάθξηζε, ε  εζηθή θαηαλάισζε κπνξεί λα 

σθειήζεη ηνπο αλζξψπνπο ή ην πεξηβάιινλ θνληά ζην ζπίηη (π.ρ. νξηζκέλα είδε ησλ 

νηθνινγηθψλ πξντφλησλ ή βηνινγηθά ηξφθηκα), ή ην αληίζηξνθν ζε έλα καθξηλφ κέξνο 

ηνπ θφζκνπ (π.ρ., δίθαηνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ ή λνκηθά θαηεξγαζκέλν μχιν.  

 

Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο εζηθέο αλεζπρίεο ηνπο κέζσ ηεο αγνξάο 

πξντφλησλ ηα νπνία έρνπλ ζεηηθέο ηδηφηεηέο (π.ρ., ηα πξάζηλα πξντφληα) ή κε ην λα 

κπνυθνηάξνπλ ηα  πξντφληα γηα ηηο αξλεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο (π.ρ., δελ αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ παηδηά). Παξάδεηγκα απνηειεί ην κπνυθνηάδ  

θαηά ηεο Nike ιφγσ ππνηηζέκελσλ παξαβηάζεσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο Nestle  ιφγσ 

ηνπ δεηήκαηνο γηα ηελ βξεθηθή θφξκνπια, είλαη απφ ηα πην πξφζθαηα 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. (Auger, Devinney, and Louviere 2000; Carrigan and 

Attalla 2001; Creyer 1997; Shaw and Clarke 1999; Strong 1996).  Οη θαηαλαισηέο 

κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ θαη λα ιάβνπλ ππφςε έλα ή πεξηζζφηεξα εζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ αγνξά πξντφλησλ. 

 

Δλψ νξηζκέλνη θαηαλαισηέο αξλνχληαη λα αγνξάζνπλ πξντφληα πνπ έρνπλ κηα κε 

εζηθή πξντζηνξία (Crane 2001), ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ κε ην λα αμηνινγεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο απφ θνηλνχ ηνλ βνεζάεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

αγνξά. Ζ ηηκή, ε πνηφηεηα, ε άλεζε θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ κάξθα είλαη ζπρλά νη πην 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο. (Boulstridge and 

Carrigan 2000; Carrigan and Attalla 2001; CRC-Consommation 1998; Norberg 2000; 

Roberts 1996; Tallontire, Rentsendorj, and Blowfield 2001). Άιιεο εμεγήζεηο γηα ηελ 

απφθιηζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο θαη ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ εζηθψλ πξντφλησλ, δπζπηζηία ησλ εζηθψλ απαηηήζεσλ, θαη ηελ 

έιιεηςε ηεο ελεκέξσζεο.  (Carrigan and Attalla 2001; Mielants, De Pelsmacker, and 

Janssens 2003; Roberts 1996). ( www.allbusiness.com) 

 

2.5.Οηθνινγηθή πλείδεζε 

Καηά ζπλέπεηα ε έλλνηα ηεο Οηθνινγηθήο πλείδεζεο νξίζζεθε σο έλα πιέγκα ηεο 

κλήκεο, ησλ αηζζεκάησλ, ηεο αίζζεζεο, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ηδεώλ πνπ γελλώληαη 

από ηελ παξαθνινύζεζε πεξηβαιινληηθώλ εξεζηζκάησλ πεξηζζόηεξν από όηη άιισλ 

εξεζηζκάησλ θαη νδεγνύλ ζε πξάμεηο αληαπόθξηζεο ζε απηά. (Tilikidou, 2008, ζ. 58)  
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Οη Schlegelmilch θ.ά., (1996) πξφηεηλαλ φηη ε Οηθνινγηθή πλείδεζε πξέπεη 

λα αληηκεησπηζζεί σο κηα πνιπ-δηαζηαζηαθή θαηαζθεπή. ηελ Διιάδα πηνζεηήζακε 

απηήλ ηελ πξφηαζε (βι. Tilikidou, 2001, ζ. 58) θαζψο θαη ηελ δηαδεδνκέλε ζηελ 

θνηλσληθή ςπρνινγία άπνςε (βι. Atkinson θ.ά., 1987, ζ. 579, Myers, 1996, ζ. 6, 

Oskamp θαη Schultz, 1998, ζ. 2) φηη ε ζπλείδεζε είλαη έλα ζχζηεκα ηξηκεξέο, 

πεξηθιείεη δειαδή ηξεηο δηαζηάζεηο.  

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηε 

γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο ζηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε θαη ηηο πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε (Atkinson θ.ά., 

1987, ζ. 580). Τηνζεηψληαο ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

Οηθνινγηθήο πλείδεζεο αλαπηχρζεθε σο κηα θαηαζθεπή ηξηψλ δηαζηάζεσλ (ρήκα 

1). ε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ε γλσζηηθή δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Γλψζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο Φηιν-

πεξηβαιινληηθέο ηάζεηο θαη ηηο ηάζεηο πξνο ηελ Αλαθχθισζε θαη ε ζπκπεξηθνξηθή 

δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ Οηθνινγηθά πλεηδεηή Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά 

(Ο..Κ..), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απνηειείηαη απφ ηξεηο ηχπνπο, δειαδή ηε Φηιν-

πεξηβαιινληηθή Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά, ηε Φηιν-πεξηβαιινληηθή Μεηα-

Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά (Αλαθχθισζε) θαη ηηο Φηιν-πεξηβαιινληηθέο Δλέξγεηεο. 

(Σειηθίδνπ, 2003 ζ.62-63) 

 

Σκεκαηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζηε βάζε ηεο νηθνινγηθά ζπλεηδεηήο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ε απηή ηε παξάγξαθν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο Οηθνινγηθά 

πλεηδεηήο Καηαλαισηηθήο πκπεξηθνξάο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ηε 

ρξήζε ηεο ηαμηλφκεζεο (Cluster Analysis) επηρεηξήζεθε ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηε βάζε ησλ ηξηψλ ηχπσλ ηεο νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

δειαδή ησλ: Πεξηβαιινληνινγηθή Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά, Πεξηβαιινληνινγηθή 

Μεηα- Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά (Αλαθχθισζε) θαη Πεξηβαιινληνινγηθέο 

Δλέξγεηεο. Βξέζεθαλ ηξία ηκήκαηα αγνξάο: ην πξψην νλνκάζζεθε Οηθνινγηθά 

πλεηδεηνί Καηαλαισηέο (31.66%), ην δεχηεξν νλνκάζζεθε Οηθνινγηθά Αλήζπρνη 

Καηαλαισηέο (45.26%) θαη ην ηξίην Οηθνινγηθά Αδηάθνξνη Καηαλαισηέο (23.07%). 

Σν πξψην ηκήκα είλαη ην πην ελδηαθέξνλ θαη εκθαλίδεηαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζνδνθφξν.  

Αθφκα πξνέθπςε φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ελφο ηκήκαηνο πηνζεηνχλ 

θάπνηα νηθνινγηθή ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά είλαη αλάινγνο ηνπ βαζκνχ πηνζέηεζεο 

θάπνηαο άιιεο νηθνινγηθήο ζηάζεο ή ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή κε άιια ιφγηα νη ηξεηο 

ηχπνη ηεο Οηθνινγηθά πλεηδεηήο Καηαλαισηηθήο πκπεξηθνξάο θαη νη δχν ηχπνη 

ησλ Πεξηβαιινληνινγηθψλ ηάζεσλ ζπλδένληαη κε ζρέζεηο νκνηνγέλεηαο εληφο ελφο 

ηκήκαηνο θαη δηαθξηηήο εηεξνγέλεηαο σο πξνο ηα άιια ηκήκαηα. (Σειηθίδνπ θ.α, 

2003) 
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Πξνθίι ηνπ νηθνινγηθά ζπλεηδεηνύ θαηαλαισηή. 

 

ε φηη αθνξά ηηο απφςεηο ησλ Οηθνινγηθά πλεηδεηψλ Καηαλαισηψλ ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη απηνί νη θαηαλαισηέο ζπγθεληξψλνπλ πςειά ζθνξ ζηηο 

γεληθέο Πεξηβαιινληνινγηθέο ηάζεηο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ε 

ξχπαλζε πξνθαιεί ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη πγεία. Γειψλνπλ φηη ζπκθσλνχλ 

φηη ε πεξηβαιινληνινγηθή πξνζηαζία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν πξφβιεκα ηεο επνρήο 

καο. Δκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ελνριεκέλνη κε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ δελ παίξλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο . Αθφκε ζεηηθφηεξεο εκθαλίδνληαη νη ζηάζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

εηδηθά ζηελ αλαθχθισζε, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο αλαθχθισζεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο , ηελ αλαγθαηφηεηα ζεζκνζέηεζεο 

ππνρξεσηηθψλ θαλνληζκψλ αλαθχθισζεο θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηα θνηλσληθά 

νθέιε απφ ηελ αλαθχθισζε . Οη θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζην πξψην ηκήκα 

ζεκείσζαλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο κεηαβιεηέο ηεο Οηθνινγηθήο Αγνξαζηηθήο 

πκπεξηθνξάο ζθνξ κεγαιχηεξα ηεο δηακέζνπ ηεο θιίκαθαο. Οη θαηαλαισηέο απηνί 

θαίλεηαη λα επηδηψθνπλ νηθνινγηθά θηιηθέο επηινγέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνπ 

αγνξάδνπλ έλα πξντφλ, εηδηθά φηαλ δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ 

ελφο νηθνινγηθνχ θαη ελφο ζπκβαηηθνχ πξντφληνο. ζνλ αθνξά ηα πξντφληα απφ 

αλαθπθισκέλν ραξηί πξνηηκνχλ λα ηα αγνξάδνπλ αθφκε θαη αλ είλαη πην αθξηβά ή 

αθφκε θαη αλ δελ είλαη ηφζν ιεπθά  ε φηη αθνξά ηα νηθνινγηθά απνξξππαληηθά, νη 

θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη ιηγφηεξνη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ αιιά 

δειψλνπλ φηη ζίγνπξα ζα ηα αγφξαδαλ αλ πείζνληαλ φηη είλαη φλησο θηιηθφηεξα πξνο 

ην πεξηβάιινλ. ζν γηα ηα βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά θαίλεηαη λα ηα επηιέγνπλ 

κάιινλ πεξηζηαζηαθά. Οη θαηαλαισηέο απηνί δειψλνπλ φηη ζπλεζίδνπλ λα 

αλαθπθιψλνπλ ζηαζεξά, θπζηθά θπξίσο ηα πιηθά γηα ηα νπνία ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη θάδνη αλαθχθισζεο δειαδή θπξίσο ραξηί θαη αινπκίλην. 

ρεηηθά κε ηηο άιιεο Οηθνινγηθέο Δλέξγεηεο νη θαηαλαισηέο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο 

δειψλνπλ φηη δελ πεηάλε πνηέ ζθνππίδηα ζην έδαθνο, πξνζπαζνχλ πάληνηε λα 

θάλνπλ ιηγφηεξν ζφξπβν, ελδηαθέξνληαη ζρεδφλ πάληνηε λα αλαδεηνχλ πιεξνθφξεζε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα πεξηβαιινληνινγηθήο πξνζηαζίαο θαζψο επίζεο 

πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη ιηγφηεξν λεξφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο). Φαίλεηαη φηη κάιινλ ζπάληα ζπλεηζθέξνπλ ρξήκαηα ζε νηθνινγηθέο 

νξγαλψζεηο, παίξλνπλ κέξνο ζε εθδειψζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αγνξάδνπλ νηθνινγηθά πεξηνδηθά θαη αθφκα ιηγφηεξν ζπρλά πξνζθέξνπλ εζεινληηθή 

εξγαζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζηνπο νηθνινγηθά ζπλεηδεηνύο θαηαλαισηέο έρνπλ 

πςειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πςειόηεξα εηζνδήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

Οηθνινγηθά Αλήζπρνπο Καηαλαισηέο, θαη ηνπο Οηθνινγηθά Αδηάθνξνπο 

Καηαλαισηέο. (Σειηθίδνπ θ.α. 2003) 
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2.6. Φηιν-πεξηβαιινληηθή Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά 

 Απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ελελήληα, νη κάξθεηεξο πξνέβαιαλ ην 

πεξηβάιινλ σο ηελ επθαηξία-θιεηδί γηα θεξδνθνξία θαη θαηά ζπλέπεηα πξφηεηλαλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηελ πηνζέηεζε θαη πινπνίεζε ζρεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Ottman, 1992, 

Martin θαη Simintiras, 1995). Οη Mendelson θαη Polonsky (1995) ηαμηλφκεζαλ ηηο 

νηθνινγηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: α) επηρεηξήζεηο 

πνπ επαλαηνπνζεηνχλ ζηελ αγνξά ηελ εηθφλα ππαξρφλησλ πξντφλησλ (Davis, 1992), 

β) επηρεηξήζεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ ππάξρνληα πξντφληα ψζηε λα είλαη ιηγφηεξν 

επηβιαβή πξνο ην πεξηβάιινλ (Ottman, 1992), γ) επηρεηξήζεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ 

ζπλνιηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο θνπιηνχξα ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ελζσκαηψλνληαη ζε θάζε επηρεηξεκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία 

(McDaniel θαη Rylander, 1993) θαη δ) λέεο εηαηξείεο πνπ ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά 

ζηνπο πξάζηλνπο θαηαλαισηέο θαη παξάγνπλ ή/ θαη δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά πξάζηλα 

πξντφληα (CHOICE, 1990). 

 ε θάζε πεξίπησζε, ε ζηξνθή ηεο θάζε επηρείξεζεο πξνο ηηο πξάζηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Σν λα γίλεη κηα επηρείξεζε πξάζηλε είλαη 

πεξηζζφηεξν έλα κνλνπάηη, κηα δηαξθήο δηαδηθαζία παξά κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε 

(Miller θαη Szekely, 1995). Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπρλά παξαπνληνχληαη, φηη 

ε πίεζε πνπ ηνπο αζθείηαη απφ ηνπο λνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

είλαη ηζρπξφηεξε απφ απηήλ πνπ πξνέξρεηαη απφ πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ (Wong θ.ά., 1996). Θεσξνχλ φηη νη θαηαλαισηέο δελ είλαη έηνηκνη 

λα αγνξάζνπλ έλα νηθνινγηθφ πξντφλ αλεμάξηεηα απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά, κφλν θαη κφλν δηφηη έρεη θηιν-πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα 

(Wong θ.ά., 1996). Ζ πεξηβαιινληηθή γλψζε θαη αλεζπρία κφλν δε κπνξνχλ λα 

εγγπεζνχλ κηα απηφκαηε, αμηφπηζηε θηιν-πεξηβαιινληηθή δέζκεπζε ηεο αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Απηφ ην πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ ακθηζβεηνχκελε αληαπφθξηζε ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη θαηά έλα κέξνο απνηέιεζκα αζαθεηψλ θαη ζπγρχζεσλ ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ησλ πξάζηλσλ πξντφλησλ. Τπάξρνπλ εηαηξείεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ςεπδή θηιν-πεξηβαιινληηθά κελχκαηα κάξθεηηλγθ, δειαδή 

ηζρπξίζζεθαλ φηη ηα πξντφληα ηνπο είλαη νηθνινγηθά, ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα 

έρνπλ θάλεη θάπνηα αιιαγή ζηα πξντφληα ηνπο ή έζησ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ηνπο (Mendelson θαη Polonsky, 1995). Σέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο «ζθεπηηθηζκφο» ησλ θαηαλαισηψλ 

(Mendelson θαη Polonsky, 1995, Wong θ.ά., 1996). Πνιιέο θνξέο κάιηζηα απηή ε 

θαηάζηαζε πξνθάιεζε αξλεηηθή δεκνζηφηεηα πνπ επέδξαζε, φρη κφλν ζηηο 

εκπιεθφκελεο ζηα ςεπδή κελχκαηα θίξκεο, αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν ηνπο 

θαη πξνθάιεζε ελ ηέιεη απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο «θπληζκφο» ησλ θαηαλαισηψλ 

(Polonsky, 1995). Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε ησλ θαηαλαισηψλ φηη ην 

ελδηαθέξνλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη 

εηιηθξηλέο. Πξάγκαηη, έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηπηψζεηο φπνπ, αθφκε θαη εηιηθξηλψο 

ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθά εηαηξείεο, αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εμαηηίαο ηεο ρακειήο αληαπφθξηζεο, ηνπ ζθεπηηθηζκνχ θαη ηνπ 

θπληζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ (Carlson θ.ά., 1993, Mendelson θαη Polonsky, 1995). 

Πέξαλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ φκσο, ν αξηζκφο θαη ε πνζφηεηα ησλ νηθνινγηθψλ 

πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά έρεη απμεζεί ζεκαληηθά (Martin θαη 

Simintiras, 1995, Mendelson θαη Polonsky, 1995). (Σειηθίδνπ 2008, ζ. 41-42) 

 

2.7. Απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

Σα δεκνγξαθηθώλ παξαγόλησλ, ζηα νπνία δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

επεξεάζνπλ ή λα πξνβιέςνπλ ηνπο ηχπνπο ηεο Ο..Κ.. εκεηψλνπκε φηη, ηφζν κέρξη 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ελελήληα φζν θαη κέρξη ζήκεξα, απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αγγιφθσλνπο ζπγγξαθείο είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ δε ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ δεκνγξαθηθψλ επί ηεο 

φπνηαο θηιν-πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο, γηα παξάδεηγκα ηεο αλαθχθισζεο. 

Γεληθά, έρεη δηαηππσζεί πνιιέο θνξέο ε άπνςε φηη ηα δεκνγξαθηθά δελ είλαη 

επαξθψο ηθαλέο κεηαβιεηέο γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηελ νηθνινγηθή 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε ηελ αγνξαζηηθή είηε ηε κεηα-αγνξαζηηθή. Ζ άπνςε 

απηή ζηεξίδεηαη ζην φηη απφ ηηο δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο - γηα ηε 

δηαπίζησζε ζρέζεσλ κεηαμχ θάζε ελφο δεκνγξαθηθνχ θαη θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο - 

πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα πνπ είλαη αζαθή ή θαη αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, επηβεβαηψλεηαη, φπσο αλακελφηαλ, 

απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ φηη νη πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνη άλζξσπνη ινγηθά ζα 

είλαη θαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη, άξα πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη σο πξνο ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη απηνί πνπ πεξηζζφηεξν 

πηνζεηνχλ φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο Ο..Κ.. ε έλα βαζκφ απηά ηα επξήκαηά  

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε απηά ησλ Gilg θ.ά., (2005) γηα ηε Μ.Β. 

Αλαθνξηθά κε ην εηζόδεκα ππάξρνπλ νξηζκέλα ζεκεία πνπ απαηηνχλ 

ζπδήηεζε, έζησ θαη αλ νη ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο έδεημαλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

πεξηπηψζεηο φηη νη θαηαλαισηέο κε ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα είλαη εθείλνη πνπ 

κεγηζηνπνηνχλ ηηο θηιν-πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο. Πξψηνλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε εμεηαζζείζα κεηαβιεηή αθνξά ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Γεχηεξνλ, ηα 

δεινχκελα ζηηο δεκνζθνπήζεηο εηζνδήκαηα πνηέ δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη σο 

πξαγκαηηθά. Δίλαη θνηλψο γλσζηφ φηη ζηελ Διιάδα ηα πξαγκαηηθά πςειά εηζνδήκαηα 

δελ εκθαλίδνληαη πνηέ νχηε ζηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο πξνο ηελ Δθνξία. χκθσλα 

κε ηελ Δ..Τ.Δ. ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα θαίλεηαη λα ηα απνιακβάλνπλ νη 

κηζζσηνί, νη νπνίνη πιεξψλνπλ θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο θφξνπο, αιιά φινο ν θφζκνο 

γλσξίδεη φηη ππάξρνπλ πνιινί επηρεηξεκαηίεο πνπ θαη κεγάισλ θνξναπαιιαγψλ 

απνιακβάλνπλ θαη θνξνδηαθεχγνπλ θαη ελ πάζεη πεξηπηψζεη δειψλνπλ πνιχ 

ρακειφηεξα εηζνδήκαηα απφ απηά πνπ πξαγκαηηθά δηαζέηνπλ, ηφζν ζηελ Δθνξία φζν 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε κηα δεκνζθφπεζε. Απιψο νη κηζζσηνί δελ είλαη ζε ζέζε λα 
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απνθξχςνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο, ελψ νη επηρεηξεκαηίεο είλαη, πνιιέο θνξέο κε ηελ 

αλνρή ηνπ Κξάηνπο. Σξίηνλ, απνηειεί κηα αδπλακία ησλ εξεπλψλ καο ην φηη ην 

πξαγκαηηθφ επίπεδν θαηαλάισζεο θάζε λνηθνθπξηνχ (π.ρ. ην κέγεζνο ηνπ ζπηηηνχ, ν 

αξηζκφο θαη ηα κεγέζε ησλ απηνθηλήησλ, ηα κεληαία έμνδα θιπ.) πνηέ δελ 

εμεηάζζεθαλ.  

Απφ κηα άιιε πιεπξά, πνηα αθξηβψο επίπεδα εηζνδεκάησλ είλαη απηά πνπ ζηηο 

έξεπλέο καο θαίλνληαη λα είλαη ηα πςειφηεξα; Δίλαη ηα νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα πνπ 

θηάλνπλ ην πνιχ κέρξη ηηο 30 ρηι. Δπξψ εηεζίσο. Δίλαη πςειά απηά ηα εηζνδήκαηα 

ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο δσήο; Οη άλζξσπνη κηαο νηθνγέλεηαο, ε νπνία 

θαηαλαιψλεη (αλ θαηαλαιψλεη ην ζχλνιν) 30 ρηι. Δπξψ ην ρξφλν δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο «πινχζηνη» άλζξσπνη, κε ηελ έλλνηα φηη ζπλερψο ππεξθαηαλαιψλνπλ, 

δνπλ ζε πνιπηειή ζπίηηα, ηαμηδεχνπλ πνιχ, νδεγνχλ αθξηβά απηνθίλεηα θιπ. Καηά 

πάζα πηζαλφηεηα πξφθεηηαη γηα ζθιεξά εξγαδφκελνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη 

κνξθσκέλνη θαη είλαη επίζεο αξθεηά επαίζζεηνη ψζηε λα επηιέμνπλ έλα θηιηθφ πξνο 

ην πεξηβάιινλ πξντφλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο ή 

παλάθξηβν, φπσο ζπλερψο δειψλνπλ. Δάλ ήηαλ δάκπινπηνη άλζξσπνη δε ζα είραλ 

πξφβιεκα κε ηηο ηηκέο. Καηά πάζα πηζαλφηεηα κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη νη 

θαηαλαισηέο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηηο θηιν-πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο, άξα 

«σθεινχλ» πεξηζζφηεξν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αλήθνπλ ζε λνηθνθπξηά 

κε κεζαία εηζνδήκαηα. εκεηψλνπκε φηη νη Gilg θ.ά., (2005) ζηε Μ.Β. δηαπίζησζαλ 

φηη νη πην ζπλεπείο πεξηβαιινληνιφγνη δειψλνπλ εηήζηα εηζνδήκαηα κεηαμχ 7,5 θαη 

10 ρηιηάδσλ ιηξψλ Αγγιίαο (πεξίπνπ 9,5 κε 12,5 ρηιηάδεο Δπξψ) ελψ νη κε-

πεξηβαιινληνιφγνη δειψλνπλ ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ηεο θιίκαθαο, δειαδή 

θάησ ησλ 7,5 ρηιηάδσλ ιηξψλ Αγγιίαο. Οη Gilg θ.ά., (2005) επίζεο δηαπίζησζαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξν ζπλεπείο θαη νη ηππηθνί  πεξηβαιινληνιφγνη έρνπλ κηθξφηεξα ζπίηηα απφ 

απηά ησλ πεξηζηαζηαθψλ ή ησλ κε-πεξηβαιινληνιφγσλ. 

Θα πξέπεη ίζσο λα ζεκεηψζνπκε φκσο, φηη ρξεηάδεηαη πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ην εάλ απηνί είλαη θαη νη θαηαλαισηέο πνπ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ 

ιηγφηεξν απφ φινπο ηνπο άιινπο. Έρνπκε δερζεί ηελ ππφζεζε φηη ε ππεξθαηαλάισζε 

έρεη κεξίδην επζχλεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή. Δχινγα ζα αληέιεγε 

θάπνηνο, φηη νη θαηαλαισηέο ησλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ δελ αλήθνπλ ζίγνπξα ζην 

ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ εθείλσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ησλ άιισλ ηκεκάησλ. Άξα δελ είλαη απηνί πνπ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ 

ιηγφηεξν απφ ηνπο άιινπο. ίγνπξα απηφ είλαη ζσζηφ, ηνπιάρηζηνλ εάλ δνχκε ηνπο 

θαηαλαισηέο ησλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ ζπγθξηηηθά κε άιια ηκήκαηα, γηα 

παξάδεηγκα ηνπο αλέξγνπο ή ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ 600 Δπξψ. κσο ην ζηξψκα 

ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ εμ αληηθεηκέλνπ βιάπηεη ην πεξηβάιινλ ιηγφηεξν, δελ κπνξεί 

λα δηακνξθψζεη έλα ηκήκα αγνξάο κε ραξαθηεξηζηηθά ειθπζηηθά γηα ηηο νηθνινγηθέο 

ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ νπηνπηθφ λα πεξηκέλεη θαλείο απφ 

αλζξψπνπο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο λα επηιέγνπλ ηα αθξηβά 

βηνινγηθά πξντφληα ή λα δειψλνπλ φηη θξνληίδνπλ λα κεηψζνπλ ηε ζπλνιηθή ηνπο 

θαηαλάισζε γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέζα απφ κηα ηέηνηα 
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ζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαθαίλεηαη έλα ζρεηηθφ αδηέμνδν ησλ εξεπλψλ, ζέκα 

ζην νπνίν ζα επαλέιζνπκε.(Σειηθίδνπ, 2008, ζ.253-255) 

Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πξνζσπηθόηεηαο απηφ πνπ πξέπεη λα 

ζπδεηεζεί είλαη ε ζπλνιηθή επηινγή λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

Ο..Κ.. θαη ςπρνγξαθηθά κέηξα κέηξεζεο κεηαβιεηψλ πξνζσπηθφηεηαο. Ζ 

αλαζθφπεζε πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ έδεηρλε φηη νη κεηαβιεηέο πξνζσπηθφηεηαο ήηαλ 

θαιχηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ δεκνγξαθηθψλ.(Σειηθίδνπ, 2008 ζ.259-

260) 

 

2.8. Πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή βηνινγηθώλ πξντόλησλ  

 

Σν 1997 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα απφ ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. (Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο), κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι ηνπ έιιελα θαηαλαισηή βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ. Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη, απφ ην 1997 κέρξη ζήκεξα, πηζαλφλ 

ηα ζπκπεξάζκαηα λα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε, ν θιάδνο ησλ 

βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ (εηδηθά απηψλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο) βξίζθεηαη ζην ζηάδην 

ηεο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε έξεπλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

θαηαλαισηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ απνηειείηαη απφ γπλαίθεο θαη γεληθά άηνκα λέαο 

ειηθίαο. Ζ χπαξμε παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη θπξίσο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Χζηφζν, ε 

ζεκαληηθή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δηαθνξά ηηκήο δε κεηαθξάδεηαη θαη‟ αλάγθε 

ζε αγνξά ησλ πξντφλησλ απφ άηνκα πςειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ. Γεληθφηεξα, 

πηζαλφηεξνη θαηαλαισηέο ζεσξνχληαη νη λένη, νη κνξθσκέλνη θαη νη νηθνγέλεηεο κε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ παηδηψλ. χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, νη βαζηθνί 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα είλαη φηη πξφθεηηαη γηα: 

πγηεηλά (98,4%), θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (98,4%), αλψηεξα πνηνηηθά (93,8%) θαη 

γεπζηηθφηεξα απφ ηα ζπκβαηηθά ηξφθηκα (86,9%). 

αλ θπξηφηεξνο δηαρσξηζηηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο αγνξαζηψλ θαη κε 

αγνξαζηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαθεξχζζεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ελψ ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο κε αγνξάο ήηαλ ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζην εκπφξην. 

(ICAP, 2007 ζει.45) 

 

2.9. Βηνινγηθά Πξντόληα – Οξηζκόο θαη Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Με ηνλ φξν «Βηνινγηθά Πξντφληα» ελλννχληαη ηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη ή 

παξάγνληαη, κεηαθέξνληαη θαη δηαλέκνληαη ρσξίο ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ 

δηδαληνθηφλσλ θαη παξαζηηνθηφλσλ, ηερλεηήο αθηηλνβνιίαο ή νξκνλψλ θαη έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί σο ηέηνηα απφ ηνπο αξκφδηνπο Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο. Σα 

βηνινγηθά πξντφληα πεξηέρνπλ ιηγφηεξν λεξφ ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά, θαη 
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πεξηζζφηεξεο ζξεπηηθέο νπζίεο, βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία (γχξσ ζην 20%-30%). 

Δπηπιένλ, είλαη απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη 

θπηνθαξκάθσλ. Ζ ζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 2092/91 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα 

νξγαληθά πξντφληα θαη κφλν απηά επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε «Βηνινγηθφ» 

θαη κάιηζηα σο κέξνο ηεο εηδηθήο νξνινγίαο: ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα γξάθεη 

«Πξντφλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο», ή «Πξντφλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ζε Μεηαβαηηθφ 

ηάδην» αλ ε παξαγσγή έρεη γίλεη ηα δχν πξψηα ρξφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

ηνπ θηήκαηνο. Οπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή έλδεημε δελ είλαη έγθπξε. Πξέπεη επίζεο λα 

ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία ν θσδηθφο ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ην 

ζήκα ηνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ θαη ε επσλπκία 

ηνπ πξντφληνο. ηαλ ζηα ηππνπνηεκέλα πξντφληα πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ζπζηαηηθά, πξέπεη ηα κε-βηνινγηθά ζπζηαηηθά λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία κε 

ηξφπν πνπ λα δηαθξίλνληαη απφ ηα ππφινηπα θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζηε ζχλζεζή ηνπο. ζνλ αθνξά ζηα εηζαγφκελα πξντφληα, 

απηά πξέπεη λα θέξνπλ ην ζήκα θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο ζηε 

ρψξα πξνέιεπζεο. Οη Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί Πηζηνπνίεζεο θαηαγξάθνληαη θάζε 

ρξφλν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνζηέιινληαη ζηα Τπνπξγεία Γεσξγίαο φισλ 

ησλ ρσξψλ. Οη εγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο ειέγρνπλ αλ έλα πξντφλ έρεη 

παξαρζεί ζχκθσλα κε ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο πνπ νξίδεη ε θνηλνηηθή 

λνκνζεζία, ρσξίο λα ππεηζέξρνληαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο. Σα βηνινγηθά πξντφληα, κε 

εμαίξεζε ην θξαζί ηνπ νπνίνπ ε ηηκνιφγεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο, 

πσινχληαη κεζνζηαζκηθά απφ 20% έσο 50% αθξηβφηεξα απφ ηα 

ζπκβαηηθά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έλα βηνινγηθφ πξντφλ κπνξεί λα έρεη ηε 

δηπιάζηα ηηκή απφ ην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην 

θφζηνο παξαγσγήο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ είλαη πςειφηεξν απφ απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ 

παξαγσγψλ, θαζψο ε θιίκαθα παξαγσγήο είλαη κηθξφηεξε εμαηηίαο ηεο κε εληαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο κε αγξνρεκηθά. Δπίζεο, κηα γεσξγηθή κνλάδα πνπ θαιιηεξγείηαη κε 

βηνινγηθέο κεζφδνπο, απαηηεί θαηά κέζν φξν 10%-20% πεξηζζφηεξε εξγαζία απφ φηη 

κηα αληίζηνηρε πνπ θαιιηεξγείηαη κε ζχγρξνλε – ζπκβαηηθή κέζνδν, κε απνηέιεζκα 

λα επηβαξχλεηαη ε ηηκή ηνπ βηνινγηθνχ πξντφληνο. (ICAP, 2007 ζει.5) 

 

2.9.1 Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηε Εήηεζε γηα Βηνινγηθά Πξντόληα 

 

Ζ δήηεζε γηα βηνινγηθά πξντφληα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κέξηκλα ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηελ πγεία ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ζηνηρείν ην νπνίν 

επεξεάδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηα δηάθνξα δηαηξνθηθά «ζθάλδαια» πνπ θαηά 

θαηξνχο δεκνζηνπνηνχληαη. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δήηεζεο, 

είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ θαηαλάισζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε παξνπζία ησλ 

ηειεπηαίσλ ζηα δηάθνξα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο. πγθεθξηκέλα, ε δηάζεζε 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ (θπξίσο ηππνπνηεκέλσλ) απφ θαηαζηήκαηα θαη εκπφξνπο πνπ 
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πσινχλ θαη ζπκβαηηθά ηξφθηκα (super market, θάβεο, θαηαζηήκαηα παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ), ζπκβάιεη ζηελ άλνδν ηεο «αλαγλσξηζηκφηεηαο» ησλ εμεηαδφκελσλ 

εηδψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Άιισζηε, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ 

πνξεία ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, είλαη ε δπζθνιία ησλ θαηαλαισηψλ 

λα ηα εληνπίζνπλ θαη λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Παιαηφηεξα, ηα θαηαζηήκαηα πγηεηλήο 

δηαηξνθήο ή νη πσιήζεηο απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο, ήηαλ ηα θπξηφηεξα 

θαλάιηα δηάζεζεο ησλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ φκσο, ηα 

θαλάιηα δηαλνκήο απμάλνληαη, θαζψο ζχκθσλα θαη κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, φιν 

θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζνχπεξ κάξθεη ηνπνζεηνχλ βηνινγηθά πξντφληα ζηα 

θαηαζηήκαηά ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ, επεξεάδεη ηνλ θιάδν ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. ε γεληθέο γξακκέο ε 

δήηεζε γηα βηνινγηθά είδε δηαηξνθήο εκθαλίδεη κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε ησλ ζπκβαηηθψλ ηξνθίκσλ. Σα βηνινγηθά πξντφληα, πσινχληαη 

κεζνζηαζκηθά απφ 20% έσο θαη 50% αθξηβφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αγνξά θάπνηνπ 

πξντφληνο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ιφγσ θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο. Ζ δήηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ εηδψλ 

δηαηξνθήο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

Α, ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο απμήζεθε απφ 10.259.900 ην 1991 ζε 10.964.020 ην 

2001, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 6,9%, ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εζληθέο 

απνγξαθέο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν πίλαθαο Β ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη 

πξνβνιέο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο θαηά ειηθηαθή νκάδα κέρξη θαη ην 2050. 

(ICAP, 2007 ζει. 44) 

 

 

 

Πίλαθαο A: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο απνγξαθψλ 1991-2001 θαηά πεξηθέξεηεο 

 
(ΗCAP 2007, ζει.48) 
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Πίλαθαο B:Πξνβνιέο πιεζπζκνχ θαηά ειηθηαθή νκάδα (2007-2050) 

 
(ICAP 2007, ζει. 49) 

 

 

2.9.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Εήηεζεο Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ 

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο ελφο πξντφληνο, ζρεηίδνληαη 

κε ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη φζνλ αθνξά ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν 

θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζηελ αγνξά, 

ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο. ε γεληθέο γξακκέο, 

ηα βηνινγηθά ηξφθηκα θπηηθήο παξαγσγήο δηαλχνπλ επί ηνπ παξφληνο ην ζηάδην 

αλάπηπμήο ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ελψ ηα βηνινγηθά ηξφθηκα δσηθήο παξαγσγήο 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο. Σν 1997 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα απφ ην 

ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. (Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο), κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι 

ηνπ έιιελα θαηαλαισηή βηνινγηθψλ πξντφλησλ Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη, 

απφ ην 1997 κέρξη ζήκεξα, πηζαλφλ ηα ζπκπεξάζκαηα λα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί, 

θαζψο φπσο αλαθέξζεθε, ν θιάδνο ησλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ (εηδηθά απηψλ ηεο 

θπηηθήο παξαγσγήο) βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε έξεπλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

απνηειείηαη απφ γπλαίθεο θαη γεληθά άηνκα λέαο ειηθίαο. Ζ χπαξμε παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη θπξίσο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε 

γηα αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Χζηφζν, ε ζεκαληηθή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

δηαθνξά ηηκήο δε κεηαθξάδεηαη θαη‟ αλάγθε ζε αγνξά ησλ πξντφλησλ απφ άηνκα 

πςειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ. Γεληθφηεξα, πηζαλφηεξνη θαηαλαισηέο 

ζεσξνχληαη νη λένη, νη κνξθσκέλνη θαη νη νηθνγέλεηεο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ παηδηψλ. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επηιέγνληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα είλαη φηη πξφθεηηαη γηα: πγηεηλά (98,4%), θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ (98,4%), αλψηεξα πνηνηηθά (93,8%) θαη γεπζηηθφηεξα απφ ηα 

ζπκβαηηθά ηξφθηκα (86,9%). 

αλ θπξηφηεξνο δηαρσξηζηηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο αγνξαζηψλ θαη κε 
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αγνξαζηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαθεξχζζεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ελψ ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο κε αγνξάο ήηαλ ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζην εκπφξην. 

Ζ έξεπλα ρσξίδεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε ηξεηο νκάδεο βάζεη ησλ απαληήζεψλ ηνπο, 

ζηνπο «κε ελήκεξνπο» (18,5% ηνπ δείγκαηνο), ζηνπο «ελήκεξνπο-κε αγνξαζηέο» 

(73,1% ηνπ δείγκαηνο) θαη ζηνπο «ελήκεξνπο-αγνξαζηέο» (8,4% ηνπ δείγκαηνο). Οη 

κε αγνξαζηέο εκθαλίδνπλ ρακειφηεξν κνξθσηηθφ θαη εηζνδεκαηηθφ επίπεδν απφ 

ηνπο αγνξαζηέο. Γεληθφηεξα, νη δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαίλνληαη λα είλαη 

ιηγφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο έλα πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. εκαληηθφ ζηνηρείν 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη, 44,6% ησλ αγνξαζηψλ δήισζαλ φηη ηα πξντφληα είλαη 

αθξηβά ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξνζθέξνπλ. Σα ζπλεζέζηεξα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ 

νη θαηαλαισηέο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ήηαλ ηνκάηεο (50,8%), ιαραληθά (10%), ειηέο 

θαη ιάδη (8,5%), πνξηνθάιηα, παηάηεο, θξαζί, ρπκνί θξνχησλ θαη δπκαξηθά (3,8%), 

άιια θξνχηα (2,3%), κήια θαη ςσκί (0,8%). Σα πξντφληα απηά ηα πξνκεζεχηεθαλ 

θαηά 26,9% απφ ιατθέο αγνξέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, θαηά 16,9% απφ 

εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη θαηά 9,2% απφ ζνχπεξ κάξθεη. αλ θχξηα 

πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα αλαθέξζεθε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε νηθνγέλεηα, ελψ αθνινχζεζαλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

ρεηηθή είλαη θαη κία άιιε έξεπλα ειιεληθήο θαηαλαισηηθήο νξγάλσζεο, ζχκθσλα 

κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο νη έιιελεο θαηαλαισηέο επηδεηθλχνπλ νινέλα θαη 

πην ζεξκφ ελδηαθέξνλ γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 157 θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα εθηηκήζνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο δηαηξνθήο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο πγηεηλήο, ηεο γεχζεο θαη ηνπ θφζηνπο σο 

παξάγνληεο επηινγήο ελφο ηξνθίκνπ. ην πιαίζην απηφ, ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία απφ ηα θπηνθάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε πνζνζηφ 

53,6% νη θαηαλαισηέο εμέθξαζαλ «έληνλε αλεζπρία» θαη ζε πνζνζηφ 35,1% «κέηξηα 

αλεζπρία». Μάιηζηα, πεξηζζφηεξνη απφ ην 95% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζαλ φηη ζα εμέηαδαλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ  θπηνθαξκάθσλ 

θαηά ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο εάλ απηέο ήηαλ δηαζέζηκεο. Δπίζεο, ε ίδηα έξεπλα 

έδεημε φηη θαηά ην 65% νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη ηα νξγαληθά ηξφθηκα είλαη 

θαιχηεξα ή ζρεηηθά θαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. Δπηπιένλ, φηαλ 

δεηήζεθε λα αμηνινγεζεί ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ε δηαηξνθηθή ηνπο αμία, ε γεχζε 

ηνπο, ε πγηεηλή ηνπο θαη ην θφζηνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ απηνί 

νη πέληε παξάγνληεο ζηηο αγνξαζηηθέο ηνπο επηινγέο, ην 75% ησλ 

εξσηεζέλησλ πξφηαμαλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ δηαηξνθηθή ηνπο αμία σο 

ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, ην 70% ηνλ παξάγνληα ηεο πγηεηλήο σο αξθεηά 

ζνβαξφ θαη ην 49% ην θφζηνο σο νπζηαζηηθφ παξάγνληα. ηνλ πίλαθα 2.1 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο Έξεπλαο 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Διιάδνο (ΔΤΔ) θαηά ηελ πεξίνδν Φεβξνπάξηνο 2004-Ηαλνπάξηνο 2005. Ζ 

έξεπλα απηή δηελεξγήζεθε ζε ηειηθφ δείγκα 6.555 ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ζηα 

17.386 κέιε ηνπο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, είλαη ε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμία ησλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, γηα θάζε 
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είδνπο αγαζφ θαη ππεξεζία. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δε 

δηαρσξίδεη ηηο δαπάλεο γηα βηνινγηθά είδε δηαηξνθήο, σζηφζν ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξαηίζεληαη είλαη ελδεηθηηθά ηεο δηακφξθσζεο ηεο κέζεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο 

γηα ηξφθηκα, κε αιθννινχρα πνηά θαη θξαζί. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ε 

ζπλνιηθή κέζε κεληαία δαπάλε ελφο λνηθνθπξηνχ γηα είδε δηαηξνθήο θαη κε 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά, απμήζεθε ζε €306,44 ην 2005 έλαληη €248,33 ην 1999 

(πνζνζηηαία αχμεζε 23,4%). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο 

αθνξά ηελ αγνξά θξέαηνο (22,08% επί ηνπ ζπλφινπ ην 2005) θαη αθνινπζνχλ ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη αβγά (18,4% ην 2005) θαη ηα ιαραληθά (11,55% ην 

2005). Ζ κέζε κεληαία δαπάλε γηα θξαζί (απφ ζηαθχιηα ή άιια θξνχηα), αλήιζε ζε 

€4,25 ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα, απφ €2,15 ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε. 

(ICAP, 2007 ζει. 45) 

 

2.9.3. Γνκή θαη Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηε ρψξα καο, επί ηνπ παξφληνο ε γεληθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη είλαη απηή 

ελφο ζρεηηθά κηθξνχ θιάδνπ, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζ‟ απηφλ, κε ρακειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη 

κεγάιε δηαζπνξά κεξηδίσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θιάδνο απνηειείηαη θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο (παξαγσγηθέο, 

κεηαπνηεηηθέο θαη εηζαγσγηθέο) κηθξνχ κεγέζνπο θαη νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο έρνπλ ηε λνκηθή κνξθή πξνζσπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή εηεξνξξχζκσλ / νκνξξχζκσλ εηαηξεηψλ, ν δε εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θάζε κηαο δηακνξθψλεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. 

Παξάιιεια κε ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ιίγεο 

κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αζρνινχληαη θπξίσο κε 

ζπκβαηηθά πξντφληα, ζηα νπνία άιισζηε θαη νθείινπλ ηνπο πςεινχο θχθινπο 

εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αλ θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη εμαγσγέο επί ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ κεηψλεηαη πξνο φθεινο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. 

Παξά ηε ζρεηηθά εχθνιε είζνδν κηαο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνθαιιηέξγεηαο ν 

ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη εληάζεσο θεθαιαίνπ κε 

απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα πσιήζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ην θφζηνο δηακφξθσζεο δηθηχνπ δηαλνκήο θαη απφθηεζεο 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ απαηηνχκελε ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, 

πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ. (ICAP, 2007 ζει 51) 

 

2.9.4. Γίθηπα Γηαλνκήο – Όξνη Δκπνξίνπ 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζηε ρψξα καο, φπσο θαη ζηηο άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, 

μεθίλεζε κε ζαθψο εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 νη 
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πξψηνη βηνθαιιηεξγεηέο εμήγαγαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο, ελψ ην 

ιηγνζηφ ππφινηπν είηε πσινχληαλ απεπζείαο απφ ην αγξφθηεκα, είηε πξννξηδφηαλ γηα 

απηνθαηαλάισζε. Βηνθαιιηεξγεηέο πνπ δελ έβξηζθαλ δηέμνδν γηα ηα πξντφληα ηνπο 

ζην εμσηεξηθφ, αλαγθάδνληαλ λα ηα δηαζέηνπλ ζαλ ζπκβαηηθά ιφγσ ηεο αλππαξμίαο 

εγρψξηαο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Ζ δεκηνπξγία κηαο κηθξήο αγνξάο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ελφο ππνηππψδνπο δηθηχνπ δηαθίλεζεο, μεθίλεζαλ ζηε 

ρψξα καο ζην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Σα πξψηα εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ μεθίλεζαλ δξαζηεξηφηεηα ζε Αζήλα 

θαη Θεζζαινλίθε γχξσ ζην 1993. Τπνινγίδεηαη φηη ζηα ηέιε ηνπ 1998 ππήξραλ 

πεξίπνπ 30 εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 1999 ν αξηζκφο ηνπο 

αλήιζε ζε 55. Σελ επφκελε ρξνληά ηα θαηαζηήκαηα απηά έθηαζαλ πεξίπνπ ηα 70. 

ήκεξα, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ θιάδνπ, ηα εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλέξρνληαη ζε 250 

πεξίπνπ. Σα πεξηζζφηεξα εμεηδηθεπκέλα ζεκεία ιηαληθήο βξίζθνληαη ζε κεγάια 

αζηηθά θέληξα, αιιά ζηαδηαθά ηδξχνληαη θαη ζε κηθξφηεξεο πφιεηο. Πξφθεηηαη γηα 

θαηαζηήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζρεηηθά ρακειφ θχθιν εξγαζηψλ, δεδνκέλνπ φηη 

εκπνξεχνληαη κφλν βηνινγηθά πξντφληα (θπξίσο ηππνπνηεκέλα), πνιιά εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη εηζαγφκελα. Γηα ηελ πψιεζε κε ζπζθεπαζκέλσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ (ρχκα), 

απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη 

Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ.. Απφ ην 1998 θη έπεηηα, ζηε δηαθίλεζε 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη ηα ζνχπεξ κάξθεη. Ζ πξψηε κεγάιε 

αιπζίδα πνπ ζπκπεξηέιαβε ζηηο πξνζήθεο ηεο ζεηξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ηφζν 

λσπψλ φζν θαη ηππνπνηεκέλσλ (ειιεληθήο πξνέιεπζεο θαη εηζαγνκέλσλ), ήηαλ ε ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο. Σελ πξναλαθεξφκελε αιπζίδα αθνινχζεζαλ θαη άιια ζνχπεξ 

κάξθεη, φπσο π.ρ. Carrefour- Μαξηλφπνπινο, Βεξφπνπινο, Ξπλφο θαη Μεηξφ, ελψ 

απφ ην 2007 ζηελ εκπνξία βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ πξνρψξεζε θαη ε αιπζίδα 

θιαβελίηεο. ήκεξα, ζχκθσλα κε πεγέο ηεο αγνξάο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη δηαζέηνπλ βηνινγηθά πξντφληα. 

Πέξα ησλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη, λσπά βηνινγηθά πξντφληα (ηππνπνηεκέλα) 

δηαθηλνχληαη θαη απφ νξηζκέλα θαηαζηήκαηα καλαβηθήο ζε φιε ηελ Διιάδα, ελψ 

πνιιέο θάβεο ζε φιε ηε ρψξα δηαζέηνπλ θξαζί απφ βηνινγηθφ ζηαθχιη. Σν είδνο απηφ 

δηαθηλείηαη σο επί ην πιείζηνλ θαη απφ ηα θαλάιηα δηάζεζεο ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ. 

χκθσλα κε πεγέο ηεο αγνξάο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη θαηαλαισηέο 

αληηκεησπίδνπλ ην θξαζί απφ βηνινγηθφ ζηαθχιη παξφκνηα κε ην ζπκβαηηθφ θξαζί, ε 

δε επηζήκαλζε «βηνινγηθφ» δελ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επηινγήο ηνπ 

πξντφληνο. Σειεπηαία, ε δεκηνπξγία αιπζίδσλ εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ 

δηάζεζεο βηνινγηθψλ εηδψλ, βειηίσζε ηελ άκεζε επαθή ηνπ θαηαλαισηή κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Μάιηζηα, νη αιπζίδεο απηέο κε ηε δηαθήκηζε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, πξνσζνχλ ζπλνιηθά 

θαη ηελ εηθφλα ηνπ θιάδνπ. Κάπνηεο ζρεηηθά κηθξέο πνζφηεηεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

(ηππνπνηεκέλσλ) δηαθηλνχληαη θαη απφ νξηζκέλα θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ. ε φηη αθνξά ηελ 

απεπζείαο πψιεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ην αγξφθηεκα, απηή πεξηνξίζηεθε ζην 
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ειάρηζην ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο δηεχξπλζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. 

Έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ απφ ηηο πσιήζεηο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ιατθέο ππαίζξηεο αγνξέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εβδνκαδηαία 

βάζε ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Σξίθαια, Ζξάθιεην Κξήηεο θαη Βφιν.  

 

 Σν δηάγξακκα 3.1 παξνπζηάδεη ηα θαλάιηα δηαθίλεζεο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ζηε 

ρψξα καο γηα ην έηνο 2008. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, νη αιπζίδεο ζνχπεξ 

κάξθεη σο θαλάιη δηαθίλεζεο, εθηηκάηαη φηη ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά ην 50% ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ θαηά ην 2008 θαη ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ηα επφκελα ρξφληα, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

αιπζίδεο επεθηείλνληαη ζηελ εκπνξία βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ θηηάρλνληαο ζηα 

θαηαζηήκαηά ηνπο «βηνινγηθέο γσληέο». Σα θαηαζηήκαηα ακηγψο 

βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ (αιπζίδεο θαη κεκνλσκέλα) εθηηκάηαη φηη θαηέιαβαλ πνζνζηφ 

46% πεξίπνπ. Σν ππφινηπν 4% κνηξάδνληαη ινηπά ζεκεία (ιατθέο αγνξέο θιπ.). 

 
Γηάγξακκα 1. Καλάιηα δηαθίλεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ (2008)  

(ΗCAP,  2007,ζει. 54)  

 

ζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ δηαθίλεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηα λσπά 

βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά, παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ εθηηκνχλ φηη κνηξάδεηαη 

εμίζνπ κεηαμχ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ησλ 

ιατθψλ αγνξψλ θαη ησλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη, φηαλ ην δίθηπν δηάζεζεο γηα ηα 

αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντφληα κνηξάδεηαη θαηά 60% ζηηο ιατθέο αγνξέο, 20% ζηα 

ζνχπεξ κάξθεη θαη 20% ζηα καλάβηθα. Ζ εκπνξηθή πνιηηηθή απφ πιεπξάο ησλ 

κεηαπνηεηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο (θαηαζηήκαηα, έκπνξνη θιπ.), πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ηνλ πειάηε θαη ην χςνο ηεο παξαγγειίαο. ε γεληθέο γξακκέο, ε 

παξερφκελε πίζησζε εθηείλεηαη απφ 2 κήλεο κέρξη θαη 7 κήλεο, ελψ θαηά κέζν φξν 

θπκαίλεηαη ζηνπο 3 κε 4 κήλεο. Οη εθπηψζεηο θπκαίλνληαη ζπλήζσο κεηαμχ ηνπ 5%- 

15%. 

Σα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ κεηαπνηεηψλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πξντφλ, είλαη δε 

κεγαιχηεξα ζην θξαζί ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα βηνινγηθά είδε. ε γεληθέο γξακκέο, 

ηα πεξηζψξηα θέξδνπο θπκαίλνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά 

γεσξγηθά πξντφληα. Άιισζηε, απηφ είλαη θαη έλα απφ ηα θίλεηξα ελφο παξαγσγνχ γηα 

λα ζηξαθεί ζην βηνινγηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο. (ICAP, 2007, ζει. 52) 
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2.9.5. Ζ Αγνξά ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ (ζε ηηκέο ιηαληθήο) 

εθηηκάηαη γηα ην 2008 ζε €100 εθαη., ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 33,3% ζε ζρέζε κε 

ην 2007. ζνλ αθνξά ηα εηζαγφκελα βηνινγηθά ηξφθηκα, απηά εθηηκάηαη φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 57% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο γηα ην 2008. (ICAP, 2007) 

 

Μέγεζνο Δγρώξηαο Αγνξάο Βηνινγηθώλ Σξνθίκσλ ζε Αμία 

Ζ ειιεληθή αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ, θπξίσο δε ησλ ηξνθίκσλ πνπ απνηεινχλ 

ζρεδφλ ην ζχλνιφ ηεο, ζεσξείηαη αλαπηπζζφκελε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή θαη 

επξσπατθά δεδνκέλα. Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ απμήζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν δελ έρεη πξνζεγγίζεη αθφκε ηα επίπεδα άιισλ ρσξψλ. 

ηνλ πίλαθα 4.9 παξνπζηάδεηαη ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο βηνινγηθψλ 

ηξνθίκσλ ζε αμία ιηαληθήο, γηα ηελ πεξίνδν 1999-2008. Σα κεγέζε πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία φρη κφλνλ ησλ θπηηθψλ αιιά θαη 

ησλ δσηθψλ πξντφλησλ. Ζ αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο εθηηκάηαη ζε €7,6 εθαη. γηα ην 

έηνο 1999, κε ηηο εηζαγσγέο λα θαιχπηνπλ ην 25% απηήο (€1,9 εθαη.). Σν έηνο 2008 ε 

αγνξά εθηηκάηαη ζην χςνο ησλ €100 εθαη. νη δε εηζαγσγέο θάιπςαλ πεξίπνπ ην 57% 

απηήο (€57 εθαη. ην 2008, πίλαθαο 4.5). 

 

Πίλαθαο Γ: Μέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ (1999-2008) 

 
(ICAP, 2007 ζει 154) 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ηα βηνινγηθά πξντφληα, κε εμαίξεζε ην 

θξαζί ηνπ νπνίνπ ε ηηκνιφγεζε παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο, πσινχληαη κεζνζηαζκηθά 

απφ 20% έσο 50% αθξηβφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. (ICAP 2007, ζει.154) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 σγθέληρωζε Πρωηογελώλ ηοητείωλ 

3.1  ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

Δίδνο δεκνζθόπεζεο : Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

Γεσγξαθηθή έθηαζε: Γήκνο Θεζζαινλίθεο-Γήκνο Ακπεινθήπσλ 

Υξόλνο δηεμαγσγήο: Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 4 Ννεκβξίνπ έσο 

14 Ννεκβξίνπ 2009 

Πιεζπζκόο: Σα λνηθνθπξηά ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ 

Μνλάδα πιεζπζκνύ: Δίλαη ην έλα λνηθνθπξηφ απφ ην Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη ην 

Γήκν Ακπεινθήπσλ  

Μνλάδα Γεηγκαηνιεςίαο (sampling Unit): Δίλαη έλα άηνκν άλσ ησλ 18 εηψλ ελφο 

λνηθνθπξηνχ απφ ην Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη απφ ην Γήκν Ακπεινθήπσλ 

Μέγεζνο Γείγκαηνο (Sampling Size) : Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο είλαη 

77 θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη 43 θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ 

Μέζνδνο Γεηγκαηνιεςίαο (Sampling Method) : Ζ επηιεγκέλε κέζνδνο 

δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε Γεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην (Area 

Sampling), ε νπνία αλήθεη ζηε χλζεηε Σπραία Γεηγκαηνιεςία (Complex Random 

Sampling), ε νπνία αλήθεη ζηε Γεηγκαηνιεςία κε Πηζαλφηεηεο ή Σπραία 

Γεηγκαηνιεςία (Probability/Random Sampling). 
1  

Ζ επηινγή ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο επηιέρηεθαλ απφ Πίλαθεο Σπραίσλ 

Αξηζκψλ (Π.Σ.Α) 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα ηεηξάγσλα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ δεκνζθφπεζε: 

Περιοχές  Αμπελοκήπων 

Αμπελόκθποι 4203 Πλαςτιρα – Μιαοφλθ – Λεωφ. 28θσ Οκτωβρίου – Πζραν  

Αμπελόκθποι 4275 Ευριπίδου – Παπαδοποφλου – Βάρναλθ – Ελευκερίασ  

Αμπελόκθποι 4292 Βενιηζλου – Ζαρίφθ – Θεριςςοφ – Ελευκερίασ  

Αμπελόκθποι 4293 Αμπελώνων – Ειδωμζνθσ – Βενιηζλου – Ελευκερίασ  

Αμπελόκθποι 4330 28θσ Οκτωβρίου – Πυργίου – Μενελάου – Βαινδθρίου  

 

Περιοχές Κέντρου 

Κζντρο 4898 Λ.Νίκθσ – Πλουτάρχου – Προξζνου Κορομθλά – Καρόλου Ντιλ  

Κζντρο 5325 Μελενίκου – Φωτάκου – Αγ. Δθμθτρίου – Αποςτόλου Παφλου 

Κζντρο 5699 Μανουςογιαννάκθ – Δαγκλι – Δεςπεραί – Διαλζτθ 

Κζντρο 6165 Μθτρ. Γενναδίου – Φιλίππου – Μπακατςζλου – Ιουςτινιανοφ  

Κζντρο 6542 Προξ.Κορομθλά – Χρυς. Σμφρνθσ – Μθτροπόλεωσ - Μοργκεντάου 
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Πιάλν δεηγκαηνιεςίαο : Οη ζπλεληεχμεηο ζα παίξλνληαη απφ έλα κέινο, ειηθίαο άλσ 

ησλ 18 εηψλ, ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηα δηακεξίζκαηα πνπ επηιέρηεθαλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα. Γίλεηαη πξνζπάζεηα επηινγήο γηα 50% γπλαίθεο θαη  

50% άλδξεο. Οη επηζθέςεηο ζηα λνηθνθπξηά ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηηο πξσηλέο ψξεο  

κεηαμχ 10:30 θαη 13:00 θαη ην απφγεπκα κεηαμχ 18:00 θαη 21:00. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ δηακεξηζκάησλ μεθηλάκε απφ  ην θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηε 

λνηηνδπηηθφ άθξν ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. Δπηιέγνπκε ηελ  πξψηε 

πνιπθαηνηθία – θηίξην. Δπίζεο απεπζπλφκαζηε ζε φια ηα λνηθνθπξηά. ε πεξίπησζε 

άξλεζεο ή απνπζίαο πεγαίλνπκε ζην ακέζσο επφκελν θαη πην αλαιπηηθά σο εμήο: 

Δπηιεγκέλν 

δηακέξηζκα 
Απνπζία  Δπφκελν  Απνπζία  Δπηζηξνθή άιιεο εκέξαο θαη ψξαο 

Δπηιεγκέλν 

δηακέξηζκα 
 Άξλεζε  Δπφκελν  Απνπζία  Δπφκελν 

Δπηιεγκέλν 

δηακέξηζκα 
Άξλεζε  Δπφκελν  Άξλεζε  Δπφκελν 

Μία Απνπζία           Δπφκελν 

Γχν Απνπζίεο           Δπαλεξρφκαζηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Δηξήλε Η. Σειηθίδνπ, 2004, ζει. 86-88 
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3.2  ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ 

 

ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΑ: Ζζηθόο Καηαλαισηηζκόο 

 

ΠΔΡΙΟΥΗ: Πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο 

 

Αγαπεηή/έ θπξία/ε:  

 

Πξαγκαηνπνηνχκε κία δεκνζθφπεζε γηα λα δηεξεπλήζνπκε ην εάλ ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ εζηθά θξηηήξηα. Θέινπκε λα ζαο 

δηαβεβαηψζνπκε φηη νη απαληήζεηο ζαο είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο θαη φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα  εθπαηδεπηηθνύο 

θαη επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο.  

Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα δελ πξφθεηηαη πνηέ θαη γηα θαλέλα ιφγν λα 

δεκνζηεπζνχλ. Εεηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

απηήο ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ αλσλπκία ησλ απαληήζεψλ ζαο εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο 

θαηαγξαθήο ηνπ νλφκαηφο ζαο ζε δηαθνξεηηθό θύιιν απφ ην εξσηεκαηνιφγην. αο 

παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ζε απηφ ηα ζηνηρεία ζαο. 

αο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ην ρξφλν πνπ καο δηαζέηεηε. 

 

 

Αλησλία Γειεζηαχξνπ 

Kαζεγήηξηα Eθαξκνγψλ  

 

Γξ. Δηξήλε Σειηθίδνπ 

Kαζεγήηξηα 
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Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2009 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ 

ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΑ: Ηζηθός Καηαλαιωηηζκός 

ΔΠΟΠΣΔΗΑ: Αλησλία Γειεζηαχξνπ, Καζεγήηξηα Δθαξκνγψλ  

  Γξ. Δηξήλε Σειηθίδνπ,  Καζεγήηξηα 

 

ΔΔΔ ΡΡΡ ΩΩΩ ΣΣΣ ΖΖΖ ΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΗΗΗ ΟΟΟ    

Αξηζκφο εξσηεκαηνινγίνπ :                                                                                                         

Ολνκαηεπψλπκν Απνγξαθέα :                              

Ζκεξνκελία ζπκπιήξσζεο    : 

*Γε ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ απνγξαθέα 

 1.  αο παξαθαινύκε λα ζεκεηώζεηε πόζν ζπρλά πηνζεηείηε θάζε κία από ηηο 

παξαθάησ αγνξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

  
Ποηέ 

τεδόλ 

Ποηέ 

Αρθεηές 

Φορές 

τεδόλ 

Πάληα 
Πάληα 

 

  0 1 2 3 4  

P01 Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά 
     

1  

P02 Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά 
     

2  

P03 Αγνξάδσ απγά θαη πνπιεξηθά 

ειεπζέξαο βνζθήο 
     

3  

P04 Αγνξάδσ νηθνινγηθά απνξξππαληηθά       4  

P05 Αγνξάδσ πξντφληα απφ 

αλαθπθισκέλν ραξηί 
     

5  

P06 Αγνξάδσ νηθνινγηθά θαιιπληηθά      6  

P07 Αγνξάδσ ηνπηθά παξαδνζηαθά 

πξντφληα (απφ ληφπηνπο παξαγσγνχο) 
     

7  

P08 Αγνξάδσ πξντφληα δηθαίνπ 

εκπνξίνπ- Fair Trade (π.ρ. θαθέ, 

δάραξε, πνηά θ.ά.)  

     

8  

P09 Δπηιέγσ μχιηλα ή ράξηηλα παηρλίδηα 

αληί ησλ πιαζηηθψλ 
     

9  

P10 Απνθεχγσ λα αγνξάδσ εκθηαισκέλν 

λεξφ 
     

10  

P11 Υξεζηκνπνηψ πάληλεο ή άιιεο 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζαθνχιεο 

γηα ηα ςψληα 

     

11  

P12 Υξεζηκνπνηψ ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο αληί ηνπ Η.Υ. απηνθηλήηνπ  

κνπ γηα λα ζπκβάισ ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 

     

12  

P13 Μεηψλσ ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ κνπ γηα λα κελ 

απμάλνληαη ηα θαπζαέξηα 

     

13  
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Ποηέ 

 

 

τεδόλ 

Ποηέ 

 

 

Αρθεηές 

Φορές 

 

 

τεδόλ 

Πάληα 

 

 

Πάληα 
 

  0 1 2 3 4  

P14 Δπηιέγσ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

παξάγνληαη ή/θαη δηαηίζεληαη απφ 

εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ 

πξνγξάκκαηα Εηαηρηθής Κοηλωληθής 

Εσζύλες (π.ρ. θηιαλζξσπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ρνξεγίεο ζε 

θνηλσθειή έξγα, ζπζηήκαηα πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, 

πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο) 

     

14  

P15 Δπαλαρξεζηκνπνηψ έλα πξντφλ ή ηα 

θαηάινηπα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ αληί 

λα ην πεηάμσ ζηα ζθνππίδηα 

(θνππάθηα ηξνθίκσλ, ζαθνχιεο, 

ραξηί πεξηηπιίγκαηνο θιπ.) 

     

15  

P16 Γσξίδσ παιηά ξνχρα, παπνχηζηα, 

παηρλίδηα θαη βηβιία 
     

16  

P17 Δπαλαρξεζηκνπνηψ ή επηδηνξζψλσ 

ρξεζηκνπνηεκέλα πξντφληα αληί λα 

ηα αληηθαηαζηήζσ κε θαηλνχξγηα  

(π.ρ. ξνχρα, έπηπια, ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο, είδε πξνηθφο) 

     

17  

 

2.  αο παξαθαινύκε λα καο αλαθέξεηε εάλ έρεηε αγνξάζεη ή εγθαηαζηήζεη θάπνην 

από ηα παξαθάησ πξντόληα ζην λνηθνθπξηό ζαο 

  ΝΑΙ ΟΥΙ   

  1 0   

PI01 Οηθνινγηθέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο    18  

PI02 Οηθνινγηθνχο ιακπηήξεο     19  

PI03 Δπαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο    20  

PI04 Οηθνινγηθά ρξψκαηα βαθήο ηνίρσλ ή θνπθσκάησλ    21  

PI05 Τβξηδηθφ απηνθίλεην    22  

PI06 Ζιηαθφ ζεξκνζίθσλα    23  

PI07 Πξάζηλε ηαξάηζα    24  

PI08 
χζηεκα ζεξκνκφλσζεο ηεο ηαξάηζαο ή/θαη 

κνλσηηθά θνπθψκαηα 
  

 

25  

PI09 Δγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ     26  

PI10 χζηεκα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ γηα ην πφηηζκα      27  

PI11 Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο     28  
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3.  Θα ζαο παξαθαινύζακε ηώξα λα καο αλαθέξεηε ηη ζπλεζίδεηε λα θάλεηε γηα 

πξντόληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνύληαη από εηαηξίεο πνπ:  

 

   Δελ 

έτω 

αθο

ύζεη 

ποη

έ 

θάηη 

 

Έτω αθούζεη 

όηη ζσκβαίλεη  

αιιά δε 

γλωρίδω ποηες 

εηαηρίες είλαη 

Προζπαζώ λα 

κελ αγοράδω 

ηα προϊόληα 

ηοσς όηαλ 

κπορώ λα βρω 

θάποηα άιια 

ζε παρόκοηα 

ηηκή θαη 

ποηόηεηα 

Όηαλ 

σπάρτεη 

θάποηα 

προηροπή ή 

θακπάληα γηα 

ζσγθεθρηκέλε

ς ελέργεηες 

από θάποηο 

θορέα ηόηε 

ηης σηοζεηώ 

Όηαλ 

πιεροθορούκα

η θάηη ηέηοηο 

ζηακαηώ λα 

αγοράδω ηα 

ζσγθεθρηκέλα 

προϊόληα – 

κάρθες 

 

  0 1 2 3 4  

N01 Βιάπηνπλ ην 

πεξηβάιινλ 
     

29  

N02 Έρνπλ εκπιαθεί ζε 

νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια (π.ρ. 

δσξνδνθίεο 

θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη 

θαξηέι)  

     

30  

N03 Έρνπλ εκπιαθεί ζε 

ζθάλδαια ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο (π.ρ. 

επηθίλδπλεο 

κηθξνζπζθεπέο, 

παηρλίδηα, 

ζακπνπάλ) 

     

31  

N04 Υξεζηκνπνηνχλ 

γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο 

     

32  

N05 Υξεζηκνπνηνχλ 

παηδηθή εξγαζία  
     

33  

N06 Πξαγκαηνπνηνχλ 

πεηξάκαηα πάλσ ζε 

δψα 

     

34  

N07 Δκπιέθνληαη ζε 

ηδηαίηεξα βάλαπζε 

ζπκπεξηθνξά πξνο 

ηνπο εξγαδφκελνπο  

     

35  

N08 ηεξίδνπλ 

νηθνλνκηθά 

θπβεξλήζεηο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε 

πνιέκνπο  

     

36  
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4.  Από όζεο θνξέο πιεξνθνξεζήθαηε θάπνηα/εο από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο πόζεο 

θνξέο  ζπκκεηείραηε ζε:  

 

 

 
Ποηέ Λίγες 

θορές  

Αρθεηέ

ς 

θορές 

Ποιιές 

θορές 

Όιες ηης 

θορές ποσ ηο 

αληηιήθζεθα   

 

  0 1 2 3 4  

D01 Δθδειψζεηο ή δηακαξηπξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

     

37  

D02 Δθδειψζεηο ηνπ δηθαίνπ εκπνξίνπ      38  

D03 Αληηπνιεκηθέο ή αληηξαηζηζηηθέο 

δηαδειψζεηο ή εθδειψζεηο 

(θεζηηβάι, ζπλαπιίεο θ.ι.π.) 

     

39  

D04 Γηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο γηα ηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, γηα ηελ 

αθξίβεηα, ηελ αλεξγία, ην 

αζθαιηζηηθφ, ηελ παηδεία, ηελ 

πγεία θ.ιπ. 

     

40  

D05 Ζκέξα ρσξίο απηνθίλεην      41  

D06 Ζκέξα  ρσξίο ςψληα      42  

D07 Πξνγξάκκαηα εζεινληηθήο 

εξγαζίαο  
     

43  

D08 

 

πιινγή ππνγξαθψλ δηακαξηπξίαο 

(θαηά θπβεξλήζεσλ, 

επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ, θ.ά.)   

     

44  

D09 Γηάδνζε κελπκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

θαη αθνξνχλ ζέκαηα εζηθήο 

θαηαλάισζεο (π.ρ. δηακαξηπξία 

γηα πςειέο ηηκέο, κπντθνηάδ 

πξντφλησλ θ.ιπ.) 

     

45  

D10 Οηθνλνκηθέο εμνξκήζεηο γηα 

νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο ή 

νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, ηηο 

κεηνλφηεηεο ή ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ  

     

46  

D11 Οκάδεο ζπδήηεζεο ή/θαη 

αθηηβηζκνχ κέζσ ίληεξλεη γηα 

ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο 

     

47  

D12 Γεκηνπξγία θαη νξγάλσζε νκάδσλ 

δηακαξηπξίαο γηα ζέκαηα εζηθήο 

θαηαλάισζεο  

     

48  
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5. Όηαλ πξόθεηηαη λα αγνξάζεηε θάηη ζπλήζσο ζθέθηεζηε: 

 
  

Δηαθωλώ 

απόισηα 

Δηαθωλ

ώ 

Ούηε 

ζσκθωλώ/ 

ούηε δηαθωλώ 

σκθωλώ 

σκθωλ

ώ 

απόισηα 

 

  0 1 2 3 4  

Mc01 Πεξηζζφηεξν ην ηη είλαη 

ζπκθέξνλ γηα κέλα θαη ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ παξά απηφ πνπ 

είλαη θαιφ γηα ηελ θνηλσλία 

γεληθά 

     

49  

Mc02 Δάλ ην απνηέιεζκα ηεο 

απφθαζήο κνπ παξάγεη ην 

κεγαιχηεξν φθεινο γηα φινπο 
     

50  

Mc03 ηη νξηζκέλα πξάγκαηα ζηε 

δσή είλαη μεθάζαξα ζσζηά ή 

ιάζνο αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ζπλέπεηεο κηαο πξάμεο 

     

51  

Mc04 Πνην είλαη ην θαζήθνλ κνπ 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία 
     

52  

Mc05 Θα ληξεπφκνπλ αλ κάζαηλε ν 

θφζκνο ηη απνθάζηζα λα 

αγνξάζσ 
     

53  

Mc06 Γελ κπνξεί θαλείο λα είλαη 

ππεχζπλνο γηα φινπο θαη γηα 

φια  
     

54  

6. ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία έλα άηνκν. Παξαθαιώ δηαβάζηε 

ηηο πεξηγξαθέο θαη ζθεθηείηε εάλ ην άηνκν απηό ζαο κνηάδεη ή όρη. Απαληήζηε ζηελ 

εξώηεζε:  

 

«Πόζν ζαο κνηάδεη ν ραξαθηήξαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο;» 

  Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Απόιπηα  

  0 1 2 3 4  

U01 

 

Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ, φινη νη 

άλζξσπνη ζηνλ θφζκν λα αληηκεησπίδνληαη 

ηζφηηκα. Πηζηεχεη φηη φινη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζηε δσή 

     

55  

U02 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα αθνχεη 

αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηηο 

δηθέο ηνπ/ηεο. Αθφκα θαη φηαλ  δηαθσλεί καδί 

ηνπο ζέιεη λα θαηαλνεί ηηο απφςεηο ηνπο 

     

56  

U03 Πηζηεχεη αθξάδαληα φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα 

θξνληίδνπλ ηε θχζε. Ζ θξνληίδα γηα ην 

πεξηβάιινλ είλαη θάηη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή 
     

57  

U04 Πηζηεχεη φηη φινη νη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν 

πξέπεη λα δνπλ ζε αξκνλία. Δίλαη ζεκαληηθφ 

γη‟ απηφλ/ή λα πξνσζείηαη ε εηξήλε 
     

58  

U05 Πηζηεχεη αθξάδαληα φηη φινη πξέπεη λα έρνπλ 

ίζε αληηκεηψπηζε, αθφκε θαη απηνί πνπ δελ 

ηνπο γλσξίδεη. Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα 

πξνζηαηεχεη ηνπο θνηλσληθά αδχλακνπο 

     

59  
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Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Απόιπη

α 

  0 1 2 3 4  

U06 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα πξνζαξκφδεηαη ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη δελ 

πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζηε θχζε 
     

60  

Pw01 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα είλαη πινχζηνο/α. 

Θέιεη λα έρεη πνιιά ρξήκαηα θαη αθξηβά πξάγκαηα 
     61  

Pw02 Δίλαη ζεκαληηθφ γη ‟απηφλ/ή λα ηίζεηαη επηθεθαιήο 

θαη λα θαζνδεγεί ηνπο άιινπο. Θέιεη νη άιινη λα 

θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέεη 
     

62  

Pw03 Θέιεη πάληα λα είλαη απηφο/ή πνπ παίξλεη ηηο 

απνθάζεηο. Σνπ/ηεο αξέζεη λα είλαη αξρεγφο 
     

63  

SD01 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα έρεη θαηλνχξγηεο 

ηδέεο θαη λα είλαη δεκηνπξγηθφο/ε. Σνπ/ηεο αξέζεη 

λα θάλεη ηα πξάγκαηα κε ην δηθφ ηνπ/ηεο 

πξσηφηππν ηξφπν 

     

64  

SD02 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα παίξλεη ηηο δηθέο 

ηνπ/ηεο απνθάζεηο γηα φηη θάλεη. Θέιεη λα είλαη 

ειεχζεξνο/ε λα επηιέγεη θαη λα ζρεδηάδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ/ηεο κφλνο/ε ηνπ/ηεο. 

     

65  

SD03 Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ θαλείο λα 

ελδηαθέξεηαη γηα θαηλνχξγηα πξάγκαηα. Σνπ/ηεο 

αξέζεη λα αλαδεηά θαη λα πξνζπαζεί λα ηα 

θαηαιάβεη φια 

     

66  

SD04 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα είλαη 

αλεμάξηεηνο/ε. Θέιεη λα βαζίδεηαη ζηνλ εαπηφ 

ηνπο/ηεο 
     

67  

Av01 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα επηδεηθλχεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ/ηεο. Θέιεη λα ζαπκάδεη ν θφζκνο 

απηφ πνπ θάλεη 
     

68  

Av02 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε ην λα είλαη πνιχ 

επηηπρεκέλνο/ε. Θέιεη λα εληππσζηάδεη ηνπο 

άιινπο 
     

69  

Av03 Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαλείο 

θηιφδνμνο. Θέιεη λα δείρλεη πφζν ηθαλφο/ή είλαη 
     70  

Av04 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα πξννδεχεη ζηε δσή 

ηνπ/ηεο. Πξνζπαζεί λα θάλεη ηα πξάγκαηα 

θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο.  
     

71  

Sc01 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα δεη ζε έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ. Απνθεχγεη νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ/ηεο 
     

72  

Sc02 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε ε θπβέξλεζε λα 

κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηά ηνπ/ηεο απέλαληη 

ζε θάζε είδνπο απεηιή. Θέιεη ην θξάηνο λα είλαη 

ηζρπξφ γηα λα κπνξεί λα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο 

ηνπ 

     

73  

Sc03 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη ηα πξάγκαηα 

νξγαλσκέλα θαη θαζαξά. Γελ ηνπ/ηεο αξέζεη ε 

αλαζηάησζε 
     

74  
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Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Απόιπη

α 

  0 1 2 3 4  

Sc04 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα παξακέλεη πγηήο. 

Πξνζπαζεί λα απνθεχγεη ηηο αζζέλεηεο  
     

75  

Sc05 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ππάξρεη κηα 

ζηαζεξή θπβέξλεζε. Σνλ/ηελ απαζρνιεί ε 

δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο 
     

76  

Sm01 Φάρλεη πάληα θαηλνχξγηα πξάγκαηα γηα λα ηα 

δνθηκάζεη. Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δσή 

ηνπ/ηεο λα θάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα 
     

77  

Sm02 Αλαδεηεί ηελ πεξηπέηεηα θαη ηνπ/ηεο αξέζεη λα 

είλαη ξηςνθίλδπλνο/ε. Θέιεη ε δσή ηνπ/ηεο λα είλαη 

ζπλαξπαζηηθή 
     

78  

Sm03 Σνπ/ηεο αξέζνπλ νη εθπιήμεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ 

απηφλ/ε λα δεη κηα ζπλαξπαζηηθή δσή  
     79  

Cf01 Πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ απηφ 

πνπ ηνπο ιέλε. Πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη πξέπεη 

πάληα λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο, αθφκε θη φηαλ 

θαλείο δελ επηβιέπεη ηελ ηήξεζή ηνπο  

     

80  

Cf02 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ζπκπεξηθέξεηαη 

πάληα ζσζηά. Θέιεη λα απνθεχγεη λα θάλεη 

νηηδήπνηε γηα ην νπνίν νη άλζξσπνη ζα έιεγαλ φηη 

είλαη ιάζνο  

     

81  

Cf03 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη ππάθνπνο/ε. 

Πηζηεχεη φηη πξέπεη πάληα λα δείρλεη ζεβαζκφ 

ζηνπο γνλείο ηνπ/ηεο θαη ζηνπο κεγαιχηεξνο ζε 

ειηθία  

     

82  

Cf04 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη επγεληθφο/ή 

κε ηνπο άιινπο. Πξνζπαζεί λα κελ ηνπο ελνριεί 

θαη λα κελ ηνπο εθλεπξίδεη  
     

83  

Tr01 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα κε δεηάεη 

πεξηζζφηεξα απφ φζα ήδε έρεη. Πηζηεχεη φηη ν θάζε 

άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε απηά 

πνπ έρεη 

     

84  

Tr02 Ζ ζξεζθεία είλαη θάηη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε. 

Πξνζπαζεί λα θξαηάεη ηα ήζε θαη ηα έζηκα, πνπ 

ηνπ/ηεο έδσζε ε ζξεζθεία ηνπ/ηεο  
     

85  

Tr03 Δίλαη ζεκαληηθά γη‟ απηφλ/ε ηα ήζε θαη ηα έζηκα 

φπσο ηα έρεη κάζεη. Πηζηεχεη φηη είλαη θαιχηεξν λα 

δξα θαλείο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν  
     

86  

Tr04 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη κεηξηφθξσλ. 

Πξνζπαζεί λα κελ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή   
     87  

Hd01 Πξνζπαζεί πάληα λα πεξλάεη θαιά. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα θάλεη πξάγκαηα πνπ 

ηνπ/ηεο πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε  
     

88  

Hd02 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα δηαζθεδάδεη ζηε 

δσή. Σνπ/ηεο αξέζεη λα θαινκαζαίλεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ/ηεο 
     

89  

Hd03 Θέιεη λα απνιακβάλεη ηε δσή. Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ 

απηφλ/ε λα πεξλάεη θαιά  
     90  
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7. Πξηλ ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ ππνκνλή ζαο, ζα ζέιακε λα ζεκεηώζνπκε 

νξηζκέλα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία. αο ππελζπκίδνπκε όηη όιεο ζαο νη απαληήζεηο είλαη 

εκπηζηεσηηθές θαη ηα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία. Οη απαληήζεηο δελ κπνξνύλ λα ζπζρεηηζζνύλ κε ην όλνκα θαη ηε 

δηεύζπλζή ζαο πνπ θαηαγξάθεθε ζε ρσξηζηό έληππν   

 

α. Φχιν:                                                   1= Άλδξαο               2= Γπλαίθα       95  

 

 

β. Ζ ειηθία ζαο βξίζθεηαη κεηαμχ: 

 

1=  18 - 29 εηψλ   4=  50 - 59 εηψλ      

2=  30 - 39 >>    5=  60 θαη άλσ     96  

3=  40 - 49  >>           

         

 

 

γ. Σν αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε νινθιεξψζεη επηηπρψο είλαη: 

 

1=  Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ  3=  Απφθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ- 

ΣΔΗ 

  

2=  Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ  4=  Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ  97  

3=  Απφθνηηνο Λπθείνπ     

 

 

δ. Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ ζαο εηζφδεκα είλαη:  

 

1=  έσο  20.000€  4= κεηαμχ 40.001€.- 50.000€      

2= κεηαμχ 20.001€ - 30.000€  5= 50.001€ θαη άλσ  98  

 

Καζόιν

π 

 

Λίγν 

 

Αξθεηά 

 

Πνιύ 

 

Απόιπ

ηα 

  0 1 2 3 4  

Bv01 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα βνεζά ηνπο 

αλζξψπνπο γχξσ ηνπ/ηεο. Θέιεη λα 

θξνληίδεη γηα ην θαιφ ηνπο  

     

91  

Bv02 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη 

πηζηφο/ή ζηνπο θίινπο ηνπ/ηεο. Θέιεη λα 

αθνζηψλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ηνπ/ηεο 

     

92  

Bv03 Πξνζπαζεί πάληα λα ππνζηεξίδεη ηνπο 

γλσζηνχο ηνπ/ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ 

απηφλ/ε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ άιισλ  

     

93  

Bv04 Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ζπγρσξεί 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ/ηελ έρνπλ 

αδηθήζεη. Πξνζπαζεί λα δεη ηελ θαιή 

πιεπξά ησλ αλζξψπσλ  

     

94  
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3=     >>    30.001€ - 40.000€        

     

ε.  Σν επάγγεικά ζαο είλαη: 

 

1=  Κάλσ ρεηξνλαθηηθή εξγαζία  4=  

Φνηηεηήο  

  

2=  Δξγάδνκαη ζε γξαθείν - θαηάζηεκα  5= Άλεξγνο   99  

3=  Έρσ δηθή κνπ επηρείξεζε – ειεχζεξν επάγγεικα    

 

    

 

 
< 200€   201 - 500€ 501 - 800€ 

801 – 

1.000€ 
  >1.000€ 

  1 2 3 4 5  

Σξφθηκα θ.ά. είδε S/M      101  

Γάλεηα      102  

Έλδπζε, ππφδεζε 
     103  

Γηαζθέδαζε, ηαμίδηα      104  

 

 

ε. Κχξηα θαηνηθία                                                   1= Ηδηφθηεηε              2= Δλνηθηαδφκελε        105  

 

Μέγεζνο θχξηαο θαηνηθίαο 

< 50ηκ 50 – 74ηκ 75 – 99ηκ 100 – 124ηκ > 125ηκ   

1 2 3 4 5   

      106  

 

 

 

ααοο  εεππρρααξξηηζζηηννύύκκεε  ζζεεξξκκάά  γγηηαα  ηηνν  ρρξξόόλλνν  ζζααοο  

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απορρήηοσ ησλ πιεξνθνξηώλ ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία 

ζεκεηώλνληαη ζε μερσξηζηό θύιιν ραξηηνύ θαη δελ κπνξνύλ λα ζπζρεηηζζνύλ κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

ζη. Απφ πφζα κέιε απνηειείηαη ε νηθνγέλεηά ζαο;   100  

δ. Θα κπνξνχζαηε λα ζεκεηψζεηε ηα κεληαία νηθνγελεηαθά ζαο έμνδα γηα: 

 

ζ. Πιήζνο απηνθηλήησλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο νηθνγέλεηαο: 

 

 Κπβηθά Πιήζνο 

(πφζα;) 

    

 <1600     107  

 1601 - 2000     108  

 2000<     109  
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3.3   ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν καο δφζεθε απφ ηηο θαζεγήηξηεο καο θ.Σειηθίδνπ θαη 

Γειεζηαχξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

κεηαβιεηέο: 

 

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά πνιπζεκαηηθφ κέηξν θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή «Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Η», ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηηο 

θ.Σειηθίδνπ θαη Γειεζηαχξνπ. Αλήθεη ζε ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη κεηξηέηαη ζε 

θιίκαθα ζπρλφηεηαο 5 ζεκείσλ φπνπ 0=Πνηέ, 1=ρεδφλ πνηέ, 2=Αξθεηέο 

θνξέο,3=ρεδφλ πάληα θαη 4=Πάληα. 

 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε είλαη πνιιαπιήο απάληεζεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμαξηεκέλε  

κεηαβιεηή ζπκπεξηθνξάο «Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά ΗΗ». Ζ εξψηεζε είλαη 

δηρνηνκηθή κε δπν ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο φπνπ 1=ΝΑΗ θαη 0=ΥΗ.Αλήθεη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν κέηξεζεο . 

Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά πνιπζεκαηηθφ κέηξν θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ζπκπεξηθνξάο «Αξλεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά» θαη έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ ηηο θ. Σειηθίδνπ θαη Γειεζηαχξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

Αλήθεη ζην νλνκαζηηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη κεηξηέηαη ζε θιίκαθα Guttmann 5 

ζεκείσλ φπνπ 0=Γελ έρσ αθνχζεη πνηέ θάηη, 1=Έρσ αθνχζεη φηη ζπκβαίλεη αιιά δε 

γλσξίδσ πνηεο εηαηξίεο είλαη, 2=Πξνζπαζψ λα κελ αγνξάδσ ηα πξντφληα ηνπο φηαλ 

κπνξψ λα βξσ θάπνηα άιια ζε παξφκνηα ηηκή θαη πνηφηεηα, 3=ηαλ ππάξρεη θάπνηα 

πξνηξνπή ή θακπάληα γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο απφ θάπνην θνξέα ηφηε ηηο 

πηνζεηψ θαη 4=ηαλ πιεξνθνξνχκαη θάηη ηέηνην ζηακαηψ λα αγνξάδσ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα-κάξθεο. 

 

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά πνιπζεκαηηθφ κέηξν θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ζπκπεξηθνξάο «Γηαινγηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά» θαη έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ ηηο θ. Σειηθίδνπ θαη Γειεζηαχξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

Αλήθεη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη κεηξηέηαη ζε θιίκαθα ζπρλφηεηαο 5 

ζεκείσλ φπνπ 0=Πνηέ, 1=Λίγεο θνξέο, 2=Αξθεηέο θνξέο, 3=Πνιιέο θνξέο θαη 

4=ζεο θνξέο ην αληηιήθζεθα.  

 

Ζ πέκπηε εξψηεζε ζπγθεληξψλεη 6 ρσξηζηέο κεηαβιεηέο (Mc01-Mc06), κε ζπλνιηθφ 

ηίηιν «Ζζηθό Πιαίζην» (ethical framework). Απνηειεί επηινγή πξνηάζεσλ απφ ηε 

κεηαβιεηή Ethical Framework ησλ McDonald, G. and Pak, P.C. (1996). It‟s All Fair 

in Love, War, and Business: Cognitive Philosophies in Ethical Making. Journal of 

Business Ethics, vol. 15 pp. 973-996. Αλήθεη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη 

κεηξηέηαη ζε θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ φπνπ 0=Γηαθσλψ απφιπηα έσο 4=πκθσλψ 

απφιπηα. 
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Ζ έθηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε 10 πνιπζεκαηηθά ππνκέηξα/ςπρνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο (αλαιχνληαη παξαθάησ) πνπ απνηεινχλ ην ζπλνιηθφ κέηξν «Λίζηα 

Αμηώλ» ηνπ Swartz S. H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: 

Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. In: M.P. Zanna (Ed.), 

Adcances in Experimental Social Psychology, San Diego, Academic Press, Vol. 25, 

pp. 1-65. Αλήθεη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη κεηξηέηαη ζε θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο 5 ζεκείσλ φπνπ 0=Καζφινπ, 1=ιίγν, 2=Αξθεηά, 3=Πνιχ θαη 

4=Απφιπηα. 

 

Αλαιπηηθά νη 10 κεηαβιεηέο είλαη νη: 

Οηθνπκεληθόηεηα (Universalism): πξνηάζεηο απφ U01 έσο U06 

Γύλακε (Power): πξνηάζεηο απφ P01 έσο P03 

Αηνκηθή θαηεύζπλζε (Self Direction): πξνηάζεηο απφ SD01 έσο SD04 

Δπηηπρία (Achievement): πξνηάζεηο απφ Av01 έσο Av04 

Αζθάιεηα (Security): πξνηάζεηο απφ Sc01 έσο Sc05 

Αλαδσνγόλεζε  (Stimulation): πξνηάζεηο  απφ Sm01 έσο Sm03 

Τπαθνή (Conformity): πξνηάζεηο απφ Cf01 έσο Cf04 

Παξάδνζε (Tradition): πξνηάζεηο απφ Tr01 έσο Tr04 

Ζδνληζκόο (Hedonism): πξνηάζεηο απφ Hd01 έσο Hd03 

Καινζύλε (Benevolence): πξνηάζεηο απφ Bv01 έσο Bv04 

 

H έβδνκε εξψηεζε αθνξά νκάδα δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί απφ ηηο θ. Σειηθίδνπ θαη Γειεζηαχξνπ κε βάζε ηηο θιίκαθεο ηεο 

ΔΤΔ.  

Α. «Φύιν», κεηξηέηαη ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν κέηξεζεο 

Β. «Ζιηθία», κεηξηέηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο 

Γ. «Μνξθσηηθό επίπεδν», κεηξηέηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο 

Γ. «Δηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα», κεηξηέηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο 

Δ. «Δπάγγεικα», κεηξηέηαη ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν κέηξεζεο 

Σ.«Μέιε Οηθνγέλεηαο», είλαη εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ, κεηξηέηαη ζε αλαινγηθφ 

επίπεδν κέηξεζεο 

Ε. «Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα»,  κεηξηέηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο 

Ζ. «Κύξηα θαηνηθία», κεηξηέηαη ζε νλνκαζηηθή θιίκαθα κέηξεζεο 

     «Μέγεζνο θύξηαο θαηνηθίαο», κεηξηέηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο 

Θ. «Πιήζνο απηνθηλήησλ», κεηξηέηαη ζε αλαινγηθφ επίπεδν κέηξεζεο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Αποηειέζκαηα  

 

4.1 ΠΗΝΑΚΔ ΜΟΝΖ ΔΗΟΓΟΤ 
 

Παξαθάησ γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα 

κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο spss. 

Αξρηθά γίλεηαη εμαγσγή απνηειεζκάησλ γηα ηηο θαηαλνκέο ζπρλφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ:  
 

Δξώηεζε 1 

 

Πίλαθαο 1: Αγνξά ηππνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 69 57,5 57,5 57,5 

Σρεδόλ Πνηέ 18 15,0 15,0 72,5 

Αξθεηέο Φνξέο 25 20,8 20,8 93,3 

Σρεδόλ Πάληα 7 5,8 5,8 99,2 

Πάληα 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ  απάληεζε φηη πνηέ ε 

ζρεδφλ πνηέ δελ έρεη αγνξάζεη ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά. Γχν ζηνπο 

δέθα αγνξάδνπλ αξθεηέο θνξέο θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6% αγνξάδεη 

ζρεδφλ πάληα ή πάληα ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά. 

 

Πίλαθαο 2: Αγνξά βηνινγηθψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 64 53,3 53,3 53,3 

Σρεδόλ Πνηέ 15 12,5 12,5 65,8 

Αξθεηέο Φνξέο 27 22,5 22,5 88,3 

Σρεδόλ Πάληα 11 9,2 9,2 97,5 

Πάληα 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ δελ αγνξάδεη πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ 

βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά, ελψ δχν ζηνπο δέθα αγνξάδνπλ αξθεηέο θνξέο. 

Αθφκα, έλαο ζηνπο δέθα αγνξάδεη ζρεδφλ πάληα βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά. 
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Πίλαθαο 3: Αγνξά απγψλ θαη πνπιεξηθψλ ειεπζέξαο βνζθήο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 23 19,2 19,2 19,2 

Σρεδόλ Πνηέ 21 17,5 17,5 36,7 

Αξθεηέο Φνξέο 35 29,2 29,2 65,8 

Σρεδόλ Πάληα 29 24,2 24,2 90,0 

Πάληα 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά ζε ζπρλφηεηα 

αγνξάο απγψλ θαη πνπιεξηθψλ ειεπζέξαο βνζθήο. πγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζπγθέληξσζε ε απάληεζε αξθεηέο θνξέο θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ε 

απάληεζε ζρεδφλ πάληα. Οη επηινγέο πνηέ θαη ζρεδφλ πνηέ ζπγθέληξσζαλ ηζφπνζεο 

απαληήζεηο θαιχπηνληαο ζπλνιηθά ην 36%  ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίλαθαο 4: Αγνξά νηθνινγηθψλ απνξξππαληηθψλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 75 62,5 62,5 62,5 

Σρεδόλ Πνηέ 18 15,0 15,0 77,5 

Αξθεηέο Φνξέο 15 12,5 12,5 90,0 

Σρεδόλ Πάληα 9 7,5 7,5 97,5 

Πάληα 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δελ αγνξάδεη πνηέ νηθνινγηθά 

απνξξππαληηθά. πλνιηθά κε απηνχο πνπ δελ αγνξάδνπλ ζρεδφλ πνηέ νηθνινγηθά 

απνξξππαληηθά ην πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζην 78% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ. 

Σν ππφινηπν πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζηηο απαληήζεηο αξθεηέο θνξέο (12%) ζρεδφλ 

πάληα θαη πάληα (10%). 

 

Πίλαθαο 5: Αγνξά πξντφλησλ απφ αλαθπθισκέλν ραξηί 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 51 42,5 42,5 42,5 

Σρεδόλ Πνηέ 19 15,8 15,8 58,3 

Αξθεηέο Φνξέο 34 28,3 28,3 86,7 

Σρεδόλ Πάληα 13 10,8 10,8 97,5 

Πάληα 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δελ αγνξάδεη πνηέ πξντφληα απφ 

αλαθπθισκέλν ραξηί. Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ αγνξάδεη αξθεηέο θνξέο θαη 

ηζνβαζκνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά νη απαληήζεηο ζρεδφλ πνηέ θαη ζρεδφλ πάληα. 
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Πίλαθαο 6: Αγνξά νηθνινγηθψλ θαιιπληηθψλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 80 66,7 66,7 66,7 

Σρεδόλ Πνηέ 14 11,7 11,7 78,3 

Αξθεηέο Φνξέο 16 13,3 13,3 91,7 

Σρεδόλ Πάληα 8 6,7 6,7 98,3 

Πάληα 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δελ αγνξάδεη πνηέ νηθνινγηθά θαιιπληηθά. 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ αγνξάδεη αξθεηέο θνξέο νηθνινγηθά θαιιπληηθά θαη 

ειάρηζηνη αγνξάδνπλ πάληα θαη ζρεδφλ πάληα. 

  

Πίλαθαο 7: Αγνξά ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ (απφ ληφπηνπο παξαγσγνχο) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 11 9,2 9,2 9,2 

Σρεδόλ Πνηέ 3 2,5 2,5 11,7 

Αξθεηέο Φνξέο 30 25,0 25,0 36,7 

Σρεδόλ Πάληα 41 34,2 34,2 70,8 

Πάληα 35 29,2 29,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη αγνξάδεη ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα απφ ληφπηνπο παξαγσγνχο πάληα θαη ζρεδφλ πάληα. Μεγάινο 

αξηζκφο αηφκσλ αγνξάδεη αξθεηέο θνξέο. Καη είλαη ειάρηζηνη απηνί πνπ δελ 

αγνξάδνπλ πνηέ θαη ζρεδφλ πνηέ ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα. 

  

Πίλαθαο 8: Αγνξά πξντφλησλ δηθαίνπ εκπνξίνπ- Fair Trade 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 76 63,3 63,3 63,3 

Σρεδόλ Πνηέ 14 11,7 11,7 75,0 

Αξθεηέο Φνξέο 23 19,2 19,2 94,2 

Σρεδόλ Πάληα 5 4,2 4,2 98,3 

Πάληα 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ αγνξάδεη πνηέ θαη 

ζρεδφλ πνηέ πξντφληα δηθαίνπ εκπνξίνπ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη δχν ζηνπο δέθα 

αγνξάδνπλ πξντφληα δηθαίνπ εκπνξίνπ αξθεηέο θνξέο. 
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Πίλαθαο 9: Δπηινγή μχιηλσλ ή ράξηηλσλ παηρληδηψλ αληί ησλ πιαζηηθψλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 49 40,8 40,8 40,8 

Σρεδόλ Πνηέ 12 10,0 10,0 50,8 

Αξθεηέο Φνξέο 28 23,3 23,3 74,2 

Σρεδόλ Πάληα 24 20,0 20,0 94,2 

Πάληα 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ δελ αγνξάδεη πνηέ μχιηλα ή ράξηηλα παηρλίδηα 

αληί ησλ πιαζηηθψλ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ αγνξάδεη αξθεηέο θνξέο θαη ζρεδφλ πάληα 

κε πιαζηηθά παηρλίδηα εμίζνπ κεγάιν κε ην πξναλαθεξζέλ. Έλα κηθξφ κέξνο ησλ 

θαηαλαισηψλ δελ αγνξάδεη ζρεδφλ πνηέ. 

 

Πίλαθαο 10: Απνθπγή αγνξάο εκθηαισκέλνπ λεξνχ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 75 62,5 62,5 62,5 

Σρεδόλ Πνηέ 15 12,5 12,5 75,0 

Αξθεηέο Φνξέο 6 5,0 5,0 80,0 

Σρεδόλ Πάληα 8 6,7 6,7 86,7 

Πάληα 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ απνθεχγεη πνηέ λα 

αγνξάζεη εκθηαισκέλν λεξφ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ δελ ην απνθεχγεη ζρεδφλ πνηέ ελψ 

έλα εμίζνπ κηθξφ πνζνζηφ απνθεχγεη πάληα λα αγνξάδεη εκθηαισκέλν λεξφ. 

 

  

Πίλαθαο 11: Υξήζε πάληλσλ ή άιισλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ ζαθνπιψλ γηα ηα 

ςψληα 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 63 52,5 52,5 52,5 

Σρεδόλ Πνηέ 19 15,8 15,8 68,3 

Αξθεηέο Φνξέο 12 10,0 10,0 78,3 

Σρεδόλ Πάληα 18 15,0 15,0 93,3 

Πάληα 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο δελ ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ πάληλεο ή άιιεο 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ζαθνχιεο γηα ηα ςψληα. Αξθεηνί δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ 

πνηέ φκσο άιινη ηφζνη ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ πάληα πάληλεο ή άιιεο 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζαθνχιεο γηα ηα ςψληα. Ληγφηεξνη είλαη απηνί πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηέο θνξέο ελψ ειάρηζηνη ρξεζηκνπνηνχλ πάληα. 
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Πίλαθαο 12: Υξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο αληί ηνπ Η.Υ απηνθηλήηνπ γηα ηελ 

ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 16 13,3 16,7 16,7 

Σρεδόλ Πνηέ 6 5,0 6,3 22,9 

Αξθεηέο Φνξέο 19 15,8 19,8 42,7 

Σρεδόλ Πάληα 29 24,2 30,2 72,9 

Πάληα 26 21,7 27,1 100,0 

Total 96 80,0 100,0   

Missing System 24 20,0     

Total 120 100,0     

 

ρνιηαζκφο: Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπ εξσηψκελνπο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αληί ηνπ Η.Υ απηνθηλήηνπ ηνπο γηα λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζρεδφλ πάληα θαη πάληα. Αξθεηνί 

είλαη απηνί πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο αξθεηέο θνξέο θαη 

ζρεδφλ ηζνβαζκνχλ κε απηνχο πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ. ε απηφ ην ζεκείν 

πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απηνί πνπ δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε δειαδή ην 20% 

ηνπ δείγκαηνο είηε δελ έρνπλ απηνθίλεην είηε δελ νδεγνχλ, αιιά δελ ην θάλνπλ 

αληηιακβαλφκελνη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Πίλαθαο 13: Μείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ γηα λα κελ απμάλνληαη ηα 

θαπζαέξηα 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 22 18,3 30,6 30,6 

Σρεδόλ Πνηέ 15 12,5 20,8 51,4 

Αξθεηέο Φνξέο 16 13,3 22,2 73,6 

Σρεδόλ Πάληα 13 10,8 18,1 91,7 

Πάληα 6 5,0 8,3 100,0 

Total 72 60,0 100,0   

Missing System 48 40,0     

Total 120 100,0     

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία απηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε δελ κεηψλνπλ πνηέ 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο γηα λα κελ απμάλνληαη ηα θαπζαέξηα, επίζεο 

κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ αξθεηέο θνξέο κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ ηνπο. Αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά απηνί πνπ δελ κεηψλνπλ ζρεδφλ 

πνηέ θαη απηνί πνπ κεηψλνπλ ζρεδφλ πάληα ηελ ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο. 

Ληγφηεξνη είλαη απηνί πνπ πάληα κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο γηα λα 

κελ απμάλνπλ ηα θαπζαέξηα. Έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε είηε γηαηί δελ νδεγνχλ είηε γηαηί 

δελ έρνπλ απηνθίλεην. 
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Πίλαθαο 14: Δπηινγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαηίζεληαη 

απφ εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο θνηλσληθήο Δπζχλεο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 21 17,5 17,5 17,5 

Σρεδόλ Πνηέ 23 19,2 19,2 36,7 

Αξθεηέο Φνξέο 40 33,3 33,3 70,0 

Σρεδόλ Πάληα 30 25,0 25,0 95,0 

Πάληα 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε φηη αξθεηέο θνξέο επηιέγνπλ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ή θαη δηαηίζεληαη απφ εηαηξίεο πνπ 

εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Αθνινπζνχλ κε κηθξή 

δηαθνξά απηνί πνπ ηα επηιέγνπλ ζρεδφλ πάληα ελψ πεξίπνπ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα ζην 

ζχλνιφ ηνπο δελ ηα επηιέγνπλ πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ. 

 

Πίλαθαο 15: Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ελφο πξντφληνο ή ησλ θαηαινίπσλ ηεο 

ζπζθεπαζίαο ηνπ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 33 27,5 27,5 27,5 

Σρεδόλ Πνηέ 12 10,0 10,0 37,5 

Αξθεηέο Φνξέο 32 26,7 26,7 64,2 

Σρεδόλ Πάληα 36 30,0 30,0 94,2 

Πάληα 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη ζρεδφλ πάληα 

επαλαρξεζηκνπνηνχλ έλα πξντφλ ή ηα θαηάινηπά ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ζρεδφλ πάληα, 

κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ απηνί πνπ ην θάλνπλ αξθεηέο θνξέο νη φπνηνη είλαη 

ίζνη κε απηνχο πνπ δελ ην θάλνπλ πνηέ. Ληγφηεξνη είλαη απηνί πνπ ζρεδφλ πνηέ δελ 

επαλαρξεζηκνπνηνχλ έλα πξντφλ ή ηα θαηάινηπα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. 

 

Πίλαθαο 16: Γσξηζκφο παιαηψλ ξνχρσλ θαη παπνπηζηψλ παηρληδηψλ θαη βηβιίσλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 15 12,5 12,5 12,5 

Σρεδόλ Πνηέ 9 7,5 7,5 20,0 

Αξθεηέο Φνξέο 28 23,3 23,3 43,3 

Σρεδόλ Πάληα 40 33,3 33,3 76,7 

Πάληα 28 23,3 23,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Σα πεξηζζφηεξα άηνκα ηνπ δείγκαηνο δσξίδνπλ παιηά ξνχρα, 

παπνχηζηα, παηρλίδηα θαη βηβιία ζρεδφλ πάληα. Κάηη ιηγφηεξν απφ ηνπο κηζνχο 
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κνηξάδνληαη ηζφηηκα ην πνζνζηφ ζε απηνχο πνπ δσξίδνπλ παιηά πξάγκαηα αξθεηέο 

θνξέο θαη πάληα. Λίγνη δελ ην θάλνπλ πνηέ θαη αθφκα ιηγφηεξνη ζρεδφλ πνηέ. 

 

Πίλαθαο 17: Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ή επηδηφξζσζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 28 23,3 23,3 23,3 

Σρεδόλ Πνηέ 12 10,0 10,0 33,3 

Αξθεηέο Φνξέο 32 26,7 26,7 60,0 

Σρεδόλ Πάληα 33 27,5 27,5 87,5 

Πάληα 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Γελ ππάξρεη θακία αθξαία ηηκή ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ φζνλ 

αθνξά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή επηδηφξζσζε επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

Με κηθξέο δηαθνξέο πεξηζζφηεξνη είλαη απηνί πνπ απάληεζαλ ζρεδφλ πάληα θαη 

αξθεηέο θνξέο, ελψ αθνινπζνχλ απηνί πνπ πνηέ δελ επαλαρξεζηκνπνηνχλ ή 

επηδηνξζψλνπλ ρξεζηκνπνηεκέλα πξντφληα. Αθφκα ιηγφηεξνη απάληεζαλ πάληα θαη 

ζρεδφλ πνηέ. 

 

Δξώηεζε 2 

 

Πίλαθαο 18: Αγνξά ή εγθαηάζηαζε νηθνινγηθψλ νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

ζην λνηθνθπξηφ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 86 71,7 71,7 71,7 

NAI 34 28,3 28,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη εγθαηαζηήζεη νηθνινγηθέο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζην λνηθνθπξηφ ηνπο. Μηθξφ είλαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη νηθνινγηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. 

 

Πίλαθαο 19: Αγνξά ή εγθαηάζηαζε νηθνινγηθψλ ιακπηήξσλ ζην λνηθνθπξηφ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 50 41,7 41,7 41,7 

NAI 70 58,3 58,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ αγνξάζεη ή εγθαηαζηήζεη 

νηθνινγηθνχο ιακπηήξεο ζην λνηθνθπξηφ. Απηνί πνπ δελ έρνπλ εγθαηαζηήζεη είλαη 

ιηγφηεξνη αιιά κε κηθξή δηαθνξά. 
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Πίλαθαο 20: Αγνξά επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 61 50,8 50,8 50,8 

NAI 59 49,2 49,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξνχκαη πσο είλαη ζρεδφλ ίζνο ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ νη 

νπνίνη έρνπλ αγνξάζεη θαη απηψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ αγνξάζεη επαλαθνξηηδφκελεο 

κπαηαξίεο. Μεγαιχηεξν φκσο είλαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ έρνπλ αγνξάζεη. 

 

Πίλαθαο 21: Αγνξά νηθνινγηθψλ ρξσκάησλ βαθήο ηνίρσλ ή θνπθσκάησλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 86 71,7 71,7 71,7 

NAI 34 28,3 28,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

 ρνιηαζκφο : Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πσο δελ έρνπλ αγνξάζεη 

νηθνινγηθά ρξψκαηα βαθήο ηνίρσλ ή θνπθσκάησλ. 

 

Πίλαθαο 22: Αγνξά πβξηδηθνχ απηνθηλήηνπ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 115 95,8 95,8 95,8 

NAI 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο:H ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη αγνξάζεη πβξηδηθφ 

απηνθίλεην. Δλψ πνιχ ιίγνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ αγνξάζεη πβξηδηθφ απηνθίλεην. 

 

Πίλαθαο 23: Αγνξά ή εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα ζην λνηθνθπξηφ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 78 65,0 65,0 65,0 

NAI 42 35,0 35,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη αγνξάζεη ή εγθαηαζηήζεη 

ειηαθφ ζεξκνζίθσλα ζην λνηθνθπξηφ ηνπο. Λίγνη είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ 

αγνξάζεη ή εγθαηαζηήζεη. 
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Πίλαθαο 24: Αγνξά ή εγθαηάζηαζε πξάζηλεο ηαξάηζαο ζην λνηθνθπξηφ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 115 95,8 95,8 95,8 

NAI 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηακφο: Ζ ζπληξεπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ  δειψλεη πσο δελ έρνπλ 

αγνξάζεη ή εγθαηαζηήζεη πξάζηλε ηαξάηζα ζην λπθνθνηξηφ ηνπο. Πνιχ ιίγνη είλαη 

απηνί πνπ ην έρνπλ θάλεη. 

 

Πίλαθαο 25: Αγνξά ή εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζεξκνκφλσζεο ηεο ηαξάηζαο ή θαη 

κνλσηηθψλ θνπθσκάησλ ζην λνηθνθπξηφ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 65 54,2 54,2 54,2 

NAI 55 45,8 45,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη 

αγνξάζεη ή εγθαηαζηήζεη ζχζηεκα ζεξκνκφλσζεο ηεο ηαξάηζαο ή θαη κνλσηηθψλ 

θνπθσκάησλ ζην λνηθνθπξηφ. Αιιά επίζεο θαη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ έρεη 

αγνξάζεη ή εγθαηαζηήζεη. 

 

Πίλαθαο 26: Δγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ ζην λνηθνθπξηφ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 70 58,3 58,3 58,3 

NAI 50 41,7 41,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο : Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πσο δελ έρεη εγθαηαζηήζεη 

θπζηθφ αέξην ζην λνηθνθπξηφ ηνπο. Αξθεηνί είλαη φκσο απηνί πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη θπζηθφ αέξην. 

 

Πίλαθαο 27:Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ γηα ην πφηηζκα ζην 

λνηθνθπξηφ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 110 91,7 91,7 91,7 

NAI 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη εγθαηαζηήζεη  

ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ γηα ην πφηηζκα ζην λνηθνθπξηφ. Διάρηζηνη είλαη απηνί 

πνπ ην έρνπλ εγθαηαζηήζεη. 
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Πίλαθαο 28: Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid OXI 120 100,0 100,0 100,0 

 

ρνιηαζκφο : Καλέλαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο δελ έρεη εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηαΐθφ 

ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

 

Δξώηεζε 3 

Πίλαθαο 29: Δλέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο 

πνπ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δελ έρω αθνύζεη πνηέ θάηη 3 2,5 2,5 2,5 

Δελ πηζηεύω όηη κπνξώ λα 
θάλω θάηη 27 22,5 22,5 25,0 

Δελ αγνξάδω ηα πξνϊόληα 
όηαλ βξω θάπνηα παξόκνηα 42 35,0 35,0 60,0 

Υηνζεηώ πξνηξνπή ή 
θακπάληα θάπνηνπ θνξέα 21 17,5 17,5 77,5 

Σηακαηώ λα αγνξάδω ηα 
πξνϊόληα 27 22,5 22,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο : Παξαηεξνχκαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ φηαλ πιεξνθνξείηαη 

γηα ελέξγεηεο   γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο πνπ 

βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ δελ αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο φηαλ βξεη  θάπνηα παξφκνηα. 

Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ 

είηε δελ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη είηε ζηακαηνχλ λα αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα ηεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο δειψλεη πσο δελ έρεη 

αθνχζεη πνηέ θάηη. 

 

Πίλαθαο 30: Δλέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο 

πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε νηθνλνκηθά ζθάλδαια 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δελ έρω αθνύζεη πνηέ θάηη 4 3,3 3,3 3,3 

Δελ πηζηεύω όηη κπνξώ λα 
θάλω θάηη 11 9,2 9,2 12,5 

Δελ αγνξάδω ηα πξνϊόληα 
όηαλ βξω θάπνηα παξόκνηα 72 60,0 60,0 72,5 

Υηνζεηώ πξνηξνπή ή 
θακπάληα θάπνηνπ θνξέα 13 10,8 10,8 83,3 

Σηακαηώ λα αγνξάδω ηα 
πξνϊόληα 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη φηαλ πιεξνθνξείηαη γηα 

ελέξγεηεο   γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ 

εκπιαθεί ζε νηθνλνκηθά ζθάλδαια δελ αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο  φηαλ βξεη θάπνηα 

παξφκνηα. Αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ δειψλνπλ φηη ζηακαηνχλ λα αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο δειψλεη φηη δελ έρεη αθνχζεη 

πνηέ θάηη. 

 

Πίλαθαο 31: Δλέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο 

πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε ζθάλδαια ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δελ έρω αθνύζεη πνηέ θάηη 2 1,7 1,7 1,7 

Δελ πηζηεύω όηη κπνξώ λα 
θάλω θάηη 7 5,8 5,8 7,5 

Δελ αγνξάδω ηα πξνϊόληα 
όηαλ βξω θάπνηα παξόκνηα 23 19,2 19,2 26,7 

Υηνζεηώ πξνηξνπή ή 
θακπάληα θάπνηνπ θνξέα 6 5,0 5,0 31,7 

Σηακαηώ λα αγνξάδω ηα 
πξνϊόληα 82 68,3 68,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη φηαλ πιεξνθνξείηαη γηα 

ελέξγεηεο   γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ 

εκπιαθεί ζε ζθάλδαια ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηακαηάεη λα ηα 

αγνξάδεη. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ πσο δελ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα φηαλ 

βξνπλ θάπνηα παξφκνηα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο δειψλεη φηη 

δελ έρεη αθνχζεη πνηέ θάηη. 

 

Πίλαθαο 32: Δλέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχο  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δελ έρω αθνύζεη πνηέ θάηη 9 7,5 7,5 7,5 

Δελ πηζηεύω όηη κπνξώ λα 
θάλω θάηη 15 12,5 12,5 20,0 

Δελ αγνξάδω ηα πξνϊόληα 
όηαλ βξω θάπνηα παξόκνηα 23 19,2 19,2 39,2 

Υηνζεηώ πξνηξνπή ή 
θακπάληα θάπνηνπ θνξέα 4 3,3 3,3 42,5 

Σηακαηώ λα αγνξάδω ηα 
πξνϊόληα 69 57,5 57,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη φηαλ πιεξνθνξείηαη γηα 

ελέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχο ζηακαηάεη λα αγνξάδεη ηα 

πξντφληα. Αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ δελ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα φηαλ βξνπλ θάπνηα 

παξφκνηα θαη άιινη πνπ  δελ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη. Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο δειψλεη φηη πηνζεηεί πξνηξνπή ή θακπάληα θάπνηνπ 

θνξέα. 

 

Πίλαθαο 33: Δλέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παηδηθή εξγαζία 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δελ έρω αθνύζεη πνηέ θάηη 13 10,8 10,8 10,8 

Δελ πηζηεύω όηη κπνξώ λα 
θάλω θάηη 28 23,3 23,3 34,2 

Δελ αγνξάδω ηα πξνϊόληα 
όηαλ βξω θάπνηα παξόκνηα 18 15,0 15,0 49,2 

Υηνζεηώ πξνηξνπή ή 
θακπάληα θάπνηνπ θνξέα 6 5,0 5,0 54,2 

Σηακαηώ λα αγνξάδω ηα 
πξνϊόληα 55 45,8 45,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

ρνιηαζκφο: Παξαηεξνχκαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη φηαλ 

πιεξνθνξείηαη γηα ελέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ 

εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παηδηθή εξγαζία ζηακαηάεη λα αγνξάδεη ηα πξντφληα. 

Δπίζεο αξθεηνί είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ φηη δελ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

θάηη ελψ ιηγφηεξνη δειψλνπλ φηη δελ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα φηαλ βξνπλ θάπνηα 

παξφκνηα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο δειψλεη φηη πηνζεηεί 

πξνηξνπή ή θακπάληα θάπνηνπ θνξέα. 

 

Πίλαθαο 34: Δλέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πεηξάκαηα πάλσ ζε δψα 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δελ έρω αθνύζεη πνηέ θάηη 23 19,2 19,2 19,2 

Δελ πηζηεύω όηη κπνξώ λα 
θάλω θάηη 25 20,8 20,8 40,0 

Δελ αγνξάδω ηα πξνϊόληα 
όηαλ βξω θάπνηα παξόκνηα 26 21,7 21,7 61,7 

Υηνζεηώ πξνηξνπή ή 
θακπάληα θάπνηνπ θνξέα 3 2,5 2,5 64,2 

Σηακαηώ λα αγνξάδω ηα 
πξνϊόληα 43 35,8 35,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξνχκαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη φηαλ 

πιεξνθνξείηαη γηα ελέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ 

εηαηξίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πεηξάκαηα πάλσ ζε δψα ζηακαηάεη λα αγνξάδεη ηα 
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πξντφληα. Δπίζεο αξθεηνί είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ φηη δελ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα 

φηαλ βξνπλ θάπνηα παξφκνηα θαη ιηγφηεξνη φηη δελ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

θάηη. Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο δειψλεη φηη πηνζεηεί πξνηξνπή ή 

θακπάληα θάπνηνπ θνξέα. 

 

Πίλαθαο 35: Δλέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο 

πνπ εκπιέθνληαη ζε ηδηαίηεξα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δελ έρω αθνύζεη πνηέ θάηη 26 21,7 21,7 21,7 

Δελ πηζηεύω όηη κπνξώ λα 
θάλω θάηη 21 17,5 17,5 39,2 

Δελ αγνξάδω ηα πξνϊόληα 
όηαλ βξω θάπνηα παξόκνηα 21 17,5 17,5 56,7 

Υηνζεηώ πξνηξνπή ή 
θακπάληα θάπνηνπ θνξέα 10 8,3 8,3 65,0 

Σηακαηώ λα αγνξάδω ηα 
πξνϊόληα 42 35,0 35,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη φηαλ πιεξνθνξείηαη γηα 

ελέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε ηδηαίηεξα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηακαηάεη 

λα αγνξάδεη ηα πξντφληα. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ αθνχζεη 

πνηέ θάηη ελψ ιηγφηεξνη αιιά κε κηθξή δηαθνξά δειψλνπλ φηη δελ πηζηεχνπλ φηη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη θαη άιινη φηη δελ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα φηαλ βξνπλ θάπνηα 

παξφκνηα.  

Πίλαθαο 36: Δλέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο 

πνπ ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά θπβεξλήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε πνιέκνπο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δελ έρω αθνύζεη πνηέ θάηη 20 16,7 16,7 16,7 

Δελ πηζηεύω όηη κπνξώ λα 
θάλω θάηη 27 22,5 22,5 39,2 

Δελ αγνξάδω ηα πξνϊόληα 
όηαλ βξω θάπνηα παξόκνηα 30 25,0 25,0 64,2 

Υηνζεηώ πξνηξνπή ή 
θακπάληα θάπνηνπ θνξέα 3 2,5 2,5 66,7 

Σηακαηώ λα αγνξάδω ηα 
πξνϊόληα 40 33,3 33,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη φηαλ πιεξνθνξείηαη γηα 

ελέξγεηεο γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή/θαη δηαθηλνχληαη απφ εηαηξίεο πνπ 

ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά θπβεξλήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε πνιέκνπο ζηακαηάεη λα 

αγνξάδεη ηα πξντφληα. Με κηθξή δηαθνξά άιινη δειψλνπλ φηη δελ αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα φηαλ βξνπλ θάπνηα παξφκνηα θαη ιηγφηεξνη δειψλνπλ φηη δελ πηζηεχνπλ φηη 
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κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη.Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο δειψλεη φηη 

πηνζεηεί πξνηξνπή ή θακπάληα θάπνηνπ θνξέα. 

 

Δξώηεζε 4 

 

Πίλαθαο 37: πκκεηνρή ζε εθδειψζεηο ή δηακαξηπξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 78 65,0 65,0 65,0 

1-2 θνξέο 28 23,3 23,3 88,3 

Αξθεηέο θνξέο 9 7,5 7,5 95,8 

Πνιιέο θνξέο 3 2,5 2,5 98,3 

Όιεο ηηο θνξέο πνπ 
ην αληηιήθζεθα 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε εθδειψζεηο ή δηακαξηπξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη 1-2 θνξέο. 

 

  

Πίλαθαο 38: πκκεηνρή ζε εθδειψζεηο ηνπ δηθαίνπ εκπνξίνπ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 114 95,0 95,0 95,0 

1-2 θνξέο 5 4,2 4,2 99,2 

Αξθεηέο θνξέο 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε εθδειψζεηο ηνπ δηθαίνπ εκπνξίνπ. Δλψ πνιχ ιίγνη είλαη απηνί πνπ 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη 1-2 θνξέο. 

 

 

Πίλαθαο 39: πκκεηνρή ζε αληηπνιεκηθέο ή αληηξαηζηζηηθέο δηαδειψζεηο ή 

εθδειψζεηο  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 66 55,0 55,0 55,0 

1-2 θνξέο 26 21,7 21,7 76,7 

Αξθεηέο θνξέο 19 15,8 15,8 92,5 

Πνιιέο θνξέο 7 5,8 5,8 98,3 

Όιεο ηηο θνξέο πνπ 
ην αληηιήθζεθα 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε αληηπνιεκηθέο ή αληηξαηζηζηηθέο δηαδειψζεηο ή εθδειψζεηο. Αξθεηνί είλαη απηνί 

πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 1-2 θνξέο θαη ιηγφηεξνη νη νπνίνη δειψλνπλ αξθεηέο θνξέο. 

 

Πίλαθαο 40: πκκεηνρή ζε δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, 

γηα ηελ αθξίβεηα ηελ αλεξγία, ην αζθαιηζηηθφ, ηελ παηδεία, ηελ πγεία θ.ι.π. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 53 44,2 44,2 44,2 

1-2 θνξέο 36 30,0 30,0 74,2 

Αξθεηέο θνξέο 20 16,7 16,7 90,8 

Πνιιέο θνξέο 7 5,8 5,8 96,7 

Όιεο ηηο θνξέο πνπ 
ην αληηιήθζεθα 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, γηα ηελ αθξίβεηα ηελ 

αλεξγία, ην αζθαιηζηηθφ, ηελ παηδεία, ηελ πγεία θ.ιπ. Ληγφηεξνη αιιά κε κηθξή 

δηαθνξά είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη 1-2 θνξέο. 

 

Πίλαθαο 41: πκκεηνρή ζε εκέξα ρσξίο απηνθίλεην 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 66 55,0 55,0 55,0 

1-2 θνξέο 27 22,5 22,5 77,5 

Αξθεηέο θνξέο 10 8,3 8,3 85,8 

Πνιιέο θνξέο 5 4,2 4,2 90,0 

Όιεο ηηο θνξέο πνπ 
ην αληηιήθζεθα 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε εκέξα ρσξίο απηνθίλεην ελψ αξθεηνί είλαη απηνί πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 1-2 

θνξέο. 

 

Πίλαθαο 42: πκκεηνρή ζε εκέξα ρσξίο ςψληα 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 82 68,3 68,3 68,3 

1-2 θνξέο 12 10,0 10,0 78,3 

Αξθεηέο θνξέο 9 7,5 7,5 85,8 

Πνιιέο θνξέο 7 5,8 5,8 91,7 

Όιεο ηηο θνξέο πνπ 
ην αληηιήθζεθα 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε εκέξα ρσξίο ςψληα. Αξθεηά ιηγφηεξνη είλαη απηνί  πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη 1-2 θνξέο. 

 

Πίλαθαο 43: πκκεηνρή ζε πξφγξακκα εζεινληηθήο εξγαζίαο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 86 71,7 71,7 71,7 

1-2 θνξέο 16 13,3 13,3 85,0 

Αξθεηέο θνξέο 14 11,7 11,7 96,7 

Πνιιέο θνξέο 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε πξφγξακκα εζεινληηθήο εξγαζίαο. Ληγφηεξνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

1-2 θνξέο θαη κε κηθξή δηαθνξά άιινη δειψλνπλ φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη αξθεηέο 

θνξέο. 

 

Πίλαθαο 44: πκκεηνρή ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ δηακαξηπξίαο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 81 67,5 67,5 67,5 

1-2 θνξέο 26 21,7 21,7 89,2 

Αξθεηέο θνξέο 9 7,5 7,5 96,7 

Πνιιέο θνξέο 3 2,5 2,5 99,2 

Όιεο ηηο θνξέο πνπ 
ην αληηιήθζεθα 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ δηακαξηπξίαο. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ φηη 

ζπκκεηείραλ 1-2 θνξέο. 

 

Πίλαθαο 45: πκκεηνρή ζε δηάδνζε κελπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη αθνξνχλ ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 76 63,3 63,3 63,3 

1-2 θνξέο 9 7,5 7,5 70,8 

Αξθεηέο θνξέο 11 9,2 9,2 80,0 

Πνιιέο θνξέο 13 10,8 10,8 90,8 

Όιεο ηηο θνξέο πνπ 
ην αληηιήθζεθα 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξνχκαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ 

έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηάδνζε κελπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ ή 
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θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη αθνξνχλ ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο. Μηθξφηεξν κέξνο 

εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη ζπκκεηείραλ πνιιέο θνξέο θαη άιινη αξθεηέο θνξέο. 

 

Πίλαθαο 46: πκκεηνρή ζε νηθνλνκηθέο εμνξκήζεηο γηα νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, ηηο θνηλσληθέο κεηνλφηεηεο ή ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 111 92,5 92,5 92,5 

1-2 θνξέο 4 3,3 3,3 95,8 

Αξθεηέο θνξέο 2 1,7 1,7 97,5 

Πνιιέο θνξέο 2 1,7 1,7 99,2 

Όιεο ηηο θνξέο πνπ 
ην αληηιήθζεθα 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξνχκαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη 

φηη πνηέ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε νηθνλνκηθέο εμνξκήζεηο γηα νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, ηηο θνηλσληθέο κεηνλφηεηεο ή ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

 

Πίλαθαο 47: πκκεηνρή ζε νκάδεο ζπδήηεζεο ή/θαη αθηηβηζκνχ κέζσ ίληεξλεη γηα 

ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 101 84,2 84,2 84,2 

1-2 θνξέο 12 10,0 10,0 94,2 

Αξθεηέο θνξέο 5 4,2 4,2 98,3 

Πνιιέο θνξέο 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ 

ζπκκεηείρε ζε νκάδεο ζπδήηεζεο ή/θαη αθηηβηζκνχ κέζσ ίληεξλεη γηα ζέκαηα εζηθήο 

θαηαλάισζεο. Λίγνη είλαη απηνί πνπ ζπκκεηείραλ 1-2 θνξέο. 

 

Πίλαθαο 48: πκκεηνρή ζε δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε νκάδσλ δηακαξηπξίαο γηα 

ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Πνηέ 117 97,5 97,5 97,5 

1-2 θνξέο 2 1,7 1,7 99,2 

Αξθεηέο θνξέο 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πνηέ δελ 

ζπκκεηείρε ζε δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε νκάδσλ δηακαξηπξίαο γηα ζέκαηα εζηθήο 

θαηαλάισζεο. 
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Δξώηεζε 5 

 

Πίλαθαο 49: ηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη πεξηζζφηεξν ην ηη 

είλαη ζπκθέξνλ γηα κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ παξά απηφ πνπ είλαη θαιφ γηα ηελ 

θνηλσλία γεληθά  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δηαθωλώ απόιπηα 9 7,5 7,5 7,5 

Δηαθωλώ 21 17,5 17,5 25,0 

Ούηε ζπκθωλώ/ 
Ούηε δηαθωλώ 23 19,2 19,2 44,2 

Σπκθωλώ 52 43,3 43,3 87,5 

Σπκθωλώ απόιπηα 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί κε ηελ θξάζε «ηαλ 

πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη πεξηζζφηεξν ην ηη είλαη ζπκθέξνλ γηα 

κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ παξά απηφ πνπ είλαη θαιφ γηα ηελ θνηλσλία γεληθά». 

Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ είλαη νπδέηεξνη. 

 

Πίλαθαο 50: ηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη εάλ ην 

απνηέιεζκα ηεο απφθαζήο κνπ παξάγεη ην κεγαιχηεξν φθεινο γηα φινπο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δηαθωλώ 5 4,2 4,2 4,2 

Ούηε ζπκθωλώ/ 
Ούηε δηαθωλώ 19 15,8 15,8 20,0 

Σπκθωλώ 67 55,8 55,8 75,8 

Σπκθωλώ απόιπηα 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί κε ηελ θξάζε «ηαλ 

πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη εάλ ην απνηέιεζκα ηεο απφθαζήο 

κνπ παξάγεη ην κεγαιχηεξν φθεινο γηα φινπο». Αξθεηνί επίζεο είλαη απηνί πνπ 

ζπκθσλνχλ απφιπηα. 
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Πίλαθαο 51: ηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη φηη νξηζκέλα 

πξάγκαηα ζηε δσή είλαη μεθάζαξα ζσζηά ή ιάζνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο κηαο 

πξάμεο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δηαθωλώ απόιπηα 10 8,3 8,3 8,3 

Δηαθωλώ 24 20,0 20,0 28,3 

Ούηε ζπκθωλώ/ 
Ούηε δηαθωλώ 43 35,8 35,8 64,2 

Σπκθωλώ 32 26,7 26,7 90,8 

Σπκθωλώ απόιπηα 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθσλεί, νχηε δηαθσλεί  κε ηελ 

θξάζε «ηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη φηη νξηζκέλα 

πξάγκαηα ζηε δσή είλαη μεθάζαξα ζσζηά ή ιάζνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο κηαο 

πξάμεο». Ληγφηεξνη αιιά κε κηθξή δηαθνξά είλαη απηνί πνπ ζπκθσλνχλ. 

Πίλαθαο 52: ηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη πνην είλαη ην 

θαζήθνλ κνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δηαθωλώ απόιπηα 3 2,5 2,5 2,5 

Δηαθωλώ 24 20,0 20,0 22,5 

Ούηε ζπκθωλώ/ 
Ούηε δηαθωλώ 38 31,7 31,7 54,2 

Σπκθωλώ 39 32,5 32,5 86,7 

Σπκθωλώ απόιπηα 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί κε ηελ θξάζε «ηαλ 

πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη πνην είλαη ην θαζήθνλ κνπ απέλαληη 

ζηελ θνηλσλία». Με κηθξή δηαθνξά είλαη απηνί πνπ έρνπλ νπδέηεξε ζηάζε. 

Πίλαθαο 53: ηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη φηη ζα 

ληξεπφκνπλ αλ κάζαηλε ν θφζκνο ηη απνθάζηζα λα αγνξάζσ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δηαθωλώ απόιπηα 45 37,5 37,5 37,5 

Δηαθωλώ 59 49,2 49,2 86,7 

Ούηε ζπκθωλώ/ 
Ούηε δηαθωλώ 13 10,8 10,8 97,5 

Σπκθωλώ 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί κε ηελ θξάζε «ηαλ 

πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη φηη ζα ληξεπφκνπλ αλ κάζαηλε ν 
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θφζκνο ηη απνθάζηζα λα αγνξάζσ». Αξθεηνί επίζεο είλαη απηνί πνπ δηαθσλνχλ 

απφιπηα. 

Πίλαθαο 54: ηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη φηη δελ κπνξεί 

θαλείο λα είλαη ππεχζπλνο γηα φινπο θαη γηα φια 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δηαθωλώ απόιπηα 12 10,0 10,0 10,0 

Δηαθωλώ 22 18,3 18,3 28,3 

Ούηε ζπκθωλώ/ 
Ούηε δηαθωλώ 43 35,8 35,8 64,2 

Σπκθωλώ 26 21,7 21,7 85,8 

Σπκθωλώ απόιπηα 17 14,2 14,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθσλεί, νχηε δηαθσλεί  κε ηελ 

θξάζε «ηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζσ θάηη ζπλήζσο ζθέπηνκαη φηη δελ κπνξεί θαλείο 

λα είλαη ππεχζπλνο γηα φινπο θαη γηα φια». Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ζπκθσλνχλ. 

Δξώηεζε 6: «Πόζν ζαο κνηάδεη ν ραξαθηήξαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο;» 

 

Πίλαθαο 55: Πηζηεχσ φηη είλαη ζεκαληηθφ, φινη νη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν λα 

αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Πηζηεχσ φηη φινη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο 

ζηε δσή 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Λίγν 6 5,0 5,0 5,0 

Αξθεηά 13 10,8 10,8 15,8 

Πνιύ 50 41,7 41,7 57,5 

Απόιπηα 51 42,5 42,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη απφιπηα φηη είλαη ζεκαληηθφ, 

φινη νη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Πηζηεχνπλ φηη φινη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζηε δσή. Μηθξή είλαη ε δηαθνξά κε απηνχο πνπ ην 

πηζηεχνπλ πνιχ. 
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Πίλαθαο 56: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα αθνχσ αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο απφ ηηο δηθέο κνπ. Αθφκα θαη φηαλ δηαθσλψ καδί ηνπο ζέισ λα θαηαλνψ ηηο 

απφςεηο ηνπο 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 4 3,3 3,3 3,3 

Λίγν 7 5,8 5,8 9,2 

Αξθεηά 31 25,8 25,8 35,0 

Πνιύ 51 42,5 42,5 77,5 

Απόιπηα 27 22,5 22,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη είλαη  πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

απηνχο λα αθνχλε  αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηηο δηθέο ηνπο. Αθφκα 

θαη φηαλ δηαθσλνχλ καδί ηνπο ζέινπλ  λα θαηαλννχλ ηηο απφςεηο ηνπο. Αξθεηνί είλαη 

απηνί πνπ ην ζεσξνχλ  αξθεηά παξφκνην κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη ιηγφηεξνη ην 

πηζηεχνπλ απφιπηα. 

 

Πίλαθαο 57: Πηζηεχσ αθξάδαληα φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ ηε θχζε. Ζ 

θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ είλαη θάηη ζεκαληηθφ γηα κέλα. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Λίγν 3 2,5 2,5 2,5 

Αξθεηά 20 16,7 16,7 19,2 

Πνιύ 51 42,5 42,5 61,7 

Απόιπηα 46 38,3 38,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη πνιχ κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

πηζηεχεη αθξάδαληα φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ ηε θχζε θαη φηη ε 

θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ είλαη θάηη ζεκαληηθφ γηα απηνχο. Αξθεηνί είλαη θαη 

απηνί, κε κηθξή δηαθνξά, πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα. 

 

Πίλαθαο 58: Πηζηεχεη φηη φινη νη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν πξέπεη λα δνπλ ζε αξκνλία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα πξνσζείηαη εηξήλε. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 6 5,0 5,0 5,0 

Πνιύ 35 29,2 29,2 34,2 

Απόιπηα 79 65,8 65,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη απφιπηα φηη 

φινη νη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν πξέπεη λα δνπλ ζε αξκνλία. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηνχο 

λα πξνσζείηαη εηξήλε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ην πηζηεχεη 

αξθεηά. 
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Πίλαθαο 59: Πηζηεχσ αθξάδαληα φηη φινη πξέπεη λα έρνπλ ίζε αληηκεηψπηζε, αθφκε 

θαη απηνί πνπ δελ ηνπο γλσξίδεη.  Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα πξνζηαηεχσ ηνπο 

θνηλσληθά αδχλακνπο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγν 4 3,3 3,3 4,2 

Αξθεηά 32 26,7 26,7 30,8 

Πνιύ 58 48,3 48,3 79,2 

Απόιπηα 25 20,8 20,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηαπηίδνληαη  πνιχ κε ηνλ 

ραξαθηήξα πνπ πηζηεχεη αθξάδαληα φηη φινη πξέπεη λα έρνπλ ίζε αληηκεηψπηζε, 

αθφκε θαη απηνί πνπ δελ ηνπο γλσξίδεη.  Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ λα πξνζηαηεχεη 

ηνπο θνηλσληθά αδχλακνπο. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ηαπηίδνληαη 

αξθεηά θαη ιηγφηεξνη φηη ηαπηίδνληαη απφιπηα. 

  

Πίλαθαο 60: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα πξνζαξκφδνκαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Πηζηεχσ φηη νη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζηε θχζε. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγν 6 5,0 5,0 6,7 

Αξθεηά 42 35,0 35,0 41,7 

Πνιύ 54 45,0 45,0 86,7 

Απόιπηα 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

απηνχο λα πξνζαξκφδνληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη δελ 

πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζηε θχζε. 

 

Πίλαθαο 61: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα είκαη πινχζηνο. Θέισ λα έρσ πνιιά 

ρξήκαηα θαη αθξηβά πξάγκαηα. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 37 30,8 30,8 30,8 

Λίγν 22 18,3 18,3 49,2 

Αξθεηά 37 30,8 30,8 80,0 

Πνιύ 19 15,8 15,8 95,8 

Απόιπηα 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηε κηα δειψλεη φηη είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθφ γηα απηνχο λα είλαη πινχζηνη. Θέινπλ λα έρνπλ πνιιά ρξήκαηα θαη αθξηβά 
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πξάγκαηα. Δλψ ην ίδην κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη δελ είλαη θαζφινπ 

ζεκαληηθφ. Ληγφηεξνη είλαη απηνί πνπ ην ζεσξνχλ ιίγν ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 62: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα ηίζεκαη επηθεθαιήο θαη λα θαζνδεγψ ηνπο 

άιινπο. Θέισ νη άιινη λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέσ. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 39 32,5 32,5 32,5 

Λίγν 36 30,0 30,0 62,5 

Αξθεηά 35 29,2 29,2 91,7 

Πνιύ 9 7,5 7,5 99,2 

Απόιπηα 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξνχκαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη δελ είλαη 

θαζφινπ ζεκαληηθφ γηα απηνχο λα ηίζεληαη επηθεθαιήο θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο 

άιινπο. Γελ ζέινπλ θαζφινπ νη άιινη λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέλε.  Αξθεηνί 

θαη κε κηθξή δηαθνξά είλαη απηνί πνπ ην ζεσξνχλ ιίγν ζεκαληηθφ θαη ιηγφηεξνη ην 

ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 63: Θέισ πάληα λα είκαη απηφο πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο. Μνπ αξέζεη λα 

είκαη αξρεγφο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 35 29,2 29,2 29,2 

Λίγν 35 29,2 29,2 58,3 

Αξθεηά 33 27,5 27,5 85,8 

Πνιύ 15 12,5 12,5 98,3 

Απόιπηα 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη εξσηψκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ηαπηίδνληαη θαζφινπ κε ηνλ 

ραξαθηήξα πνπ ηνπ αξέζεη λα παίξλεη ηηο απνθάζεηο θαη  λα είλαη ν αξρεγφο. Ο ίδηνο 

αξηζκφο ηαπηίδεηαη ιίγν, ελψ κε ειάρηζηε δηαθνξά αθνινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη 

αξθεηά. Έλα κηθξφηεξν αιιά αμηνπξφζεθην πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ απηνί πνπ 

ηαπηίδνληαη πνιχ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα. 

  

Πίλαθαο 64: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα έρσ θαηλνχξηεο ηδέεο θαη λα είκαη 

δεκηνπξγηθφο. Μνπ αξέζεη λα θάλσ ηα πξάγκαηα κε ηνλ δηθφ κνπ πξσηφηππν ηξφπν. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 6 5,0 5,0 5,0 

Λίγν 16 13,3 13,3 18,3 

Αξθεηά 43 35,8 35,8 54,2 

Πνιύ 37 30,8 30,8 85,0 

Απόιπηα 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ηαπηίδεηαη αξθεηά κε ηνλ ραξαθηήξα 

πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα έρεη θαηλνχξηεο ηδέεο θαη λα είλαη δεκηνπξγηθφο, θαζψο θαη 

λα θάλεη ηα πξάγκαηα κε ηνλ δηθφ ηνπ πξσηφηππν ηξφπν. Αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ 

ηαπηίδνληαη πνιχ. 

  

Πίλαθαο 65: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα παίξλσ ηηο δηθέο κνπ απνθάζεηο γηα φηη 

θάλσ. Θέισ λα είκαη ειεχζεξνο λα επηιέγσ θαη λα ζρεδηάδσ κφλνο κνπ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο κνπ. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγν 12 10,0 10,0 10,8 

Αξθεηά 28 23,3 23,3 34,2 

Πνιύ 41 34,2 34,2 68,3 

Απόιπηα 38 31,7 31,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο κε ην ραξαθηήξα, πνπ ζεσξεί 

ζεκαληηθφ λα παίξλεη ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο γηα φηη θάλεη θαη λα είλαη ειεχζεξνο λα 

επηιέγεη θαη λα ζρεδηάδεη κφλνο ηνπ ηηε δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηαπηίδεηαη είηε πνιχ είηε 

απφιπηα. Αθφκα είλαη αξθεηνί εθείλνη πνπ ηαπηίδνληαη αξθεηά. 

  

Πίλαθαο 66: Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ θαλείο λα ελδηαθέξεηαη γηα θαηλνχξηα 

πξάγκαηα. Σνπ/ηεο αξέζεη λα αλαδεηά θαη λα πξνζπαζεί λα ηα θαηαιάβεη φια. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 10 8,3 8,3 8,3 

Λίγν 13 10,8 10,8 19,2 

Αξθεηά 44 36,7 36,7 55,8 

Πνιύ 37 30,8 30,8 86,7 

Απόιπηα 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη ηαπηίδνληαη αξθεηά κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ θαλείο λα ελδηαθέξεηαη γηα θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη ηνπ 

αξέζεη λα αλαδεηά θαη λα πξνζπαζεί λα ηα θαηαιάβεη φια. Με κηθξή δηαθνξά 

αθνινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη πνιχ. 

 

  



 
73 

 

Πίλαθαο 67: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα είλαη αλεμάξηεηνο/ε. Θέιεη λα βαζίδεηαη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Λίγν 5 4,2 4,2 4,2 

Αξθεηά 22 18,3 18,3 22,5 

Πνιύ 51 42,5 42,5 65,0 

Απόιπηα 42 35,0 35,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Λίγν ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο ηαπηίδνληαη αξθεηά κε ηνλ 

ραξαθηήξα πνπ ζεψξεη ζεκαληηθφ λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη λα βαζίδεηαη ζηνλ εαπηφ 

ηνπ. Με κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα. 

  

Πίλαθαο 68: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ε λα επηδεηθλχεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ/ηεο. 

Θέιεη λα ζαπκάδεη ν θφζκνο απηφ πνπ θάλεη. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 21 17,5 17,5 17,5 

Λίγν 30 25,0 25,0 42,5 

Αξθεηά 44 36,7 36,7 79,2 

Πνιύ 17 14,2 14,2 93,3 

Απόιπηα 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη αξθεηά κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

ζεσξεί ζεκαληηθφ λα επηδεηθλχεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα ζέιεη λα ζαπκάδεη ν 

θφζκνο απηφ πνπ θάλεη. Σν ¼ ηνπ απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηαπηίδεηαη ιίγν θαη αθφκα 

ιηγφηεξνη δελ ηαπηίδνληαη θαζφινπ. 

  

Πίλαθαο 69: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε ην λα είλαη πνιχ επηηπρεκέλνο/ε. Θέιεη λα 

εληππσζηάδεη ηνπο άιινπο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 25 20,8 20,8 20,8 

Λίγν 28 23,3 23,3 44,2 

Αξθεηά 49 40,8 40,8 85,0 

Πνιύ 13 10,8 10,8 95,8 

Απόιπηα 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Σέζζεξηο ζηνπο δέθα ηαπηίδνληαη κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί 

ζεκαληηθφ λα είλαη πνιχ επηηπρεκέλνο θαη ζέιεη λα εληππσζηάδεη ηνπο άιινπο. Σα 

επφκελα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο ιίγν θαη θαζφινπ. 
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Πίλαθαο 70: Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαλείο θηιφδνμνο. Θέιεη λα 

δείρλεη πφζν ηθαλφο/ή είλαη. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 11 9,2 9,2 9,2 

Λίγν 15 12,5 12,5 21,7 

Αξθεηά 38 31,7 31,7 53,3 

Πνιύ 43 35,8 35,8 89,2 

Απόιπηα 13 10,8 10,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη πνιχ κε ην ραξαθηήξα πνπ 

πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαλείο θηιφδνμνο θαη ζέιεη λα δείρλεη πφζν 

ηθαλφο είλαη. Με ειάρηζηε δηαθνξά αθνινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη αξθεηά. 

 

Πίλαθαο 71:Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ε λα πξννδεχεη ζηε δσή ηνπ/ηεο. Πξνζπαζεί 

λα θάλεη ηα πξάγκαηα θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 4 3,3 3,3 3,3 

Λίγν 19 15,8 15,8 19,2 

Αξθεηά 45 37,5 37,5 56,7 

Πνιύ 45 37,5 37,5 94,2 

Απόιπηα 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο; Οη εξσηψκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δήισζαλ φηη ηαπηίδνληαη κε ηνλ 

ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα πξννδεχεη ζηε δσή ηνπ θαη λα πξνζπαζεί λα 

θάλεη ηα πξάγκαηα θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο είηε αξθεηά είηα πνιχ κε απφιπηε 

ηζνβαζκία. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ηαπηίδεηαη ιίγν. 

  

Πίλαθαο 72: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ε λα δεη ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

Απνθεχγεη νηηδήπνηε κπνξεί λα βάιεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ/ηεο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγν 7 5,8 5,8 7,5 

Αξθεηά 32 26,7 26,7 34,2 

Πνιύ 40 33,3 33,3 67,5 

Απόιπηα 39 32,5 32,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ραξαθηήξα, 

πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα δεη ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη λα απνθεχγεη νηηδήπνηε 

κπνξεί λα βάιεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ, είηε απφιπηα είηε πνιχ. Αθνινπζνχλ 

απηνί πνπ ηαπηίδνληαη αξθεηά. 
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Πίλαθαο 73: Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ή ε θπβέξλεζε λα κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ 

αζθάιεηα ηνπ/ηεο απέλαληη ζε θάζε είδνπο απεηιή. Θέιεη ην θξάηνο λα είλαη ηζρπξφ 

γηα λα κπνξεί λα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο ηνπ. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγν 6 5,0 5,0 6,7 

Αξθεηά 17 14,2 14,2 20,8 

Πνιύ 44 36,7 36,7 57,5 

Απόιπηα 51 42,5 42,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

ζεσξεί ζεκαληηθφ ε θπβέξλεζε λα κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ηνπ απέλαληη ζε 

θάζε είδνπο απεηιή θαη ζέιεη ην θξάηνο λα είλαη ηζρπξφ γηα λα κπνξεί λα πξνζηαηεχεη 

ηνπο πνιίηεο ηνπ. Δπίζεο κε κεγάιν πνζνζηφ αθνινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη 

πνιχ. 

  

Πίλαθαο 74: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη ηα πξάγκαηα νξγαλσκέλα θαη 

θαζαξά. Γελ ηνπ/ηεο αξέζεη ε αλαζηάησζε. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Λίγν 6 5,0 5,0 5,0 

Αξθεηά 26 21,7 21,7 26,7 

Πνιύ 59 49,2 49,2 75,8 

Απόιπηα 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη κηζνί εξσηψκελνη ηαπηίδνληαη πνιχ κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί 

ζεκαληηθφ λα είλαη ηα πξάγκαηα νξγαλσκέλα θαη θαζαξά θαη δελ ηνπ αξέζεη ε 

αλαζηάησζε. Αθνινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα θαη κε ειάρηζηε δηαθνξά 

απηνί πνπ ηαπηίδνληαη αξθεηά. 

  

 

Πίλαθαο 75: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα παξακέλεη πγηήο. Πξνζπαζεί λα 

απνθεχγεη ηηο αζζέλεηεο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγν 7 5,8 5,8 6,7 

Αξθεηά 26 21,7 21,7 28,3 

Πνιύ 54 45,0 45,0 73,3 

Απόιπηα 32 26,7 26,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη πνιχ κε ην ραξαθηήξα πνπ 

ζεσξεί ζεκαληηθφ λα παξακέλεη πγηήο θαη πξνζπαζεί λα απνθεχγεη ηηο αζζέλεηεο. Σν 
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¼ ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη απφιπηα, θαη ιίγν ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ ηαπηίδνληαη 

αξθεηά. 

  

Πίλαθαο 76: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ππάξρεη κία ζηαζεξή θπβέξλεζε. 

Σνλ/ηελ απαζρνιεί ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγν 7 5,8 5,8 6,7 

Αξθεηά 36 30,0 30,0 36,7 

Πνιύ 49 40,8 40,8 77,5 

Απόιπηα 27 22,5 22,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη πνιχ κε ην ραξαθηήξα πνπ 

ζεσξεί ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα ζηαζεξή θπβέξλεζε θαη ηνλ απαζρνιεί ε 

δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο. Αθνινπζνχλ κε επίζεο κεγάιν πνζνζηφ απηνί πνπ 

ηαπηίδνληαη αξθεηά, ελψ ιίγν ιηγφηεξνη ηαπηίδνληαη απφιπηα. 

 

Πίλαθαο 77: Φάρλεη πάληα θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα λα ηα δνθηκάζεη. Πηζηεχεη φηη 

είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δσή ηνπ λα θάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 12 10,0 10,0 10,0 

Λίγν 20 16,7 16,7 26,7 

Αξθεηά 41 34,2 34,2 60,8 

Πνιύ 36 30,0 30,0 90,8 

Απόιπηα 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο ηαπηίδνληαη κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ ςάρλεη 

πάληα θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα λα ηα δνθηκάζεη θαη πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηε δσή ηνπ λα θάλεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα αξθεηά θαη πνιχ. Έλα 

κηθξφηεξν αιιά αμηνζεκείσην πνζνζηφ ηαπηίδεηαη ιίγν, αθφκα ιηγφηεξνη είλαη απηνί 

πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο απφιπηεο απαληήζεηο: θαζφινπ θαη απφιπηα. 

  

Πίλαθαο 78: Αλαδεηεί ηελ πεξηπέηεηα θαη ηνπ/ηεο αξέζεη λα είλαη ξηςνθίλδπλνο/ε. 

Θέιεη ε δσή ηνπ/ηεο λα είλαη ζπλαξπαζηηθή.  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 30 25,0 25,0 25,0 

Λίγν 33 27,5 27,5 52,5 

Αξθεηά 38 31,7 31,7 84,2 

Πνιύ 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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ρνιηαζκφ: Με ειάρηζηεο δηαθνξέο νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην θαηά πφζν 

ηνπο κνηάδεη ν ραξαθηήξαο πνπ αλαδεηεί ηελ πεξηπέηεηα θαη ηνπ αξέζεη λα είλαη 

ξηςνθίλδπλνο θαζψο θαη πνπ ζέιεη ε δσή ηνπ λα είλαη ζπλαξπαζηηθή κνηξάδνληαη ζηηο 

απαληήζεηο αξθεηά ιίγν θαη θαζφινπ. Δλψ ιηγφηεξνη ηαπηίδνληαη κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα πνιχ. 

 

Πίλαθαο 79: Σνπ/ηεο αξέζνπλ νη εθπιήμεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα δεη κηα 

ζπλαξπαζηηθή δσή. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 40 33,3 33,3 33,3 

Λίγν 18 15,0 15,0 48,3 

Αξθεηά 30 25,0 25,0 73,3 

Πνιύ 28 23,3 23,3 96,7 

Απόιπηα 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη δελ ηαπηίδεηαη θαζφινπ κε 

ηνλ ραξαθηήξα πνπ ηνπ αξέζνπλ νη εθπιήμεηο, θαη ζεσξεί ζεκαληηθφ λα δεη κηα 

ζπλαξπαζηηθή δσή. Αθνινπζνχλ κε ηζνβαζκία ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ φηη ηαπηίδνληαη αξθεηά θαη πνιχ. Δλψ έλαο αμηνζεκείσηνο αξηζκφο 

αηφκσλ απάληεζαλ ιίγν. 

  

Πίλαθαο 80: Πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέλε. 

Πηζηεχεη φηη φινη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη πάληα λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο, αθφκε θαη 

φηαλ θαλείο δελ επηβιέπεη ηελ ηήξεζή ηνπο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 11 9,2 9,2 9,2 

Λίγν 19 15,8 15,8 25,0 

Αξθεηά 37 30,8 30,8 55,8 

Πνιύ 35 29,2 29,2 85,0 

Απόιπηα 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη ηαπηίδεηαη 

αξθεηά θαη πνιχ κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ 

απηφ πνπ ηνπο ιέλε θαη πηζηεχεη φηη φινη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη πάληα λα ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο, αθφκε θαη φηαλ θαλείο δελ επηβιέπεη ηελ ηήξεζή ηνπο. Ληγφηεξνη είλαη απηνη 

πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα, θαη ηζνβαζκνχλ ζε πνζνζηφ κε απηνχο πνπ ηαπηίδνληαη 

ιίγν. 
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Πίλαθαο 81: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ζπκπεξηθέξεηαη πάληα ζσζηά. Θέιεη λα 

απνθεχγεη λα θάλεη νηηδήπνηε γηα ην νπνίν νη άλζξσπνη ζα έιεγαλ φηη είλαη ιάζνο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 7 5,8 5,8 5,8 

Λίγν 18 15,0 15,0 20,8 

Αξθεηά 49 40,8 40,8 61,7 

Πνιύ 34 28,3 28,3 90,0 

Απόιπηα 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ηαπηίδεηαη αξθεηά κε ηνλ ραξαθηήξα 

πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηθέξεηαη πάληα ζσζηά θαη ζέιεη λα απνθεχγεη λα 

θάλεη νηηδήπνηε γηα ην νπνίν νη άλζξσπνη ζα έιεγαλ φηη είλαη ιάζνο. Σν επφκελν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ εθείλνη πνπ ηαπηίδνληαη πνιχ. Δλψ έλα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ θαηέρνπλ φζνη ηαπηίδνληαη ιίγν. 

  

Πίλαθαο 82: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη ππάθνπνο. Πηζηεχεη φηη πξέπεη 

πάληα λα δείρλεη ζεβαζκφ ζηνπο γνλείο ηνπ/ηεο θαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγν 7 5,8 5,8 7,5 

Αξθεηά 25 20,8 20,8 28,3 

Πνιύ 58 48,3 48,3 76,7 

Απόιπηα 28 23,3 23,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη πνιχ κε ην ραξαθηήξα πνπ 

ζεσξεί ζεκαληηθφ λα είλαη ππάθνπνο θαη πηζηεχεη φηη πξέπεη πάληα λα δείρλεη 

ζεβαζκφ ζηνπο γνλείο ηνπ θαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία. Σν ¼ ησλ εξσηεζέλησλ 

ηαπηίδεηαη απφιπηα, ελψ αθφκα ηφζνη ηαπηίδνληαη αξθεηά. 

 

Πίλαθαο 83: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη επγεληθφο/ε κε ηνπο άιινπο. 

Πξνζπαζεί λα κελ ηνπο ελνριεί θαη λα κελ ηνπο εθλεπξίδεη. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγν 10 8,3 8,3 10,0 

Αξθεηά 41 34,2 34,2 44,2 

Πνιύ 42 35,0 35,0 79,2 

Απόιπηα 25 20,8 20,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη ηαπηίδνληαη πνιχ κε ην 

ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφ ην λα επγεληθφο κε ηνπ άιινπο, θαη πξνζπαζεί λα 



 
79 

 

κελ ηνπο ελνριεί θαη λα κελ ηνπο εθλεπξίδεη. Ο ίδηνο αξηζκφο εξσηψκελσλ ηαπηίδεηαη 

αξθεηά, ελψ είλαη αξθεηνί απηνί πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα.   

  

Πίλαθαο 84: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ή λα κε δεηάεη πεξηζζφηεξα απφ φζα ήδε 

έρεη. Πηζηεχεη φηη ν θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε απηά πνπ έρεη. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 8 6,7 6,7 6,7 

Λίγν 19 15,8 15,8 22,5 

Αξθεηά 44 36,7 36,7 59,2 

Πνιύ 27 22,5 22,5 81,7 

Απόιπηα 22 18,3 18,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί αξθεηά κε ην ραξαθηήξα πνπ 

ζεσξεί ζεκαληηθφ λα κε δεηάεη πεξηζζφηεξα απφ φζα ήδε έρεη θαη πηζηεχεη φηη θάζε 

άλζξσπνο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε απηά πνπ έρεη. Γχν ζηνπο δέθα 

ζπκθσλνχλ πνιχ, κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ απηνί πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

Τπάξρεη θαη έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ πνπ ζπκθσλεί ιηγν. 

 

Πίλαθαο 85: Ζ ζξεζθεία είλαη θάηη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε. Πξνζπαζεί λα θξαηάεη ηα 

ήζε θαη ηα έζηκα, πνπ ηνπ/ηεο έδσζε ε ζξεζθεία ηνπ/ηεο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 9 7,5 7,5 7,5 

Λίγν 20 16,7 16,7 24,2 

Αξθεηά 37 30,8 30,8 55,0 

Πνιύ 38 31,7 31,7 86,7 

Απόιπηα 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Σξεηο ζηνπο δέθα εξσηψκελνπο απάληεζαλ φηη ηαπηίδνληαη πνιχ κε ηνλ 

ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί ζεκαληηθή ηε ζξεζθεία θαη πξνζπαζεί λα θαξαηάεη ηα ήζε θαη 

ηα έζηκα πνπ ηνπ έδσζε ε ζξεζθεία ηνπ. Δπίζεο ηξεηο ζηνπο δέθα ηαπηίδνληαη αξθεηά. 

Δλψ νη απφ απηνχο απάληεζαλ ιίγν ή απφιπηα. 

  

Πίλαθαο 86: Δίλαη ζεκαληηθά γη‟ απηφλ/ε ηα ήζε θαη ηα έζηκα φπσο ηα έρεη κάζεη. 

Πηζηεχεη φηη είλαη θαιχηεξν λα δξα θαλείο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 9 7,5 7,5 7,5 

Λίγν 26 21,7 21,7 29,2 

Αξθεηά 34 28,3 28,3 57,5 

Πνιύ 30 25,0 25,0 82,5 

Απόιπηα 21 17,5 17,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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ρνιηαζκφο: Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ δελ παξνπζηάδνπλ αθξαίεο 

δηαθπκάλζεηο. Παξφια απηά ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ ηα άηνκα πνπ 

ηαπηίδνληαη αξθεηά κε ην ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί ζεκαληηθά ηα ήζε θαη ηα έζηκα φπσο 

ηα έρεη κάζεη θαη πηζηεχεη φηη είλαη θαιχηεξν λα δξα θαλείο κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν. Με κηθξή δηαθνξά αθινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη πνιχ θαη ιίγν.. Δλψ 

ππάξρεη θαη έλα αμηφινγν πνζνζηφ πνπ ηαπηίδεηαη απφιπηα. 

 

Πίλαθαο 87: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη κεηξηφθξσλ. Πξνζπαζεί λα κελ 

ηξαβάεη ηελ πξνζνρή. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγν 16 13,3 13,3 15,0 

Αξθεηά 42 35,0 35,0 50,0 

Πνιύ 41 34,2 34,2 84,2 

Απόιπηα 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηαπηίδεηαη αξθεηά θαη κε ην ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί 

ζεκαληηθφ λα είλαη κεηξηφθξσλ θαη πξνζπαζεί λα κελ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή. Δμίζνπ 

κεγάινο αξηζκφο απάληεζε «πνιχ», ελψ ιηγφηεξνη ηαπηίδνληαη απφιπηα ή ιίγν. 

  

Πίλαθαο 88: Πξνζπαζεί πάληα λα πεξλάεη θαιά. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ/ε λα 

θάλεη πξάγκαηα πνπ ηνπ/ηεο πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 9 7,5 7,5 7,5 

Λίγν 14 11,7 11,7 19,2 

Αξθεηά 39 32,5 32,5 51,7 

Πνιύ 45 37,5 37,5 89,2 

Απόιπηα 13 10,8 10,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη πνιχ κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

πξνζπαζεί πάληα λα πεξλάεη θαιά, θαη είλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ λα θάλεη πξάγκαηα 

πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε. ρεδφλ ηνλ ίδην αξηζκφ απαληήζεσλ 

ζπγθεληξψλνπλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη αξθεηά.  
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Πίλαθαο 89: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα δηαζθεδάδεη ζηε δσή. Σνπ/ηεο αξέζεη λα 

θαθνκαζαίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 28 23,3 23,3 23,3 

Λίγν 17 14,2 14,2 37,5 

Αξθεηά 36 30,0 30,0 67,5 

Πνιύ 33 27,5 27,5 95,0 

Απόιπηα 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη κε ην ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί 

ζεκαληηθφ λα δηαζθεδάδεη ζηε δσή ηνπ θαη ηνπ αξέζεη λα θαθνκαζαίλεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Με ειάρηζηε δηαθνξά αθνινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη πνιχ, ελψ έλα 

αμηνζεκείσην πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 23% δελ ηαπηίδεηαη θαζφινπ. 

  

Πίλαθαο 90: Θέιεη λα απνιακβάλεη ηε δσή. Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα πεξλάεη 

θαιά. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 6 5,0 5,0 5,0 

Λίγν 11 9,2 9,2 14,2 

Αξθεηά 22 18,3 18,3 32,5 

Πνιύ 46 38,3 38,3 70,8 

Απόιπηα 35 29,2 29,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ηαπηίδεηαη πνιχ κε ην ραξαθηήξα πνπ 

ζέιεη λα απνιακβάλεη ηε δσή θαη είλαη ζεκαληηθφ γη απηφλ λα πεξλά θαιά. Με κηθξή 

δηαθνξά αθνινπζνχλ απηνί πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα αθνινπζνχκελνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο κε κεγαιχηεξε δηαθνξά απφ απηνχο πνπ ηαπηίδνληαη αξθεηά. 

 

Πίλαθαο 91: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ/ηεο. 

Θέιεη λα θξνληίδεη γηα ην θαιφ ηνπο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Λίγν 3 2,5 2,5 2,5 

Αξθεηά 25 20,8 20,8 23,3 

Πνιύ 55 45,8 45,8 69,2 

Απόιπηα 37 30,8 30,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ηαπηίδνληαη πνιχ θαη 

απφιπηα κε ην ραξαθηήξα πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ 

θαη ζέιεη λα θξνληίδεη γηα ην θαιφ ηνπο. Έλα αμηφινγν πνζνζηφ ηαπηίδεηαη αξθεηά. 
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Πίλαθαο 92: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα είλαη πηζηφο/ε ζηνπο θίινπο ηνπ/ηεο. 

Θέιεη λα αθνζηψλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ/ηεο. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Λίγν 2 1,7 1,7 1,7 

Αξθεηά 19 15,8 15,8 17,5 

Πνιύ 62 51,7 51,7 69,2 

Απόιπηα 37 30,8 30,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη κηζνί εξσηεζέληεο ηαπηίδνληαη πνιχ κε ην ραξαθηήξα πνπ είλαη 

ζεσξεί ζεκαληηθφ λα είλαη πηζηφο ζηνπο θίινπο ηνπ θαη ζέιεη λα αθνζηψλεηαη ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ. Σξείο ζηνπο δέθα ηαπηίδνληαη απφιπηα. 

Αξθεηνί είλαη εθείλνη ηαπηίδνληαη αξθεηά. 

 

Πίλαθαο 93: Πξνζπαζεί πάληα λα ππνζηεξίδεη ηνπο γλσζηνχο ηνπ/ηεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Λίγν 9 7,5 7,5 7,5 

Αξθεηά 38 31,7 31,7 39,2 

Πνιύ 44 36,7 36,7 75,8 

Απόιπηα 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδεηαη πνιχ κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

πξνζπαζεί πάληα λα ππνζηεξίδεη ηνπο γλσζηνχο ηνπ, θαη είλαη ζεκαληηθφ γηα απηφλ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ.  

Αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ πνπ ηαπηίδεηαη αξθεηά κε 

ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ελψ δελ είλαη ιίγνη απηνη πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα. 

 

Πίλαθαο 94: Δίλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ/ε λα ζπγρσξεί ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ/ηελ 

έρνπλ αδηθήζεη. Πξνζπαζεί λα δεη ηελ θαιή πιεπξά ησλ αλζξψπσλ. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 14 11,7 11,7 11,7 

Λίγν 10 8,3 8,3 20,0 

Αξθεηά 45 37,5 37,5 57,5 

Πνιύ 31 25,8 25,8 83,3 

Απόιπηα 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα 

ζπγρσξνχλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο έρνπλ αδηθήζεη, θαη είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα 

πξνζπαζνχλ λα δνπλ ηελ θαιή πιεπξά ησλ αλζξψπσλ. Σν ¼ ηνπ δείγκαηνο ην ζεψξεη 
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πνιχ ζεκαληηθφ ελψ αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ηνπο εθθξάδεη απφιπηα αθνινπζνχκελνη 

κε κηθξή δηαθνξά απφ απηνχο πνπ δελ ηνπο εθθξάδεη θαζφινπ. 

 

Δξώηεζε 7 

 

Πίλαθαο 95: Φχιν 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Άλδξαο 47 39,2 39,2 39,2 

Γπλαίθα 73 60,8 60,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη γπλαίθεο, ελψ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 

είλαη άληξαο. 

  

Πίλαθαο 96: Ζιηθία 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 18 - 29 εηώλ 58 48,3 48,3 48,3 

30 - 39 εηώλ 15 12,5 12,5 60,8 

40 - 49 εηώλ 9 7,5 7,5 68,3 

50 - 59 εηώλ 13 10,8 10,8 79,2 

60 εηώλ θαη άλω 25 20,8 20,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: ρεδφλ νη κηζνί εξσηεζέληεο έρνπλ ειηθία 18-29εηψλ, αξθεηνί είλαη άλσ 

ησλ εμήληα αθνινπζνχλ ηα άηνκα 30-39εηψλ πνπ ζρεδφλ είλαη ίζνη κε απηνχο πνπ 

είλαη 50-59εηψλ. 

 

Πίλαθαο 97: Δθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Απόθνηηνο Δεκνηηθνύ 19 15,8 15,8 15,8 

Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ 8 6,7 6,7 22,5 

Απόθνηηνο Λπθείνπ 56 46,7 46,7 69,2 

Πηπρηνύρνο 
Παλεπηζηεκίνπ - ΤΕΙ 32 26,7 26,7 95,8 

Κάηνρνο 
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Πεξίπνπ νη κηζνί εξσηεζέληεο είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ. Πεξίπνπ νη κηζνί 

απφ απηνχο είλαη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ ή ΣΔΗ ελψ αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ 

είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ. 
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Πίλαθαο 98: Δηζφδεκα 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid <20.000€ 71 59,2 59,2 59,2 

20.001€ - 30.000€ 29 24,2 24,2 83,3 

30.001€ - 40.000€ 11 9,2 9,2 92,5 

40.001€ - 50.000€ 4 3,3 3,3 95,8 

>50.001€ 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ερεη εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 20.000€ 

εηεζίσο. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ην εηζφδεκά ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 20.000 θαη 

30.000€ ελψ ιίγνη είλαη απηνί πνπ θαηέρνπλ κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα. 

 

Πίλαθαο 99: Δπάγγεικα 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Κάλω ρεηξνλαθηηθή 
εξγαζία 21 17,5 17,5 17,5 

Εξγάδνκαη ζε γξαθείν - 
θαηάζηεκα 32 26,7 26,7 44,2 

Έρω δηθή κνπ επηρείξεζε 
- ειεύζεξν επάγγεικα 24 20,0 20,0 64,2 

Φνηηεηήο 22 18,3 18,3 82,5 

Άλεξγνο 21 17,5 17,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζπγθεληξψλνπλ νη 

εξγαδφκελνη ζε γξαθείν ή θαηάζηεκα, αθνινπζνχλ νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έπεηηα νη θνηηεηέο θαη νη εξγάηεο ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ. 

  

Πίλαθαο 100: Μέιε νηθνγέλεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 10,8 10,8 10,8 

2 19 15,8 15,8 26,7 

3 15 12,5 12,5 39,2 

4 46 38,3 38,3 77,5 

5 22 18,3 18,3 95,8 

6 2 1,7 1,7 97,5 

7 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη πεξηζζφηεξεο εξσηψκελνη αλήθνπλ ζε ηεηξακειήο νηθνγέλεηεο. 

ρεδφλ ίζνη είλαη απηνί πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο ησλ 2, 3 θαη πέληε αηφκσλ. 

Ληγφηεξνη είλαη απηνί πνπ θαηνηθνχλ κφλνη. Οη νηθνγέλεηεο πνπ απαξηίδνπλ ην δείγκα 

απνηεινχληαη ην πνιχ απφ 7 κέιε. 
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Πίλαθαο 101: Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα γηα ηξφθηκα 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 200€ 22 18,3 18,3 18,3 

201€ - 500€ 63 52,5 52,5 70,8 

501€ - 800€ 29 24,2 24,2 95,0 

801€ - 1.000€ 3 2,5 2,5 97,5 

> 1.000€ 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Λίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο δαπαλνχλ κεληαίσο 

201-500€ γηα ηξφθηκα, ην ¼ δαπαλά 501-800€, θαη αθφκα ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ 

δαπαλνχλ ην πνιπ 200€. 

  

Πίλαθαο 102: Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα γηα δάλεηα 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 200€ 80 66,7 66,7 66,7 

201€ - 500€ 32 26,7 26,7 93,3 

501€ - 800€ 5 4,2 4,2 97,5 

801€ - 1.000€ 2 1,7 1,7 99,2 

> 1.000€ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δαπαλά κεληαίσο γηα δάλεηα ιηγφηεξα απφ 

200€, ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ην ¼ ησλ εξσηεζέλησλ δαπαλά κεληαίσο 201-500€ ζε 

δάλεηα, ελψ ιίγνη είλαη απηνί πνπ δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα. 

  

Πίλαθαο 103: Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα γηα έλδπζε θαη ππφδεζε 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 200€ 83 69,2 69,2 69,2 

201€ - 500€ 29 24,2 24,2 93,3 

501€ - 800€ 6 5,0 5,0 98,3 

801€ - 1.000€ 1 ,8 ,8 99,2 

> 1.000€ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δαπαλά κεληαίσο γηα έλδπζε θαη ππφδεζε 

ην πνιχ 200€, αξθεηνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο μνδεχνπλ κεληαίσο 201-500€ γηα ηνλ 

ίδην ζθνπφ ελψ ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα. 
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Πίλαθαο 104: Μεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα γηα δηαζθέδαζε θαη ηαμίδηα 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 200€ 81 67,5 67,5 67,5 

201€ - 500€ 24 20,0 20,0 87,5 

501€ - 800€ 11 9,2 9,2 96,7 

801€ - 1.000€ 2 1,7 1,7 98,3 

> 1.000€ 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Οη ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δαπαλνχλ κεληαίσο 

ιηγφηεξα απφ 200€ γηα δηαζθέδαζε θαη ηαμίδηα. Έλα κηθξφ πνζνζηφ δαπαλά γηα ηνλ 

ίδην ζθνπφ 201-500€ κεληαίσο. Αθφκα ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ δαπαλνχλ 501-800€. 

 

Πίλαθαο 105: Κχξηα θαηνηθία  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Privately owned 87 72,5 72,5 72,5 

Rental 33 27,5 27,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δηακέλεη ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία. Πεξίπνπ 

έλαο ζηνπο ηξείο ελνηθηάδεη ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπ. 

  

Πίλαθαο 106: Μέγεζνο θύξηαο θαηνηθίαο 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 50ηκ 10 8,3 8,3 8,3 

50 - 74ηκ 35 29,2 29,2 37,5 

75 - 99ηκ 38 31,7 31,7 69,2 

100 - 124ηκ 26 21,7 21,7 90,8 

> 125ηκ 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

ρνιηαζκφο: Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη θάηνρνη θαηνηθηψλ κε 

κέγεζνο 50-74ηκ θαη 75-99ηκ ηα νπνία είλαη ζρεδφλ ίζα. Αθνινπζνχλ νη θάηνρνη 

θαηνηθηψλ κεηαμχ 100-124ηκ κε αμηφινγν πνζνζηφ ελψ ιίγνη είλαη απηνί πνπ ε 

θαηνηθία ηνπ είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηα πξναλαθεξζέληα κεγέζε. 
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Πίλαθαο 107: Ηδηνθηεζία απηνθηλήηνπ <1.600 θπβηθά 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 58 48,3 76,3 76,3 

2 16 13,3 21,1 97,4 

3 2 1,7 2,6 100,0 

Total 76 63,3 100,0   

Missing System 44 36,7     

Total 120 100,0     

 

ρνιηαζκφο: Οη ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ κε ιηγφηεξα απφ 1600 θπβηθά απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο κε ηελ πιεηνςεθία ηνπο λα θαηέρεη έλα φρεκα ελψ 

έλα κηθξφ πνζνζηφ θαηέρεη δπν ζε απηά ηα θπβηθά. 

Πίλαθαο 108: Ηδηνθηεζία απηνθηλήηνπ 1601-2000 θπβηθά 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1 26 21,7 81,3 81,3 

2 4 3,3 12,5 93,8 

3 1 ,8 3,1 96,9 

5 1 ,8 3,1 100,0 

Total 32 26,7 100,0   

Missing System 88 73,3     

Total 120 100,0     

 

ρνιηαζκφο: Οη ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ 1600 κε 2000 θπβηθψλ απνηεινχλ ην 17% 

ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαηέρεη έλα 

φρεκα ζε απηά ηα θπβηθά. 

 

Πίλαθαο 109: Ηδηνθηεζία απηνθηλήηνπ 2000< 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 5,8 87,5 87,5 

3 1 ,8 12,5 100,0 

Total 8 6,7 100,0   

Missing System 112 93,3     

Total 120 100,0     

 

ρνιηαζκφο: Οη ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ άλσ ησλ 2000 θπβηθψλ απνηεινχλ ην 7% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαηέρεη 

έλα φρεκα ζε απηά ηα θπβηθά 
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4.2. Scores-Discriptives 

Ζ εληνιή descriptives κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ 

ηεο θεληξηθήο ηάζεο,  κέζε ηηκή (mean), ηα κέηξα ηεο δηαζπνξάο (ε ηππηθή απφθιηζε, 

ειάρηζην θαη κέγηζην) θ.α. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα εληνπίζνπκε ηε ηάζε ηνπ δείγκαηνο 

ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή πνπ κειεηάηαη θάζε θνξά. Απηφ επηηπγράλεηαη 

πξνζδηνξίδνληαο ηελ ζέζε ηνπ δείγκαηνο (mean) ζηελ θιίκαθα πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ θάζε εξψηεζε θαη  ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Ζ ειάρηζηε ηηκή απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνκέηξσλ ηεο 

πνιπζεκαηηθήο κεηαβιεηήο κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή ησλ απαληήζεσλ (π.ρ. 0), θαη γηα 

ηελ κέγηζηε ηηκή αληίζηνηρα κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή (π.ρ. 4).  

Δξώηεζε 1 

Πίλαθαο 110: Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 1 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

p01 120 0 4 ,78 1,025 

p02 120 0 4 ,95 1,166 

p03 120 0 4 1,88 1,258 

p04 120 0 4 ,73 1,100 

p05 120 0 4 1,15 1,164 

p06 120 0 4 ,65 1,050 

p07 120 0 4 2,72 1,182 

p08 120 0 4 ,69 1,027 

p09 120 0 4 1,40 1,350 

p10 120 0 4 ,96 1,469 

p11 120 0 4 1,08 1,354 

p12 96 0 4 2,45 1,391 

p13 72 0 4 1,53 1,321 

p14 120 0 4 1,81 1,147 

p15 120 0 4 1,77 1,301 

p16 120 0 4 2,48 1,277 

p17 120 0 4 1,96 1,350 

Valid N (listwise) 72         

 

 

Πίλαθαο 111: Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 1 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Θεηηθή εζηθή 
ζπκπεξηθνξά 1 

72 ,00 50,00 25,1250 9,11266 

Valid N (listwise) 72         

 

ρνιηαζκφο: πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 110 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε 1 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» ην δείγκα έρεη κέηξηα πξνο 

αξλεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά κε ζπλνιηθφ ζθνξ 25.1 φηαλ ε ζεηηθφηεξε ζηάζε πνπ 

ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 68 ελψ ε αξλεηηθφηεξε 0. 
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Δκβαζχλνληαο ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ (πηλάθαο 110), ην ρακειφηεξν ζθνξ 

ζπγθεληξψλεη ε πξφηαζε γηα ηε ζπρλφηεηα αγνξάο πξντφλησλ δηθαίνπ εκπνξίνπ. Δλψ 

ηα πςειφηεξα ζθνξ ζπλαληάηαη ζηηο πξνηάζεηο  γηα αγνξά ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ, γηα ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο αληί ηνπ ΗΥ απηνθηλήηνπ θαη γηα 

δσξηζκφ παιαηψλ ξνχρσλ παπνπηζηψλ παηρληδηψλ θαη βηβιίσλ.  

Δξώηεζε 2 

Πίλαθαο 112: Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 2 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pi01 120 0 1 ,28 ,453 

pi02 120 0 1 ,58 ,495 

pi03 120 0 1 ,49 ,502 

pi04 120 0 1 ,28 ,453 

pi05 120 0 1 ,04 ,201 

pi06 120 0 1 ,35 ,479 

pi07 120 0 1 ,04 ,201 

pi08 120 0 1 ,46 ,500 

pi09 120 0 1 ,42 ,495 

pi10 120 0 1 ,08 ,278 

pi11 120 0 0 ,00 ,000 

Valid N (listwise) 120         

 

 

Πίλαθαο 113: Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 2 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Θεηηθή Ηζηθή 
Σπκπεξηθνξά 2 120 ,00 7,00 3,0333 1,71955 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφ: Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 113 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε 2 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ: «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα έρεη 

αξλεηηθή ζηάζε εθφζνλ ζπγθεληξψλεη ζθνξ 3 φηαλ ε ζεηηθφηεξε ζηάζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί είλαη 11 θαη ε αξλεηηθφηεξε 0. Αλαιπηηθφηεξα ζηνλ 

πίλαθα 112 νη αξλεηηθφηεξεο ζηάζεηο ζπλαληψληαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηάηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο φπνπ θαλέλαο εξσηψκελνο δελ 

απάληεζε ζεηηθά. Έπεηηα ε εγθαηάζηαζε πξάζηλεο ηαξάηζαο θαη ε θαηνρή πβξηδηθνχ 

απηνθηλήηνπ. Οη ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο ζπλαληψληαη ζηελ εγθαηάζηαζε νηθνινγηθψλ 

ιακπηήξσλ θαη ζηε ρξήζε επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ. 
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Δξώηεζε 3 

Πίλαθαο 114: Αξλεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά  Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

n01 120 0 4 2,35 1,135 

n02 120 0 4 2,28 ,963 

n03 120 0 4 3,33 1,078 

n04 120 0 4 2,91 1,396 

n05 120 0 4 2,52 1,517 

n06 120 0 4 2,15 1,559 

n07 120 0 4 2,18 1,586 

n08 120 0 4 2,13 1,500 

Valid N (listwise) 120         

 

 

Πίλαθαο 115: Αξλεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά  Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Αξλεηηθή εζηθή 
ζπκπεξηθνξά 

120 2,00 32,00 19,8417 6,86239 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 115 πνπ αθνξά ζηελ εξψηεζε 3 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ: «αξλεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» βιέπνπκε φηη ην δείγκα έρεη 

ζεηηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ηελ  αξλεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά ζπγθεληξψλνληαο ζθνξ 

20 φηαλ ε ζεηηθφηεξε παξαηεξεζείζα ηηκή είλαη ην 32. Παξαηεξψληαο κεκνλσκέλα 

ηηο πξνηάζεηο ηεο εξψηεζεο (πηλάθαο 114),  θαίλεηαη φηη ζεηηθφηεξε ζηάζε αξλεηηθήο 

εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θξαηνχλ απέλαληη ζηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε 

ζθάλδαια ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, θαη ζε εηαηξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο. Αληηζέησο ηε ιηγφηεξν 

ζεηηθή ζηάζε αξλεηηθήο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπλαληάκε ζε ζρέζε κε εηαηξίεο πνπ 

ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά θπβεξλήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε πνιέκνπο. 
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Δξώηεζε 4 

Πίλαθαο 116: Γηαινγηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

d01 120 0 4 ,53 ,869 

d02 120 0 2 ,06 ,269 

d03 120 0 4 ,78 1,025 

d04 120 0 4 ,94 1,071 

d05 120 0 4 ,92 1,307 

d06 120 0 4 ,76 1,303 

d07 120 0 3 ,47 ,829 

d08 120 0 4 ,48 ,809 

d09 120 0 4 ,95 1,413 

d10 120 0 4 ,15 ,603 

d11 120 0 3 ,23 ,604 

d12 120 0 2 ,03 ,222 

Valid N (listwise) 120         

 

 

Πίλαθαο 117: Γηαινγηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Δηαινγηθή εζηθή 
ζπκπεξηθνξά 

120 ,00 23,00 6,2833 6,07403 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 117 φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε 4 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα έρεη πνιχ ρακειή ζπκκεηνρή ζε ελέξγεηεο δηαινγηθήο 

εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ πνπ ζπγθεληξψλεη είλαη 6 ζε θιίκαθα κε 0-

48. Ζ κεγαιχηεξε παξαηεξεζείζα ηηκή είλαη ην 23 ην νπνίν απνηειεί κηα κέηξηα 

ζηάζε δηαινγηθήο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Μεκνλσκέλα νη πξνηάζεηο ηεο εξψηεζεο 4 

(πηλάθαο 116), πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα ζθνξ είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ 

ζπκκεηνρή ζε δηάδνζε κελπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ ή 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη αθνξνχλ ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο, θαη ζπκκεηνρή ζε 

δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, γηα ηελ αθξίβεηα ηελ 

αλεξγία ην αζθαιηζηηθφ ηελ παηδεία ηελ πγεηά θ.ιπ. Σα ρακειφηεξα ζθνξ 

ζπγθέληξσζαλ ε ζπκκεηνρή ζε δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε νκάδσλ δηακαξηπξίαο γηα 

ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο, θαη ζε εθδειψζεηο δηθαίνπ εκπνξίνπ. 
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Δξώηεζε 6  Λίζηα αμηώλ 

Πίλαθαο 118: Οηθνπκεληθφηεηα Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

u01 120 1 4 3,22 ,832 

u02 120 0 4 2,75 ,981 

u03 120 1 4 3,17 ,792 

u04 120 2 4 3,61 ,584 

u05 120 0 4 2,85 ,816 

u06 120 0 4 2,63 ,840 

Valid N (listwise) 120         

 

Πίλαθαο 119: Οηθνπκεληθφηεηα Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Οηθνπκεληθόηεηα 120 8,00 24,00 18,2250 3,16085 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 119 πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν 

νηθνπκεληθφηεηα ηεο ιίζηαο αμηψλ ζηελ εξψηεζε 6 ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα 

ηαπηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νηθνπκεληθφηεηα δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 18 ζε 

θιίκαθα κε άξηζηα ην 24. Πην ζπγθεθξηκέλα (πηλάθαο 118),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα 

ηελ νηθνπκεληθφηεηα ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε γηα ηελ πεπνίζεζε φηη φινη νη 

άλζξσπνη πξέπεη λα δνπλ αξκνληθά θαη λα πξνσζείηαη ε εηξήλε, ελψ ε ρακειφηεξε 

ηηκή ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε κε παξέκβαζε ηνπο ζηε θχζε. 

 

Πίλαθαο 120: Γχλακε Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pw01 120 0 4 1,44 1,201 

pw02 120 0 4 1,14 ,990 

pw03 120 0 4 1,28 1,070 

Valid N (listwise) 120         

 

Πίλαθαο 121: Γχλακε Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Δύλακε 120 ,00 11,00 3,8667 2,86366 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: πσο παξαηεξνχκαη ζηνλ πίλαθα 121, πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν  

δχλακε ηεο ιίζηαο αμηψλ ηεο εξψηεζεο 6, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα ηαπηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ δχλακε δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 3,86 ζε θιίκαθα 0-12. 

Πην αλαιπηηθά (πηλάθαο 120),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ δχλακε ζπλαληάηαη ζηελ  

ζεκαληηθφηεηα λα είλαη πινχζηνη θαη λα ζέινπλ λα έρνπλ πνιιά ρξήκαηα θαη αθξηβά 

πξάγκαηα. Δλψ ε αξλεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ δχλακε ζπλαληάηαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα 
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ηνπ λα ηίζεληαη επηθεθαιήο θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο άιινπο θαη λα ζέινπλ νη άιινη 

λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέλε.   

 

Πίλαθαο 122: Αηνκηθή Καηεχζπλζε  Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

sd01 120 0 4 2,38 1,054 

sd02 120 0 4 2,86 1,007 

sd03 120 0 4 2,30 1,097 

sd04 120 1 4 3,08 ,836 

Valid N (listwise) 120         

 

Πίλαθαο 123: Αηνκηθή Καηεχζπλζε  Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Αηνκηθή 
Καηεύζπλζε 

120 3,00 16,00 10,6167 3,01030 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο : Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 123 πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν αηνκηθή 

θαηεχζπλζε ηεο ιίζηαο αμηψλ ζηελ εξψηεζε 6 ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα 

ηαπηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αηνκηθή θαηεχζπλζε δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 

10,61  ζε θιίκαθα 0-16. Πην ζπγθεθξηκέλα (πηλάθαο 122),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ 

αηνκηθή θαηεχζπλζε ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα είλαη 

αλεμάξηεηνη θαη λα βαζίδνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο. Δλψ ε αξλεηηθφηεξε ηηκή 

ζπλαληάηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη είλαη ζεκαληηθφ θαλείο λα ελδηαθέξεηαη γηα 

θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη ηνπ αξέζεη λα αλαδεηά θαη λα πξνζπαζεί λα ηα θαηαιάβεη 

φια. 

 

Πίλαθαο 124: Δπηηπρία Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

av01 120 0 4 1,68 1,124 

av02 120 0 4 1,54 1,068 

av03 120 0 4 2,27 1,106 

av04 120 0 4 2,27 ,914 

Valid N (listwise) 120         

 

Πίλαθαο 125: Δπηηπρία Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Επηηπρία 120 ,00 16,00 7,7500 3,50570 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 125 πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν 

«επηηπρία» ηεο ιίζηαο αμηψλ ζηελ εξψηεζε 6 ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα ηαπηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ αηνκηθή θαηεχζπλζε δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 7,7 ζε 

θιίκαθα κε ειάρηζηε ηηκή 0 θαη κέγηζηε ην 16. Πην ζπγθεθξηκέλα (πηλάθαο 124),  ε 

ζεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ κεηαβιεηή επηηπρία ζπλαληάηαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ 
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πεπνίζεζε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαλείο θηιφδνμνο θαη ζέιεη λα δείρλεη πφζν 

ηθαλφο είλαη, θαη ζηελ πξφηαζε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνφδνπ θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο. Ζ αξλεηηθφηεξε 

ηηκή ζπλαληάηαη ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα είλαη πνιχ επηηπρεκέλνη θαη ζηε ζέιεζε 

λα εληππσζηάδνπλ ηνπο άιινπο. 
 

Πίλαθαο 126: Αζθάιεηα Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

sc01 120 0 4 2,89 ,986 

sc02 120 0 4 3,13 ,952 

sc03 120 1 4 2,93 ,811 

sc04 120 0 4 2,91 ,889 

sc05 120 0 4 2,78 ,891 

Valid N (listwise) 120         

 

Πίλαθαο 127: Αζθάιεηα Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Αζθάιεηα 120 4,00 20,00 14,6417 3,03701 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 127 πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν «αζθάιεηα» 

ηεο ιίζηαο αμηψλ ζηελ εξψηεζε 6 ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα ηαπηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ αμία «αζθάιεηα» δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 14,6 ζε θιίκαθα 0-20. Πην 

ζπγθεθξηκέλα (πηλάθαο 126),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ «αζθάιεηα» ζπλαληάηαη ζηελ 

πξφηαζε γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα κπνξεί ε θπβέξλεζε λα εγγπεζεί γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπο απέλαληη ζε θάζε είδνπο απεηιή θαη ζηε ζέιεζε ην θξάηνο λα είλαη 

ηζρπξφ γηα λα κπνξεί λα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο ηνπ, ελψ ε ρακειφηεξε ηηκή 

ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ λα ππάξρεη κηα ζηαζεξή 

θπβέξλεζε θαη ηνπο απαζρνιεί ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο. 

 

Πίλαθαο 128: Αλαδσνγφλεζε Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

sm01 120 0 4 2,12 1,109 

sm02 120 0 3 1,38 1,030 

sm03 120 0 4 1,48 1,263 

Valid N (listwise) 120         

 

Πίλαθαο 129: Αλαδσνγφλεζε Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Αλαδωνγόλεζε 120 ,00 11,00 4,9833 2,96473 

Valid N (listwise) 120         
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ρνιηαζκφο: Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 129 πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν 

«αλαδσνγφλεζε» ηεο ιίζηαο αμηψλ ζηελ εξψηεζε 6 θαηαιήγνπκε φηη ην δείγκα 

ηαπηίδεηαη νπδέηεξα πξνο αξλεηηθά κε ηελ κεηαβιεηή «αλαδσνγφλεζε» δηφηη 

ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 4,9 ζε θιίκαθα 0-12. Αλαιπηηθφηεξα (πηλάθαο 128),  

ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ «αλαδσνγφλεζε» ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαηλνχξησλ πξαγκάησλ γηα δνθηκή θαη ηεο πεπνίζεζεο φηη είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ δσή λα θάλεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Δλψ ε 

αξλεηηθφηεξε παξαηεξείηαη ζηελ πξφηαζε ηνπ λα αλαδεηά ηελ πεξηπέηεηα θαη λα ηνπ 

αξέζεη λα είλαη ξηςνθίλδπλνο θαη λα ζέιεη ε δσή ηνπ λα είλαη ζπλαξπαζηηθή.  

 

Πίλαθαο 130: Τπαθνή Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

cf01 120 0 4 2,25 1,169 

cf02 120 0 4 2,22 1,014 

cf03 120 0 4 2,86 ,901 

cf04 120 0 4 2,65 ,958 

Valid N (listwise) 120         

 

Πίλαθαο 131: Τπαθνή Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Υπαθνή 120 1,00 16,00 9,9750 2,94048 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο : πσο παξαηεξνχκαη ζηνλ πίλαθα 131, πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν  

«ππαθνή» ηεο ιίζηαο αμηψλ ηεο εξψηεζεο 6, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα ηαπηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ αμία «ππαθνή» δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 9,97 ζε θιίκαθα 

0-16. Πην αλαιπηηθά (πηλάθαο 130),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ «ππαθνή» ζπλαληάηαη 

ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα είλαη ππάθνπνο πηζηεχνληαο φηη πάληα πξέπεη λα δείρλεη 

ζεβαζκφ ζηνπο γνλείο ηνπ θαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία . Δλψ ε αξλεηηθφηεξε 

ηηκή γηα ηελ «ππαθνή» ζπλαληάηαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα ζπκπεξηθέξεηαη 

πάληα ζσζηά θαη λα ζέιεη λα απνθεχγεη λα θάλεη νηηδήπνηε γηα ην νπνίν νη άλζξσπνη 

ζα έιεγαλ φηη είλαη ιάζνο. 

 

Πίλαθαο 132: Παξάδνζε Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

tr01 120 0 4 2,30 1,142 

tr02 120 0 4 2,27 1,121 

tr03 120 0 4 2,23 1,193 

tr04 120 0 4 2,49 ,970 

Valid N (listwise) 120         
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Πίλαθαο 133: Παξάδνζε Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Παξάδωζε 120 1,00 16,00 9,2917 3,51562 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο : Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 133 πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν 

«παξάδνζε» ηεο ιίζηαο αμηψλ ζηελ εξψηεζε 6 ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα 

ηαπηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αμία «παξάδνζε» δηφηη ζπγθεληξψλεη ζθνξ ζπλνιηθά 9,2 ζε 

θιίκαθα 0-16. Πην ζπγθεθξηκέλα (πηλάθαο 132),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ 

«παξάδνζε» ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα είλαη 

κεηξηφθξσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα κε ηξαβάεη ηελ πξνζνρή. Δλψ ε ρακειφηεξε ηηκή 

ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ φπσο ηα έρεη 

κάζεη θαη ηεο πεπνίζεζεο φηη είλαη θαιχηεξν λα δξα θαλείο κε ην παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

 

Πίλαθαο 134: Ζδνληζκφο Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

hd01 120 0 4 2,33 1,062 

hd02 120 0 4 1,77 1,228 

hd03 120 0 4 2,78 1,119 

Valid N (listwise) 120         

 

Πίλαθαο 135: Ζδνληζκφο Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ηδνληζκόο 120 ,00 12,00 6,8667 2,98437 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 135 ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν 

«εδνληζκφο» ηεο ιίζηαο αμηψλ ζηελ εξψηεζε 6 θαηαιήγνπκε φηη ην δείγκα ηαπηίδεηαη 

νπδέηεξα πξνο ζεηηθά κε ηελ κεηαβιεηή «εδνληζκφο» δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ 

ζπλνιηθά 6,8 ζε θιίκαθα 0-12. Αλαιπηηθφηεξα (πηλάθαο 134),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα 

ηνλ «εδνληζκφ» ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε γηα ηελ ζέιεζε λα απνιακβάλεηο ηελ δσή 

θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα πεξλάεη θαιά . Δλψ ε αξλεηηθφηεξε παξαηεξείηαη ζηελ 

πξφηαζε γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα λα δηαζθεδάδεη ζηελ δσή θαη λα θαινκαζαίλεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. 

 

Πίλαθαο 136: Καινζχλε Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

bv01 120 1 4 3,05 ,787 

bv02 120 1 4 3,12 ,724 

bv03 120 1 4 2,78 ,902 

bv04 120 0 4 2,28 1,188 

Valid N (listwise) 120         
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Πίλαθαο 137: Καινζχλε Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Καινζύλε 120 4,00 16,00 11,2167 2,61599 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 137 πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνκέηξν 

«θαινζχλε» ηεο ιίζηαο αμηψλ ζηελ εξψηεζε 6 ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα 

ηαπηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αμία «θαινζχλε» δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 11,2  

ζε θιίκαθα 0-16. Πην ζπγθεθξηκέλα (πηλάθαο 136),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή γηα ηελ 

«θαινζχλε»  ζπλαληάηαη ζηελ πξφηαζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ λα είλαη πηζηφο 

ζηνπο θίινο ηνπ θαη ηελ ζέιεζε γηα αθνζίσζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ηνπ. Ζ αξλεηηθφηεξε ηηκή ζπλαληάηαη ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα ζπγρσξεί 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ έρνπλ αδηθήζεη θαη ηνπ λα πξνζπαζεί λα δεη ηελ θαιή 

πιεπξά ησλ αλζξψπσλ.  

 

Δθόζνλ ε παξνύζα κειέηε δηεξεπλά ηελ αγνξά ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

δεκηνπξγήζακε κηα θαηλνύξηα κεηαβιεηή κε ηελ ηερληθή compute ηελ νπνία 

νλνκάζακε viologika ε νπνία πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο πξνηάζεηο από ηελ πξώηε 

εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύλ ηα βηνινγηθά πξντόληα θαη ηα 

ηνπηθά παξαδνζηαθά πξνηόληα  (Ρ01=αγνξάδσ βηνινγηθά ηξόθηκα θαη πνηά, 

Ρ02= αγνξάδσ βηνινγηθά θξνύηα θαη ιαραληθά, Ρ03= αγνξάδσ απγά θαη 

πνπιεξηθά ειεπζέξαο βνζθήο, Ρ07= αγνξάδσ ηνπηθά παξαδνζηαθά πξνηόληα). 
 

Πίλαθαο 138:  viologika Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

viologika 120 ,00 15,00 6,3250 3,22324 

Valid N (listwise) 120         

 
 

Πίλαθαο 139: viologika Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

p01 120 0 4 ,78 1,025 

p02 120 0 4 ,95 1,166 

p03 120 0 4 1,88 1,258 

p07 120 0 4 2,72 1,182 

Valid N (listwise) 120         

 

ρνιηαζκφο: Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 138 ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβιεηή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα 

θαηαιήγνπκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δείγκαηνο είλαη νπδέηεξε πξνο αξλεηηθή πξνο ηα 

βηνινγηθά πξντφληα δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ζθνξ ζπλνιηθά 6,3 ζε θιίκαθα 0-16. 

Αλαιπηηθφηεξα (πηλάθαο 139),  ε ζεηηθφηεξε ηηκή ζπλαληάηαη ζηελ αγνξά ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ . Δλψ ε αξλεηηθφηεξε παξαηεξείηαη ζηε αγνξά 

ηππνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
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4.3 ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΠΛΖ ΔΗΟΓΟΤ  

Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πξνθίι θαηαλαισηή 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Γηα λα εληνπίζνπκε εάλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεκνλσκέλσλ πξνηάζεσλ  ηεο πξψηεο εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε 

ηελ ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά - νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

βηνινγηθά πξντφληα θαη ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα (P01, P01, P03, P07) θαη 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θάλακε δηαζηαχξσζε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ ρ2 γηα θάζε έλα απφ ηα πξναλαθεξζείζα εμαξηεκέλα ππφκεηξα κε 

θάζε έλα απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

παξνπζίαζαλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαίλνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά: 

Πίλαθαο 140 :Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά» (Ρ02) κε ηελ εξψηεζε «Ζιηθία» (7β) 

 
 

 πσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αγνξάδνπλ βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά αξθεηέο θνξέο είλαη ειηθίαο      

18-29. 

 

Γηάγξακκα 2: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά" θαη "Ζιηθία" 
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 Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

«Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά» θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«Ζιηθία» ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ ρ
2
 

 
                                     Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,677(a) 16 ,026 

Likelihood Ratio 33,218 16 ,007 

Linear-by-Linear 
Association 

,363 1 ,547 

N of Valid Cases 
120     

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ βηνινγηθά 

θξνχηα θαη ιαραληθά» θαη «Ζιηθία»  δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά» θαη 

«Ζιηθία» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2. 

γηαηί θαη νη δπν κεηαβιεηέο καο 

βξίζθνληαη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,026 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα 

θαη ιαραληθά» θαη «Ζιηθία»  έρνπλ ζρέζε.  

 

 

Πίλαθαο 141 :Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ ηνπηθά παξαδνζηαθά 

πξντφληα» (Ρ07) κε ηελ εξψηεζε «Ζιηθία» (7β) 
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 πσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αγνξάδνπλ ηνπηθά παξαδνζηαθά ζρεδφλ πάληα θαη αξθεηέο θνξέο είλαη 

ειηθίαο 18-29. 
 

 

 

Γηάγξακκα 3: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ ηνπηθά παξαδνζηαθά 

πξντφληα" θαη "Ζιηθία" 

 
 Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

«Αγνξάδσ ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα» θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«Ζιηθία» ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ ρ
2 

 

 

                                               Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,865(a) 16 ,019 

Likelihood Ratio 37,940 16 ,002 

Linear-by-Linear 
Association 

4,256 1 ,039 

N of Valid Cases 
120     

             
 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα» θαη «Ζιηθία» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα» θαη «Ζιηθία» έρνπλ ζρέζε. 
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 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2. 

γηαηί θαη νη δπν κεηαβιεηέο καο 

βξίζθνληαη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,019 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα» θαη «Ζιηθία» έρνπλ ζρέζε.  

Πίλαθαο 142: Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά» (Ρ01) κε ηελ εξψηεζε «Δπίπεδν κφξθσζεο» (7γ) 

 

 πσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αγνξάδνπλ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά αξθεηέο θνξέο είλαη 

απφθνηηνη Λπθείνπ. 
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Γηάγξακκα 4: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά" θαη " Δπίπεδν Μφξθσζεο" 

 

 
 Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

«Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο «Δπίπεδν κφξθσζεο» ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηαηηζηηθφ 

ειέγρνπ ρ
2 

 

             Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,738(a) 16 ,034 

Likelihood Ratio 29,316 16 ,022 

Linear-by-Linear 
Association 

,864 1 ,353 

N of Valid Cases 
120     

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ 

ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Δπίπεδν κφξθσζεο» δελ 

έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο 

«Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Δπίπεδν 

κφξθσζεο»  έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2. 

γηαηί θαη νη δπν κεηαβιεηέο καο 
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βξίζθνληαη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,034 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα 

βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Δπίπεδν κφξθσζεο»  έρνπλ ζρέζε.  

 

Πίλαθαο 143: Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά» (Ρ01) κε ηελ εξψηεζε «Οηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» (7δ) 

 

 πσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αγνξάδνπλ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά αξθεηέο θνξέο έρνπλ 

εηζφδεκα θάησ απφ 20.000€ 

 

 
 

Γηάγξακκα 5: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά" θαη "Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα" 
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 Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

«Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο «Οηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηαηηζηηθφ 

ειέγρνπ ρ
2 

                           Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,621(a) 16 ,035 

Likelihood Ratio 25,529 16 ,061 

Linear-by-Linear 
Association 

,013 1 ,910 

N of Valid Cases 
120     

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ 

ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Οηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» 

δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο 

«Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Οηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2. 

γηαηί θαη νη δπν κεηαβιεηέο καο 

βξίζθνληαη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,035 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα 

βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Οηθνγελεηαθφ εηζφδεκα»  έρνπλ ζρέζε.  
 

Πίλαθαο 144 :Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά» (Ρ01) κε ηελ εξψηεζε «Δπάγγεικα» (7ε) 

 

 πσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αγνξάδνπλ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά αξθεηέο θνξέο είλαη 

θνηηεηέο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 
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Γηάγξακκα 6: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πνηά" θαη "Δπάγγεικα" 

 
 Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

«Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο «Δπάγγεικα» ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ ρ
2 

 
                                                              Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,055(a) 16 ,041 

Likelihood Ratio 33,019 16 ,007 

Linear-by-Linear 
Association 

2,856 1 ,091 

N of Valid Cases 
120     

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ 

ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Δπάγγεικα» δελ έρνπλ 

ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο 

«Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Δπάγγεικα» 

έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2. 

γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο καο 

βξίζθεηαη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,041 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 
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ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ ηππνπνηεκέλα 

βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά» θαη «Δπάγγεικα» έρνπλ ζρέζε.  

 

Πίλαθαο 145 :Γηαζηαχξσζε ηεο πξφηαζεο «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά» κε ηελ εξψηεζε  «Δπάγγεικα» 

 

 πσο παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αγνξάδνπλ βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά αξθεηέο θνξέο έρνπλ δηθή ηνπο 

επηρείξεζε/είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

 

Γηάγξακκα 7: Γηαζηαχξσζε ησλ εξσηήζεσλ "Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη 

ιαραληθά" θαη "Δπάγγεικα" 
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 Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

«Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά» θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«Δπάγγεικα» ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ ρ
2 

 
                                           Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,869(a) 16 ,019 

Likelihood Ratio 33,192 16 ,007 

Linear-by-Linear 
Association 

4,679 1 ,031 

N of Valid Cases 
120     

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ βηνινγηθά 

θξνχηα θαη ιαραληθά» θαη «Δπάγγεικα» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα 

θαη ιαραληθά» θαη «Δπάγγεικα» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2. 

γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο καο 

βξίζθεηαη ζην ηαθηηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,019 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αγνξάδσ βηνινγηθά 

θξνχηα θαη ιαραληθά» θαη «Δπάγγεικα» έρνπλ ζρέζε.  

  



 
108 

 

4.4.  TESTS 

Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηηο πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εμαξηεκέλσλ θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Καζψο θαη ηηο εμαξηεκέλεο κεηαμχ 

ηνπο θαη παξνκνίσο γηα ηηο αλεμάξηεηεο. 

Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: ζεηηθή, αξλεηηθή θαη δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: δεκνγξαθηθά 

 

Αθνχ ινηπφλ εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ζπζρέηηζεο ANOVA ζην ζχλνιν ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά εληνπίζηεθαλ νη παξαθάησ ζρέζεηο: 

Πίλαθαο 146: Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη 

«Φχιν» 

 
Φύιν/ζεη
ηθή εζηθή 
ζπκπεξη
θνξά 1 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Άλδξαο 38 22,6053 9,43982 1,53134 19,5025 25,7081 ,00 46,00 

Γπλαίθα 34 27,9412 7,95419 1,36413 25,1658 30,7165 12,00 50,00 

Total 72 25,1250 9,11266 1,07394 22,9836 27,2664 ,00 50,00 

 
 ANOVA 
 

 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 510,914 1 510,914 6,641 ,012 

Within Groups 5384,961 70 76,928     

Total 5895,875 71       

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1» θαη «θχιν» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη «θχιν» 

έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη ANOVA γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο 

καο βξίζθεηαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,012 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

1» θαη «θχιν» έρνπλ ζρέζε. 

 

ρνιηαζκφο: Απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «θχιν», πξνέθπςε φηη νη κεηαβιεηέο απηέο ζρεηίδνληαη. 

Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα 146 φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζθνξ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα 
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δχν θχια ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο πηνζεηνχλ 

πεξηζζφηεξν εζηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ απηφ ησλ αλδξψλ θαζψο 

ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν ζθνξ (27,94) 

 

Πίλαθαο 147:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη 

«Ζιηθία» 
 

Ηιηθία/ζεηηθή 
εζηθή 
ζπκπεξηθνξά 1 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18 - 29 εηώλ 37 22,2703 9,75719 1,60407 19,0171 25,5235 ,00 43,00 

30 - 39 εηώλ 15 30,7333 7,80537 2,01534 26,4109 35,0558 23,00 50,00 

40 - 49 εηώλ 7 28,5714 6,85218 2,58988 22,2342 34,9086 20,00 37,00 

50 - 59 εηώλ 8 26,0000 7,01020 2,47848 20,1393 31,8607 13,00 36,00 

60 εηώλ θαη άλω 5 23,2000 5,21536 2,33238 16,7243 29,6757 18,00 31,00 

Total 72 25,1250 9,11266 1,07394 22,9836 27,2664 ,00 50,00 

 
 ANOVA 
 

p  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 881,130 4 220,283 2,943 ,027 

Within Groups 5014,745 67 74,847     

Total 5895,875 71       

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1» θαη «ειηθία» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη «ειηθία» 

έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη ANOVA γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο 

καο βξίζθεηαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,027 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο „ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

1» θαη «ειηθία» έρνπλ ζρέζε. 

 

ρνιηαζκφο: Απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «ειηθία», πξνέθπςε φηη νη κεηαβιεηέο απηέο ζρεηίδνληαη. Απφ ηνλ 

πίλαθα 147 φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζθνξ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη θαηεγνξίεο ησλ 

ειηθηψλ ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα άηνκα ειηθίαο 30-39 εηψλ είλαη 

πεξηζζφηεξν εζηθά ζπλεηδεηνί φζνλ αθνξά ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο κε 

ζθνξ 30,73.  
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Πίλαθαο 148:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη 

«εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» 

  
Εηήζην 
νηθνγελεηαθό 
εηζόδεκα/ζεηηθή 
εζηθή ζπκπεξηθνξά 
1 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

<20.000€ 38 25,4211 8,93106 1,44881 22,4855 28,3566 5,00 50,00 

20.001€ - 30.000€ 19 28,3158 5,89776 1,35304 25,4732 31,1584 14,00 36,00 

30.001€ - 40.000€ 7 17,4286 12,35391 4,66934 6,0031 28,8540 ,00 30,00 

40.001€ - 50.000€ 3 29,0000 11,00000 6,35085 1,6745 56,3255 18,00 40,00 

>50.001€ 5 19,2000 9,06642 4,05463 7,9426 30,4574 13,00 33,00 

Total 72 25,1250 9,11266 1,07394 22,9836 27,2664 ,00 50,00 

 
 ANOVA 
 

p  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 831,992 4 207,998 2,752 ,035 

Within Groups 5063,883 67 75,580     

Total 5895,875 71       

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1» θαη «εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» δελ έρνπλ ζρέζε. 

Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1» θαη «εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη ANOVA γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο 

καο βξίζθεηαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,035 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

1» θαη «εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα» έρνπλ ζρέζε. 

 

ρνιηαζκφο: Απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1» θαη «εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα», πξνέθπςε φηη νη κεηαβιεηέο 

απηέο ζρεηίδνληαη. Απφ ηνλ πίλαθα 148 φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζθνξ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ νη θαηεγνξίεο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ δείγκαηνο 

ζπκπεξαίλνπκε φηη νη νηθνγέλεηεο κε εηζφδεκα 40.000-50.000 πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν 

εζηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο δηφηη ζπγθεληξψλνλ ην κεγαιχηεξν ζθνξ: 29.  
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Πίλαθαο 149:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» θαη 

«ειηθία» 
 

Ηιηθία/Θεηηθή 
εζηθή 
ζπκπεξηθνξά 2 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

          Lower Bound Upper Bound     

18 - 29 εηώλ 58 2,8793 1,53414 ,20144 2,4759 3,2827 ,00 6,00 

30 - 39 εηώλ 15 4,4000 1,68184 ,43425 3,4686 5,3314 1,00 7,00 

40 - 49 εηώλ 9 3,3333 2,29129 ,76376 1,5721 5,0946 ,00 6,00 

50 - 59 εηώλ 13 3,5385 1,89804 ,52642 2,3915 4,6854 1,00 6,00 

60 εηώλ θαη άλω 25 2,2000 1,32288 ,26458 1,6539 2,7461 ,00 5,00 

Total 120 3,0333 1,71955 ,15697 2,7225 3,3442 ,00 7,00 

 
  ANOVA 
 

pi  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 50,881 4 12,720 4,860 ,001 

Within Groups 300,986 115 2,617     

Total 351,867 119       

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 2»  θαη «ειηθία» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2»  θαη 

«ειηθία»  έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη ANOVA γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο 

καο βξίζθεηαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,035 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

2» θαη «ειηθία» έρνπλ ζρέζε. 

 

ρνιηαζκφο: Απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 2» θαη «ειηθία», πξνέθπςε φηη νη κεηαβιεηέο απηέο ζρεηίδνληαη. Απφ 

ηνλ πίλαθα 150 φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζθνξ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη θαηεγνξίεο 

ειηθηψλ ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα άηνκα ειηθίαο 30-39 πηνζεηνχλ 

πεξηζζφηεξν εζηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ην 

κεγαιχηεξν ζθνξ: 4,4.  
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Πίλαθαο 150:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» 

θαη «ειηθία» 
 

d  

Ηιηθία/Δηαινγηθή 
εζηθή 
ζπκπεξηθνξά N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

18 - 29 εηώλ 58 6,7241 6,20637 ,81494 5,0923 8,3560 ,00 22,00 

30 - 39 εηώλ 15 6,6667 6,35460 1,64075 3,1476 10,1857 ,00 19,00 

40 - 49 εηώλ 9 8,0000 7,58288 2,52763 2,1713 13,8287 1,00 23,00 

50 - 59 εηώλ 13 9,3846 6,29204 1,74510 5,5824 13,1869 ,00 20,00 

60 εηώλ θαη άλω 25 2,8000 3,06866 ,61373 1,5333 4,0667 ,00 12,00 

Total 120 6,2833 6,07403 ,55448 5,1854 7,3813 ,00 23,00 

 
 ANOVA 
 

d  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 468,370 4 117,093 3,433 ,011 

Within Groups 3921,996 115 34,104     

Total 4390,367 119       

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «ειηθία» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«ειηθία» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη ANOVA γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο 

καο βξίζθεηαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,011 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «ειηθία» έρνπλ ζρέζε. 

 

ρνιηαζκφο: Απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «δηαινγηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη «ειηθία», πξνέθπςε φηη νη κεηαβιεηέο απηέο ζρεηίδνληαη. 

Απφ ηνλ πίλαθα 152 φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζθνξ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη θαηεγνξίεο 

ησλ ειηθηψλ ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη νηθνγέλεηεο ηα άηνκα ειηθίαο 50-59 

εηψλ πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ην 

κεγαιχηεξν ζθνξ: 9,3.  
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Πίλαθαο 151:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» 

θαη «κνξθσηηθφ επίπεδν» 

  

Μνξθωηηθό 
επίπεδν/Δηαινγηθή 
εζηθή ζπκπεξηθνξά N Mean 

Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

          Lower Bound Upper Bound     

Απόθνηηνο Δεκνηηθνύ 19 3,1579 4,24609 ,97412 1,1113 5,2044 ,00 18,00 

Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ 8 3,2500 3,05894 1,08150 ,6927 5,8073 ,00 8,00 

Απόθνηηνο Λπθείνπ 56 6,7857 6,51910 ,87115 5,0399 8,5315 ,00 23,00 

Πηπρηνύρνο 
Παλεπηζηεκίνπ - ΤΕΙ 32 7,7813 6,02004 1,06420 5,6108 9,9517 ,00 19,00 

Κάηνρνο 
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ 5 7,8000 6,76018 3,02324 -,5939 16,1939 2,00 19,00 

Total 120 6,2833 6,07403 ,55448 5,1854 7,3813 ,00 23,00 

 
 ANOVA 
 

d  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 356,643 4 89,161 2,542 ,043 

Within Groups 4033,724 115 35,076     

Total 4390,367 119       

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «κνξθσηηθφ επίπεδν» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «κνξθσηηθφ επίπεδν» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη ANOVA γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο 

καο βξίζθεηαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,043 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «κνξθσηηθφ επίπεδν» έρνπλ ζρέζε. 

 

ρνιηαζκφο: Απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «δηαινγηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη «κνξθσηηθφ επίπεδν», πξνέθπςε φηη νη κεηαβιεηέο απηέο 

ζρεηίδνληαη. Απφ ηνλ πίλαθα 153 φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζθνξ πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

νη θαηεγνξίεο ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα άηνκα 

πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν ζθνξ: 7,8. 
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Πίλαθαο 152:  Anova κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» 

θαη «κεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα» γηα δηαζθέδαζε/ηαμίδηα 
 

d  

Μεληαία 
έμνδα/Δηαινγηθ
ή εζηθή 
ζπκπεξηθνξά N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

< 200€ 81 5,7037 5,97379 ,66375 4,3828 7,0246 ,00 23,00 

201€ - 500€ 24 5,9167 5,76282 1,17633 3,4832 8,3501 ,00 19,00 

501€ - 800€ 11 11,9091 5,95742 1,79623 7,9068 15,9113 4,00 20,00 

801€ - 1.000€ 2 6,0000 4,24264 3,00000 -32,1186 44,1186 3,00 9,00 

> 1.000€ 2 3,5000 2,12132 1,50000 -15,5593 22,5593 2,00 5,00 

Total 120 6,2833 6,07403 ,55448 5,1854 7,3813 ,00 23,00 

 
 ANOVA 
 

d  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 394,235 4 98,559 2,836 ,028 

Within Groups 3996,131 115 34,749     

Total 4390,367 119       

 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «κεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα» γηα δηαζθέδαζε/ηαμίδηα δελ 

έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο 

«δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη «κεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα» γηα 

δηαζθέδαζε/ηαμίδηα έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη ANOVA γηαηί ε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο 

καο βξίζθεηαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο θαη ε άιιε ζην νλνκαζηηθφ. 

Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,028 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «κεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα» γηα δηαζθέδαζε/ηαμίδηα 

έρνπλ ζρέζε. 

 

ρνιηαζκφο: Απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «δηαινγηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη «κεληαία νηθνγελεηαθά έμνδα» γηα δηαζθέδαζε/ηαμίδηα, 

πξνέθπςε φηη νη κεηαβιεηέο απηέο ζρεηίδνληαη. Απφ ηνλ πίλαθα 154 ζπκπεξαίλνπκε 

φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ μνδεχνπλ κεληαίσο 501-800 πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν δηαινγηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν ζθνξ: 11,9. 
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Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ 

πνπ είλαη ε ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1 θαη 2 ε δηαινγηθή θαη ε αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

 

Πίλαθαο 153: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά 1», «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2», «αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά»  θαη «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά»  

 
 
Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» , θαη «ζεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά 2»  

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» δελ έρνπλ ζρέζε. 

Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,000 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

1» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη «ζεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» είλαη ξ=0,487 

Δθφζνλ 0,3<ξ<0,6 θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ 

κέηξηα ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 
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Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» , θαη 

«δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 2» θαη «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» δελ έρνπλ ζρέζε. 

Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 2» θαη «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,012 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

2» θαη «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» θαη 

«δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» είλαη ξ=0,229 

Δθφζνλ ξ<0,3 θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ αζζελή 

ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ζρεηίδνληαη νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Αθνχ εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ζπζρέηηζεο Pearson γηα ζχλνιν ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε θάζε κία απφ ηηο αλεμάξηεηεο ςπρνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο εληνπίζηεθαλ νη παξαθάησ ζρέζεηο 

Πίλαθαο 154: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ «νηθνπκεληθφηεηα» θαη 

«θαινζχλε» 
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Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1»  θαη 

«νηθνπκεληθόηεηα» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1»  θαη «νηθνπκεληθφηεηα» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1»  

θαη «νηθνπκεληθφηεηα» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,001 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

1»  θαη «νηθνπκεληθφηεηα» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη 

«νηθνπκεληθφηεηα» είλαη ξ=0,399 

Δθφζνλ 0,3<ξ<0,6 θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ 

κέηξηα ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 

 

Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1»  θαη 

«θαινζύλε» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1»  θαη «θαινζχλε» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1»  

θαη «θαινζχλε» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,041 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

1»  θαη «θαινζχλε» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» θαη 

«θαινζχλε» είλαη ξ=0,241 

Δθφζνλ ξ<0,3θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ αζζελή 

ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 
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Πίλαθαο 155: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «αξλεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ «νηθνπκεληθφηεηα» θαη 

«αλαδσνγφλεζε» 

 

 
Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «αξλεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«νηθνπκεληθόηεηα»  

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «νηθνπκεληθφηεηα» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «νηθνπκεληθφηεηα» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,000 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «νηθνπκεληθφηεηα» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «αξλεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«νηθνπκεληθφηεηα» είλαη ξ=0,331 

Δθφζνλ 0,3<ξ<0,6θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ κέηξηα 

ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 

 

Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «αξλεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«αλαδσνγόλεζε» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «αλαδσνγφλεζε» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «αλαδσνγφλεζε» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,036 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «αξλεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «αλαδσνγφλεζε» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «αξλεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«αλαδσνγφλεζε» είλαη ξ=0,192 

Δθφζνλ ξ<0,3θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ αζζελή 

ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 

 

Πίλαθαο 156: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «δηαινγηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη ησλ «αλεμάξηεησλ» κεηαβιεηψλ «αηνκηθή θαηεχζπλζε» θαη 

«επηηπρία» 

 
 

Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«αηνκηθή θαηεύζπλζε» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «αηνκηθή θαηεχζπλζε» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «αηνκηθή θαηεχζπλζε» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,000 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «αηνκηθή θαηεχζπλζε» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη «αηνκηθή 

θαηεχζπλζε» 

είλαη ξ=0,413 

Δθφζνλ 0,3<ξ<0,6 θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ 

κέηξηα ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 

 

Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«επηηπρία» 
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 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «επηηπρία» δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«επηηπρία» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,015 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη «επηηπρία» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά» θαη 

«επηηπρία» είλαη ξ=0,221 

Δθφζνλ ξ<0,3θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ αζζελή 

ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 

 

Παξαθάησ ζα κειεηήζνπκε ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο «αγνξά 

βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» (viologika) θαη ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ησλ αλεμάξηεησλ ςπρνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ: 

 

Αθνχ εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

«αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» κε φιεο ηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο θαη φιεο ηηο αλεμάξηεηεο ςπρνγξαθηθέο κεηαβιεηέο εληνπίζηεθαλ νη 

παξαθάησ ζρέζεηο: 

Πίλαθαο 157: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «αγνξά 

βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

«ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1», «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» 
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Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «αγνξά βηνινγηθώλ θαη ηνπηθώλ 

παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ 

θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» 

δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο 

«αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 1» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,000 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ θαη 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» έρνπλ 

ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 1» είλαη ξ=0,756 

Δθφζνλ 0,6<ξ θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ ηζρπξή 

ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 

 

Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «αγνξά βηνινγηθώλ θαη ηνπηθώλ 

παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ 

θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» 

δελ έρνπλ ζρέζε. Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο 

«αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά 2» έρνπλ ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,025 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ θαη 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» έρνπλ 

ζρέζε. 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 2» 

είλαη ξ=0,204 

Δθφζνλ ξ<0,3 θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ αζζελή 

ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 
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Πίλαθαο 158: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «αγνξά 

βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» κε ηηο αλεμάξηεηεο ςπρνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο «δχλακε» «αζθάιεηα» θαη «εδνληζκφο» 

 

 
Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «αγνξά βηνινγηθώλ θαη ηνπηθώλ 

παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ» θαη «δύλακε» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ 

θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «δχλακε» δελ έρνπλ ζρέζε. 

Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά 

βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «δχλακε» έρνπλ 

ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,042 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ θαη 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «δχλακε» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «δχλακε» 

είλαη ξ= -0,186 

Δθφζνλ |ξ|<0,3 θαη ξ<0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ αζζελή 

ζρέζε θαη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο. 
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Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «αγνξά βηνινγηθώλ θαη ηνπηθώλ 

παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ» θαη «αζθάιεηα» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ 

θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «αζθάιεηα¨» δελ έρνπλ ζρέζε. 

Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά 

βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «αζθάιεηα» έρνπλ 

ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,015 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ θαη 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «αζθάιεηα» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «αζθάιεηα» είλαη ξ=0,222 

Δθφζνλ |ξ|<0,3 θαη ξ>0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ αζζελή 

ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. 

 

Γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «αγνξά βηνινγηθώλ θαη ηνπηθώλ 

παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ» θαη «εδνληζκόο» 

 Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ 

θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «εδνληζκφο» δελ έρνπλ ζρέζε. 

Οξίδνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά 

βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «εδνληζκφο» έρνπλ 

ζρέζε. 

 Δπηιέγνπκε ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη PEARSON γηαηί θαη νη δχν κεηαβιεηέο 

καο βξίζθνληαη ζην δηαζηεκηθφ επίπεδν κέηξεζεο. Δπηιέγνπκε ην 0,05 σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,021 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε, δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «αγνξά βηνινγηθψλ θαη 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «εδνληζκφο» έρνπλ ζρέζε. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» θαη «δχλακε» είλαη ξ= -0,210 

Δθφζνλ |ξ|<0,3 θαη ξ<0 ζπκπεξαίλνπκε αληίζηνηρα φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ αζζελή 

ζρέζε θαη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο. 

 

Σέινο εξεπλψληαο εάλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ζρεηίδνληαη κε 

ηε κεηαβιεηή «αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ» δελ 

πξνέθπςε θακία ζρέζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

5.1 πκπεξάζκαηα 

ε απηφ ην θεθάιαην πξφθεηηαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα απαληνχλ πιήξσο 

ζε θάζε έλα απφ ηνπο Δηδηθνχο ζηφρνπο φπσο έρνπλ ηεζεί κε βάζεη ην ηη δείρλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ. Δπί πιένλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα ζην ζχλνιν ησλ πιεπξψλ ηεο έξεπλαο.  

ηόρνο 1: Να πξνζεγγηζηεί δεπηεξνγελψο ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Ζ θαηαγξαθή ηεο αγνξάο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνθχπηεη απφ ηε δεπηεξνγελή έξεπλα φπσο παξαηίζεηαη ζηελ αλαζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο. ε γεληθέο γξακκέο ε ζπλνιηθή αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 33,3% απφ ην 2007 έσο ην 2008. Ζ 

αγνξά ησλ εξεπλψκελσλ πξντφλησλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο κε ζεηηθέο 

πξννπηηθέο θέξδνπο θαζψο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο απφ ηα 

ζπκβαηηθά πξντφληα. 

 

Ζ εληεηλφκελε βηνκεραλνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηξνθίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα δηαηξνθηθά «ζθάλδαια» ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε 

ζηξνθή κεξίδαο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην βηνκεραλνπνηεκέλν ζε έλα πην θπζηθφ 

ηξφπν δηαηξνθήο. Ο θιάδνο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ απνηειείηαη θπξίσο απφ 

επηρεηξήζεηο (παξαγσγηθέο, κεηαπνηεηηθέο θαη εηζαγσγηθέο) κηθξνχ κεγέζνπο θαη 

νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο έρνπλ ηε 

λνκηθή κνξθή πξνζσπηθψλ επηρεηξήζεσλ ή εηεξνξξχζκσλ / νκνξξχζκσλ εηαηξεηψλ, 

ν δε εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θάζε κηαο δηακνξθψλεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. 

Παξάιιεια κε ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 

ζρεηηθά ιίγεο κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

αζρνινχληαη θπξίσο κε ζπκβαηηθά πξντφληα, ζηα νπνία άιισζηε θαη νθείινπλ ηνπο 

πςεινχο θχθινπο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ. 

Βαζηθφ εκπφδην ζηελ είζνδν κηαο λέαο επηρείξεζεο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο 

βηνθαιιηέξγεηαο φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ (θπηηθήο 

παξαγσγήο) απνηειεί ε πηζηνπνίεζε ηελ νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίζεη απφ θάπνηνλ 

θνξέα πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ψζηε λα πηζηνπνηνχληαη ηα πξντφληα σο 

βηνινγηθά. 

 

Ζ θαζηέξσζε θαη εδξαίσζε ηεο θήκεο – νλφκαηνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επί ηνπ παξφληνο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ 

ηξνθίκσλ είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο ε αγνξά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ην πιήζνο 

ησλ πξντφλησλ αξθεηά πςειφ, κε απνηέιεζκα λα κελ θαζίζηαηαη δχζθνιε ε είζνδνο 

λένπ αληαγσληζηή ζηελ αγνξά. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ηα βηνινγηθά ηξφθηκα ζηελ ειιεληθή αγνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ηηκέο ησλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, ίζσο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ είζνδν 
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κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, 

ην θφζηνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη πςειφηεξν απφ απηφ 

ησλ ζπκβαηηθψλ, ε δε παξαγσγή είλαη κηθξφηεξε ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ. Δπηπιένλ, αξθεηέο θνξέο ε εχξεζε θαλαιηνχ 

δηάζεζεο είλαη δχζθνιε, κε απνηέιεζκα, ηελ δηάζεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ σο 

ζπκβαηηθψλ ζηελ αγνξά. 

 

Δπηπιένλ, ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη εληάζεσο 

θεθαιαίνπ κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα 

πσιήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ην θφζηνο δηακφξθσζεο δηθηχνπ δηαλνκήο θαη απφθηεζεο 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ απαηηνχκελε ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, 

πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εηζφδνπ εηαηξεηψλ 

νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά πξντφληα θαη έρνπλ ήδε ζηε δηάζεζή 

ηνπο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην θφζηνο είλαη ιηγφηεξν 

πςειφ ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο κηα λέαο επηρείξεζεο. 

 

Σν πην δπλαηφ ζεκείν ησλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ είλαη ε δηαηξνθηθή ηνπο αμία. Δίλαη 

πξντφληα ηα νπνία παξάγνληαη κε θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ δηαδηθαζίεο θαη ιφγσ ηεο 

κε ρξεζηκνπνίεζεο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ απνηεινχλ πνιχ θαιή πεγή ζπζηαηηθψλ γηα 

ηνλ νξγαληζκφ. Δίλαη αλψηεξα πνηνηηθά θαη γεπζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ. Δπηπιένλ, ε 

επέθηαζε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο απμάλεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζην εκπφξην. 

 

Ζ ειιηπήο ελεκέξσζε θαη ε θαρππνςία ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην ηη είλαη ηα βηνινγηθά 

ηξφθηκα θαη πσο παξάγνληαη απνηειεί αξλεηηθφ ζεκείν γηα ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. 

Ζ απμεκέλε ηηκή ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ απνηειεί 

αθφκα κηα αδπλακία, ζε ζπλδπαζκφ κε  ηα κηθξφηεξεο έθηαζεο θαλάιηα δηαλνκήο.  

 

ηόρνο 2: Να γίλεη πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ησλ εζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

θάζε κνξθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη θαηαλαισηέο 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, παξαηεξνχκε γηα ηελ 

ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά, φηη ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ γεληθά δελ ηελ πηνζεηεί. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ θαίλεηαη φηη παξαθηλήζεθαλ απφ ζεηηθή 

εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη είλαη θπξίσο ε αγνξά ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ απφ 

ληφπηνπο παξαγσγνχο θαη ε αγνξά νηθνινγηθψλ ιακπηήξσλ θαη ε ρξήζε 

επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ. Αθφκα παξαηεξήζεθε φηη είλαη αξθεηνί απηνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αληί ηνπ Η.Υ απηνθηλήηνπ ηνπο γηα λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ζνλ αθνξά ηελ αξλεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε ηελ κνξθή κπντθνηάδ,  παξαηεξνχκε πσο ην ζχλνιν 



 
126 

 

ηνπ δείγκαηνο ζπγθεληξψλεη πςειά πνζνζηά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε 

ζπκκεηνρή άλσ ηνπ 50% ηνπ δείγκαηνο γηα νξηζκέλεο εξεπλψκελεο κεηαβιεηέο. 

πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο θαηαλαισηέο φηαλ 

αληηιακβάλνληαη πσο θάπνηεο εηαηξίεο δελ έρνπλ ελεξγήζεη «ζεηηθά». Κπξίσο γηα ηηο 

εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη έρνπλ εκπιαθεί ζε ζθάλδαια 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπο, φπσο επίζεο θαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ή παηδηθή εξγαζία. 

Αλαιχνληαο ηε δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα έρεη πνιχ 

ρακειή ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο. πγθξηηηθά, απφ ην ζχλνιν ησλ εζηθψλ 

δηαινγηθψλ ελεξγεηψλ ζρεηηθά πςειφηεξή ζπκκεηνρή παξνπζίαζαλ νη ελέξγεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζπκκεηνρή ζηε δηάδνζε κελπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη αθνξνχλ ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο, θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, γηα ηελ 

αθξίβεηα ηελ αλεξγία, ην αζθαιηζηηθφ ηελ παηδεία ηελ πγεία θιπ 

ζνλ αθνξά ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο ιίζηαο 

αμηψλ ηνπ Swartz S. ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα θαίλεηαη φηη ζην ζχλνιφ ηνπ ην 

δείγκα δηέπεηαη απφ πςεινχ επηπέδνπ αμίεο «νηθνπκεληθφηεηα», «αζθάιεηα», 

«ππαθνήο» «παξάδνζεο» θαη «θαινζχλεο», θαζψο θαη απφ κεηξίνπ επηπέδνπ αμηψλ 

«Δπηηπρίαο», «Αηνκηθήο Καηεχζπλζεο» θαη «Ζδνληζκνχ». Δλψ αληηζέησο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ αμίεο «Γχλακεο» θαη «αλαδσνγφλεζεο».  

 

ηόρνο 3: Να βξεζεί εάλ νη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο αιιεινεπεξεάδνληαη. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ κεηαβιεηψλ, 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ παξαηεξήζεθε φηη ε «Θεηηθή Ζζηθή 

πκπεξηθνξά 1» θαη ε «Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 2» παξνπζηάδνπλ κέηξηα ζρέζε 

θαζψο επίζεο θαη ε «Θεηηθή Ζζηθή ζπκπεξηθνξά 2» κε ηελ «Γηαινγηθή Ζζηθή 

πκπεξηθνξά» νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αζζελή ζρέζε. Απηφ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα πνπ πηνζεηνχλ ηνλ έλαλ ηξφπν εζηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πηζαλφηαηα λα πηνζεηνχλ θαη ηνλ άιιν. 

ηόρνο 4: Να εληνπηζηνχλ νη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ 

ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ εληφο ηνπ εζηθνχ πιαηζίνπ. 

ζνλ αθνξά ηνπο ςπρνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εζηθή 

ζπκπεξηθνξά, εληνπίζηεθαλ ζρέζεηο κεηαμχ νξηζκέλσλ αμηψλ. Ζ «Θεηηθή Ζζηθή 

πκπεξηθνξά 1» επεξεάδεηαη κέηξηα απφ ηελ αμία «νηθνπκεληθφηεηα» θαη ιίγν απφ 

ηελ αμία «θαινζχλε». Ζ «Αξλεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά» επεξεάδεηαη κέηξηα απφ 

ηελ αμία «νηθνπκεληθφηεηα» θαη ιίγν απφ ηελ αμία «αλαδσνγφλεζε». Ζ «Γηαινγηθή 

Ζζηθή πκπεξηθνξά» επεξεάδεηαη κέηξηα απφ ηελ αμία «αηνκηθή θαηεχζπλζε» θαη 

ιίγν απφ ηελ αμία «επηηπρία».  
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ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ εζηθή  ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, εληνπίζηεθαλ νξηζκέλεο ζρέζεηο: Ζ «Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 1» 

επεξεάδεηαη απφ ην θχιν ηνπ θαηαλαισηή, κε ηηο γπλαίθεο λα πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν 

εζηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηνπο άληξεο. Δπίζεο ε ειηθία θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, θαζψο ηα άηνκα ειηθίαο 30-39 εηψλ 

ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζφηεξν εζηθά απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο ειηθηψλ. Σν εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη αθφκα κηα κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηελ «Θεηηθή Ζζηθή 

πκπεξηθνξά 1» φπνπ παξαηεξείηαη φηη νη νηθνγέλεηεο κε εηζφδεκα 40.000-50.000€ 

πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν εζηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Ζ «Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 2» επεξεάδεηαη απφ ηελ κεηαβιεηή «Ζιηθία», φπνπ 

θαη παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα ειηθία 30-39 εηψλ είλαη απηνί πνπ πηνζεηνχλ 

πεξηζζφηεξν ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ζ «Γηαινγηθή Ζζηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο «Ζιηθία», 

«Μνξθσηηθφ Δπίπεδν», «Μεληαία Οηθνγελεηαθά Έμνδα γηα Γηαζθέδαζε/Σαμίδηα». 

Παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα πνπ πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν δηαινγηθή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη άηνκα ειηθίαο 50-59εηψλ. ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

παξαηεξήζεθε φηη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν 

δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά. Παξνκνίσο θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ μνδεχνπλ 501-800€ 

κεληαίσο.  

ηόρνο 5: Να δνζεί έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο εζηθήο θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ φζνλ αθνξά ην εζηθφ πιαίζην. 

Ζ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ηα ηνπηθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα παξνπζηάδεη κηα αληίζεζε πνπ καο πξνβιεκαηίδεη γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα: ζπλνιηθά ε 

εζηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνηίκεζε ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ είλαη 

νπδέηεξε πξνο αξλεηηθή. Δλψ ινηπφλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δείγκαηνο είλαη αξλεηηθή ή 

νπδέηεξε φζνλ αθνξά ηα βηνινγηθά πξντφληα, ζηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα 

θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε. Μπνξνχκε έηζη λα ζπκπεξάλνπκε φηη απηφ ην 

γεγνλφο νθείιεηαη είηε ζε ειιηπή γλψζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά 

πξντφληα, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζπλέληεπμε αξκνδίνπ πξνζψπνπ (θ. 

Παιάηνο, 2010), είηε ζε πεξηνξηζκέλν δίθηπν δηαλνκήο θαη ζεκείσλ πψιεζεο φπνπ νη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Σν ηειεπηαίν 

ζπκπέξαζκα ζπλαληάηαη θαη ζε πξνεγνχκελε έξεπλα ησλ Σειηθίδνπ Δ., αξκαληψηε 

ρ. θαη Γειεζηάπξνπ Α. (Σειηθίδνπ θ.α. 2003). 

Αθφκα παξαηεξήζεθε φηη ε αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

θαη ε «Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 1» παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζρέζε, ελψ νξηαθά 

αζζελή ζρέζε παξνπζηάδεη κε ηελ «Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 2». 

Σέινο ε αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αλεμάξηεηεο ςπρνγξαθηθέο κεηαβιεηέο «Γχλακε» θαη «Ζδνληζκφο», έρνπλ αζζελή 
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ζρέζε θαη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο. Ζ κεηαβιεηή «Αζθάιεηα» επεξεάδεη επίζεο 

ηελ αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Οη δχν κεηαβιεηέο 

παξνπζηάδνπλ αζζελή ζρέζε θαη είλαη αλάινγεο. ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα 

απνδψζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ζηελ πηζαλή αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ φηη ηα 

πξντφληαο πνπ θαιιηεξγνχληαη ρσξίο ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ φπσο 

ηα βηνινγηθά θαη ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληαο είλαη πγηεηλά (ICAP 2007, ζει. 

45)  

ηόρνο 6: Απφ ζπλδπαζκφ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ λα 

ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

Γεληθά, έρεη δηαηππσζεί πνιιέο θνξέο ε άπνςε φηη ηα δεκνγξαθηθά δελ είλαη 

επαξθψο ηθαλέο κεηαβιεηέο γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηελ νηθνινγηθή 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά (Σειηθίδνπ 2003 ζ.253) Απφ ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα 

παξφια απηά πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

απνηειείηαη απφ γπλαίθεο θαη γεληθά άηνκα λέαο ειηθίαο. Ζ χπαξμε παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη θπξίσο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε 

γηα αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Χζηφζν, ε ζεκαληηθή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

δηαθνξά ηηκήο δε κεηαθξάδεηαη θαη‟ αλάγθε ζε αγνξά ησλ πξντφλησλ απφ άηνκα 

πςειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ. Γεληθφηεξα, πηζαλφηεξνη θαηαλαισηέο 

ζεσξνχληαη νη λένη, νη κνξθσκέλνη θαη νη νηθνγέλεηεο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ παηδηψλ. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επηιέγνληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα είλαη φηη πξφθεηηαη γηα: πγηεηλά (98,4%), θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ (98,4%), αλψηεξα πνηνηηθά (93,8%) θαη γεπζηηθφηεξα απφ ηα 

ζπκβαηηθά ηξφθηκα (86,9%). 

αλ θπξηφηεξνο δηαρσξηζηηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο αγνξαζηψλ θαη κε 

αγνξαζηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαθεξχζζεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ελψ ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο κε αγνξάο ήηαλ ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζην εκπφξην. 

(ICAP, 2007 ζει.46) 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηε 

δεπηεξνγελή ζην φηη ηα άηνκα ειηθίαο 18-29 (άηνκα λέαο ειηθίαο) είλαη απηνί πνπ 

αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξν βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά θαη ηνπηθά παξαδνζηαθά 

πξντφληα. ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ε Θεηηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά 1 ζπλνιηθά 

δηαθνξνπνηείηαη κε πεξηζζφηεξν εζηθή ζπκπεξηθνξά 1 θαη 2 ζηηο ειηθίεο 30-39 θαη 

παξνκνίσο γηα ηε Γηαινγηθή Ζζηθή πκπεξηθνξά ζηηο ειηθίεο 50-59. Σα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ηππνπνηεκέλα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη πνηά ηαπηίδνληαη επίζεο κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο. Δίλαη απφθνηηνη ιπθείνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

έρνπλ κέηξην επίπεδν κφξθσζεο θαζψο πνιινί απφ απηνχο είλαη θνηηεηέο. Με 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 20.000€ εηεζίσο φπνπ γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί κηθξφ θαη ελδερνκέλσο λα κελ αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ επηθπιαθηηθφηεηαο ησλ εξσηψκελσλ. Καη είλαη θπξίσο 

θνηηεηέο ή ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σν αληίζηνηρν 

εηζφδεκα ησλ αηφκσλ πνπ πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 
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αλέξρεηαη ζηα 40.000-50.000€, κε ηηο γπλαίθεο λα επηθξαηνχλ. Σν αληίζηνηρν επίπεδν 

κφξθσζεο ησλ αηφκσλ πνπ πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν δηαινγηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 

είλαη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, θαη ηα κεληαία νηθνγελεηαθά ηνπο έμνδα γηα 

δηαζθέδαζε θαη ηαμίδηα αλέξρνληαη ζε 501-800€. Οη δηαθνξέο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ πνπ αγνξάδνπλ βηνινγηθά θαη ηνπηθά παξαδνζηαθά 

πξντφληα κε ηα άηνκα πνπ πηνζεηνχλ εζηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζχγθξηζε 

κε ζηνηρεία παιαηφηεξσλ εξεπλψλ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα βηνινγηθά 

πξντφληα πιένλ, είλαη πην πξνζηηά ζε λεφηεξεο ειηθίεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πεξηζζφηεξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο φπσο ην internet (Παιάηνο 2010) φπσο επίζεο θαη 

ζε κηθξφηεξα εηζνδήκαηα θαη ζε ρακειφηεξα κνξθσηηθά επίπεδα. 
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5.2 Πξνηάζεηο πξνο ηνπο θνξείο 

 

ε απηφ ην ζεκείν ε εξεπλεηηθή νκάδα πξφθεηηαη λα δψζεη αλαιπηηθή απάληεζε ζηνλ 

κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ ηεο εηαηξίαο «Biotos» γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηέζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο.  

πγθεθξηκέλα παξαηεξήζακε πσο ελψ ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο ηα βηνινγηθά πξντφληα παξνπζίαζε νπδέηεξε πξνο αξλεηηθή 

ηάζε, δηφηη δήισζαλ πσο ζρεδφλ πνηέ δελ ηα επηιέγνπλ, παξφια απηά ηα βηνινγηθά 

πξντφληα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη ε εγρψξηα αγνξά παξνπζηάδεη 

απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπηπιένλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Σειηθίδνπ 

θ.α., 2003) θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα πνζνζηφ 31,66% ησλ θαηαλαισηψλ ην νπνίν 

είλαη αξθεηά κεγάιν θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζνδνθφξν νη νπνίνη επηιέγνπλ 

πεξηζηαζηαθά βηνινγηθά πξντφληα. Δπηπξνζζέησο ε αγνξά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε 

θαη ην πιήζνο ησλ πξντφλησλ αξθεηά πςειφ, κε απνηέιεζκα λα κελ θαζίζηαηαη 

δχζθνιε ε είζνδνο λένπ αληαγσληζηή ζηελ αγνξά. 

Έηζη ινηπφλ, πξνηείλνπκε ζην θνξέα λα πξνρσξήζεη ζηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο 

ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο κηαο θαη δείρλεη λα είλαη κηα ζεηηθή επθαηξία. 

Παξάιιεια παξαηεξήζακε ζηελ έξεπλα φηη νη θαηαλαισηέο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα (απφ ληφπηνπο 

παξαγσγνχο) γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλνπκε λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζην θαηάζηεκα 

παξάιιεια κε ηα βηνινγηθά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα πξνζειθχζεη θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ αληηιακβάλνληαη ζεηηθά ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα θαη ζα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα πεξάζεη ηελ “ηδέα” ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

φζνλ αθνξά ηελ αλψηεξε πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά, ην φθεινο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο νξζνινγηθήο ζηξαηεγηθήο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

νξζνινγηθή πιεξνθφξεζε κέζσ ηεο έξεπλαο, ην άκεζα ελδηαθεξφκελν θνηλφ γηα ηα 

βηνινγηθά θαη ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα πνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί ε εηαηξία 

«Biotos» είλαη άηνκα ειηθίαο 18-29 εηψλ, απφθνηηνη ιπθείνπ, κε νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα έσο 20.000€ εηεζίσο θαη είλαη θνηηεηέο ή ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Καη επέθηαζε ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ππ φςηλ ηα άηνκα 

ειηθίαο 30-39 εηψλ, θπξίσο γπλαίθεο, κε εηζνδήκαηα χςνπο 40.000-50.000€, δηφηη 

είλαη άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζχλνιφ ηεο, ε 

νπνία έδεημε φηη παξνπζηάδεη ηζρπξή ζρέζε κε ηελ αγνξά βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.  

 

Ζ αμία πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο βηνινγηθψλ θαη ηνπηθψλ 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ είλαη ε «Αζθάιεηα». Απηφ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί απφ 

ηελ εηαηξία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη, πξνβάιινληαο 

θπξίσο ην πιενλέθηεκα φηη ηα βηνινγηθά πξντφληα είλαη πην πγηεηλά απφ ηα αληίζηνηρα 

ζπκβαηηθά. Δπηπιένλ νη αμίεο «Οηθνπκεληθφηεηα» θαη «Καινζχλε» κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ θαηαλαισηψλ δηφηη 
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ζπλδένληαη κε ηελ ζεηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηζρπξή ζρέζε κε 

ηελ αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 

Σέινο θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζεί έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

θαζψο επίζεο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθξηβφηεξα, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά, θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα 

γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ε εηαηξία ζα πξέπεη λα πξνβεί 

ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, γηα λα απνθχγεη ηελ “θαρππνςία” ησλ θαηαλαισηψλ 

θαζψο θαη ζην λα ηνπο εθπαηδεχζεη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζήκαηα πνπ θέξνπλ κεηά ηελ 

πηζηνπνίεζε ηα βηνινγηθά πξντφληα. 

 

5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζπλαληήζεθαλ αξρηθά δπζθνιίεο ζηελ 

απξνζπκία νξηζκέλσλ θαηαλαισηψλ ζην λα απαληήζνπλ. Αθφκα, είλαη πνιχ πηζαλφ, 

νξηζκέλα άηνκα ηνπ δείγκαηνο λα απάηεζαλ ζηηο εξσηήζεηο βάζεη ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ ζα ήζειαλ λα  πξάηηνπλ, ή απηψλ πνπ ζα ζεσξεζνχλ πεξηζζφηεξν απνδεθηέο θαη 

φρη απηψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πηνζεηνχλ. 
 

Σέινο κε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαηαιήγνπκε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα  ηα νπνία 

κεηαθξάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, 

ηα νπνία ηίζεληαη πεξηζζφηεξν κε κνξθή πξνβιεκαηηζκνχ. Απηφ ζπλαληήζεθε ζηνλ 

ηξφπν πνπ νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα, θαη ζην φηη ε 

ειιείπεηο δηαλνκή ησλ πξντφλησλ απηψλ επζχλεηαη γηα ηελ ρακειή εζηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Έηζη πξνηείλνπκε κηα κειινληηθή έξεπλα πνπ λα εζηηάδεη 

ζηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο θαη λα δψζεη κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε θαη 

νξζνινγηθή πιεξνθφξεζε ζηνλ πάζα ελδηαθεξφκελν, θαζψο θαη λα ελσζεί κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα θαη λα γίλεη εθ λένπ, αλάιπζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα A: Οξγαληζκνί Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη Οξγαληζκνί Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ 

Πξντφλησλ, φπσο απηνί παξαηίζεληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (www.minagric.gr). 

 

 ΓΖΩ (Αξηζηνηέινπο 38, 104 33 Αζήλα 

Σει. 210-822.4384, θαμ 210-821.8117 

e-mail:info@dionet.gr,  www.dionet.gr) 

 

 

 Φπζηνινγηθή ( Ν. Πιαζηήξα 24, 593 00 Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο 

Σει. 23330-24440, θαμ 23330-24440) 

 

 Βηνειιάο (Κνδξηγθηψλνο 11Β, 104 34 Αζήλα 

Σει. 210-821.1940, 210-821.1707, θαμ 210-821.1015 

www.bio-hellas.gr) 
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 Q-Ways Γηαδξνκέο Πνηόηεηαο ΑΔ (Γεκνθξαηίαο 8, 151 27 Μειίζζηα 

Σει. 210-613.0070, 210-613.6326, θαμ 210-613.6071 www.qways.gr) 

 

 

 A Cert Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο (Σήινπ 2, 546 38 

Θεζζαινλίθε 

Σει. 2310-210.777, 2310-210.417, θαμ 2310-219.824, 2310-210.417 

www.a-cert.org) 

 

 

 Iris – Οξγαληζκόο Διέγρνπ & Πηζηνπνίεζεο Πξντόλησλ (Η. Μαξηλέιε 13 & 

Εψηνπ, 712 02 Ζξάθιεην Κξήηεο 

Σει. 2810-360.715-7, θαμ 2810-360.718 www.irisbio.gr) 

 

 

 Πξάζηλνο Έιεγρνο – Green Control (10ν ρικ. Βέξνηαο – θχδξαο, 590 35 

Βέξνηα, ΣΘ 50 Σει. 23320-43508, θαμ 23320-43509 www.greencontrol.gr) 

 

 

http://www.a-cert.org/
http://www.irisbio.gr/
http://www.greencontrol.gr/
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 Γεσηερληθό Δξγαζηήξην ΑΔ (Γ.Γ. Παιαηνρσξίνπ, Γ. Πιαηένο, 590 32 

Ζκαζία 

Σει. 23330-64387, θαμ 23330-53807 www.bio-geolab.gr) 

 

 

 Lacon Hellas (Λεπθσζίαο 8, 112 52 Πι. Ακεξηθήο, Αζήλα 

Σει. 210-861.6958, θαμ 210-861.6953 

www.lacon-institut.com) 

 

 GMCert (Ρήγα Φεξαίνπ 15, Ν. Δπθαξπία, 564 29 Θεζζαινλίθε  

Σει. 2310-699.850, θαμ 2310-699.850  www.gmcert.gr) 

 

 

 Φηιηθή Πηζηνπνίεζεο ΑΔ (Σπξηαίνπ 2, 175 64 Παιαηφ Φάιεξν  

Σει. 210-948.4330, θαμ 210-948.4332 www.filikicert.gr) 

 

 

 

http://www.bio-geolab.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β:  Δπηζηεκνληθά Άξζξα 

 Do consumers care about ethics? Willingness to pay for fair-trade coffee. 

By Rayp, Glenn 

Publication: Journal of Consumer Affairs  

Date: Dec 22 2005 12:00AM 2005  

Consumers' buying behavior is not consistent with their positive attitude toward ethical products. In a 

survey of 808 Belgian respondents, the actual willingness to pay for fair-trade coffee was measured. It 

was found that the average price premium that the consumers were willing to pay for  a fair-trade label 

was 10%. Ten percent of the sample was prepared to pay the current price premium of 27% in 

Belgium. Fair-trade lovers (11%) were more idealistic, aged between 31 and 44 years and less 

"conventional." Fair-trade likers (40%) were more idealistic but sociodemographicaily not significantly 

different from the average consumer. 

********** 

The purpose of this study was to investigate to what extent consumers were willing to pay for the fair-

trade attribute when buying coffee, and how consumers differed in terms of their willingness to pay. 

First, we will describe fair trade within the context of ethical consumer behavior. Subsequently, the 

research questions used in our study will be examined. 

Consumers can express their concern about the ethical behavior of companies by means of ethical 

buying and consumer behavior. In general, the ethical 

consumer feels responsible toward society and expresses these feelings by means of his or her 

purchasing behavior. Doane (2001) defined ethical consumption as the purchase of a product that 

concerns a certain ethical issue (human rights, labor conditions, animal well-being, environment, etc.) 

and is chosen freely by an individual consumer. There are several dimensions of ethical consumer 

behavior. Some forms of ethical consumption benefit the natural environment (e.g., environmentally 

friendly products, legally logged wood, animal well-being), while others benefit people (e.g., products 

free from child labor, fair-trade products). Cutting across this distinction, ethical consumption may 

benefit people or the environment close to home (e.g., some types of green products or organic food), 

or conversely in a faraway part of the world (e.g., fair-trade products or legally logged wood). 

Consumers can translate their ethical concerns by means of buying products for their positive qualities 

(e.g., green products) or by boycotting products for their negative qualities (e.g., not buying products 

made by children). Boycott campaigns against Nike because of alleged labor abuses and Nestle because 

of the infant formula issue are among the most-cited examples of the latter (Auger, Devinney, and 

Louviere 2000; Carrigan and Attalla 2001; Creyer 1997; Shaw and Clarke 1999; Strong 1996). 

Consumers can decide to consider one or more ethical attributes when buying products. 

Is ethical consumption growing? Evidence of a growing market for ethical products is often inferred 

from the results of opinion polls. According to a study by Hines and Ames (2000), 51% of the 

population had the feeling of being able to make a difference to a company's behavior and 68% claimed 

to have bought a product or a service because of a company's responsible reputation. On average, 46% 

of European consumers also claimed to be willing to pay substantially more for ethical products 

(MORI 2000). However, there are differences as to the reported willingness to pay a price premium for 

different types of ethical products. For instance, American consumers agreed with a price increase of 

6.6% for green products (The Roper Organization, Inc. 1990), while French consumers wanted to pay 

10%-25% more for apparel not made by children (CRC-Consommation 1998). With these studies in 

mind, one could expect a high demand for ethical products. However, the opposite seems to be the 

case. Most of the ethical labeling initiatives with respect to, for instance, organic food, products free 

from child labor, legally logged wood, and fair-trade products, often have market shares of less than 

1% (MacGillivray 2000). 

One of the main reasons for this discrepancy is the attitude-behavior gap. On the one hand, consumer 

perceptions and attitudes clearly influence behavior, as conceptualized and tested in several models of 

ethical consumption behavior (Ferrell and Gresham 1985; Hunt and Vitell 1993; Shaw and Clarke 

1999; Vitell, Singhapakdi, and Thomas 2001). On the other hand, it is well documented that attitudes 

alone are generally poor predictors of buyer behavior (Cobb-Walgren and Ruble 1995), especially in 

the social marketing area (Shaw and Clarke 1999). While some consumers refuse to buy products with 

an unethical background (Crane 2001), the majority of people evaluate product attributes jointly in 

making purchase decisions. Price, quality, convenience, and brand familiarity are often still the most 

important factors affecting the buying decision (Boulstridge and Carrigan 2000; Carrigan and Attalla 

2001; CRC-Consommation 1998; Norberg 2000; Roberts 1996; Tallontire, Rentsendorj, and Blowfield 

2001). Dickson (2001) identified four segments of consumers based on the importance they attach to 

various product attributes of clothes. She found that only one segment, containing 16% of their sample, 

http://www.allbusiness.com/journal-consumer-affairs/41450-1.html
http://www.allbusiness.com/journal-of-consumer-affairs/20051222/3475387-1.html
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attached a lot of importance to the no-sweat label. The other three groups were qualified as nonusers. 

Moreover, often the attitudes and intentions toward ethical products are measured without explicitly 

taking the higher price of these products into account (Browne et al. 2000). Other explanations for the 

discrepancy between attitudes and ethical buying behavior can be the lack of availability of ethical 

products, disbelief of ethical claims, and lack of information (Carrigan and Attalla 2001; Mielants, De 

Pelsmacker, and Janssens 2003; Roberts 1996). 

What could explain the attitude-behavior gap? In attitude research, people often give socially desirable 

answers. Ulrich and Sarasin (1995) somewhat cynically claimed not to do any research and not to ask 

the public any question on this subject because the answers are never reliable and often useless, if not 

misleading. Especially in situations in which respondents want to make a good impression on the 

researcher or want to conform to social norms, attitudes measured tend to be more positive than actual 

behavior (King and Bruner 2000). Moreover, attitudes are traditionally measured by means of explicit 

attitude measures, mostly self-reported paper-and-pencil tasks. Respondents are not always able and 

willing to report their attitudes and convictions accurately, especially in the case of socially sensitive 

issues such as ethical consumption behavior (Greenwald and Banaji 1995; Maison 2002). 

If one wants to study the importance of the ethical attribute in buying decisions, a number of factors 

have to be taken into consideration. First of all, measuring explicit attitudes is not the most valid 

method to predict ethical buying behavior. Instead, measures that are closely related to the actual 

purchase behavior are called for. Second, a lot of buying behavior is based on multiattribute decision 

making in which the ethical attribute may or may not be important. In estimating the (intended) buying 

behavior, consumers have to be confronted with realistic multiattribute buying situations. Third, one 

reason for the attitude-behavior gap is the price factor. The measurement of (intended) buying behavior 

has to take the willingness to pay into account. Finally, not all consumers are equally likely to buy 

ethical products. Moreover, depending upon the characteristics and the preferences of individual 

consumers, different ethical dimensions may result in differences in willingness (not) to buy products 

incorporating ethical values. Bird and Hughes (1997) claimed that the willingness to purchase goods 

based on ethical credentials is limited to a minority of shoppers. 

Several studies have tried to identify the socially responsible consumer in terms of demographic 

characteristics. Anderson and Cunningham (1972) found that younger consumers were more socially 

conscious, while the effect of their education level was not clear, and income was of no relevance. 

Dickson (2001) found that age, income, and employment status was not discriminating between 

socially conscious consumers who attach a lot of importance to no-sweat labels on apparel and those 

consumers who do not. Although in the same study it was stated that no-sweat buyers were more often 

female, most studies concluded that ethical buying behavior was not influenced by gender (e.g., MORI 

2000; Sikula and Costa 1994; Tsalikis and Ortiz-Buonafina 1990). In his extensive literature review, 

Roberts (1995) found that people who did not buy from businesses that discriminated against minority 

groups or women were mainly women with a median age of 47 and slightly lower incomes but 

concluded that demographics were not very significant in identifying the socially responsible 

consumer. Other studies concluded that the ethical consumer was a person with a relatively high 

income, education, and social status (Carrigan and Attalla 2001; Maignan and Ferrell 2001; Roberts 

1996). 

However, demographics alone are not sufficient to define and identify the ethical consumer. People's 

values appear to have a significant impact on their ethical consumption behavior. Values are abstract 

principles that reflect an individual's self-concept (Dickson 2000). They are enduring beliefs that a 

given behavior or outcome is desirable or good. As such, values serve as standards that guide our 

behavior across situations and over time. Values are often part of our personality system and determine 

specific attitudes. Anderson and Cunningham (1972) found that dogmatism, conservatism, status 

consciousness, cosmopolitanism, personal competence, and alienation were related to ethical consumer 

behavior. In addition, Roberts (1996) and Dickson (2001) stressed the importance of psychographic 

variables such as relevant attitudes, values, and personality characteristics. The Roper Organization, 

Inc. (1990) and Cowe and Williams (2000) segmented consumers in terms of their degree of ethical 

concern. Similarly, Fritzsche (1995) concluded that the values of people behaving ethically were 

significantly different from the values of people behaving unethically, and in Roberts' (1996) study, 

perceived consumer effectiveness, liberalism, and alienation appeared to have a significant impact on 

ethical consumption behavior. In addition, Dickson (2000) studied the relevance of personal values in 

the context of socially responsible buying behavior. 

One of the best-known instruments to comprehensively measure a person's value system is the Rokeach 

Value Survey (Rokeach 1973). The Rokeach Value Survey contains a set of 18 terminal values that 

relate to "end states of existence" and another set of 18 instrumental values relating to "modes of 

behavior." Some studies have tried to identify ethical values within the Rokeach scale and their effect 
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on ethical behavior (Fritzsche 1995; Nonis and Swift 2001; Sikula and Costa 1994). Dickson (2000) 

used 12 Rokeach Value Survey terminal values in her study of apparel-buying behavior. Two basic 

dimensions could be defined: macrosocietal (socially centered) and microsocietal (self-centered) 

values. To an extent, the former predicted attitudes toward business intentions. However, no systematic 

attempt has been made to relate consumers' value systems to ethical buying behavior. 

In this study, the importance of a fair-trade label in the coffee-buying decision was investigated. In a 

broad sense, "fair trade" can be described as an alternative approach to trading partnership that aims for 

sustainable development of excluded and/or disadvantaged producers. It seeks to do so by providing 

better trading conditions, raising awareness, and campaigning (Krier 2001). In the broadest sense, the 

concept incorporates environmental as well as social issues. Littrell and Dickson (1999) developed a 

continuum of business practices, from minimum to maximum fair-trade practices. Apart from paying 

fair wages in a local context and providing a safe and clean workplace (mainstream business), they 

defined maximum fair-trade practices as also encompassing the development of sustainable businesses, 

empowerment of artisans, fostering well-being, establishing political and social justice, and developing 

equitable trade. 

In a narrow sense, fair trade is defined based on its best-known component: fair prices for the products 

of farmers in developing countries. In essence, fair trade means buying products from farmers in 

developing countries on terms that are relatively more favorable than commercial terms and marketing 

them in developed countries at an ethical premium (Bird and Hughes 1997). This higher price to the 

consumer is warranted by the higher price that farmers receive for their products and by the fair-trade 

control mechanisms in the trade channel (for an extensive description of fair-trade mechanisms, see, for 

instance, Littrell and Dickson [1999] and Krier [2001]). Companies generally demonstrate their fair-

trade behavior to consumers by means of marketing fair-trade brands or by means of cooperating with 

fair-trade organizations that accredit their fair-trade products and allow them to market these products 

using a fair-trade label. Fair-trade organizations, on the other hand, go through considerable efforts to 

convince companies to comply with fair-trade rules and sell fair-trade products. For instance, in April 

2000, after a year-long campaign by the human rights organization Global Exchange, Starbucks 

decided to carry fair-trade coffee in its 2,300 stores (Straus 2000). 

Fair-trade buying is a specific type of ethical consumer behavior. Based on the dimensions defined 

earlier, for a U.S. or a European consumer fair-trade consumption means buying items for their positive 

quality of supporting people in faraway developing countries. The question is to what extent 

conclusions from empirical research on other types of ethical consumption behavior also hold for fair-

trade buying. Fair trade is an issue of particular concern for the ethical consumer. Based on a 

qualitative study amongst ethical consumers in the United Kingdom, Shaw and Clarke (1999) 

concluded that fair trade was the most important issue of ethical concern in consumer behavior (as 

compared with, for instance, environmental issues and vegetarianism). Fair-trade brands, or fair-trade 

labeled products (especially coffee), are also reasonably available. However, the relative importance of 

a fair-trade label in the purchase decision of consumers has not yet been studied. 

In this study, conjoint measurement (see hereafter) was used to confront consumers with realistic 

multiattribute choice decisions. Instead of studying their attitudes or preferences, their willingness to 

pay was measured. As such, the importance of the price factor was explicitly taken into account. 

Furthermore, willingness to pay is assessed as a measurement of buying intention that can be 

considered a realistic proxy for actual behavior. A fair-trade coffee label needs to be efficiently 

monitored and subjected to third-party certification in order to become credible. This implies additional 

costs and a price premium for the consumer. Indeed, fair-trade coffee is more expensive than non-fair-

trade coffee. Based on the willingness to pay for this label, the size of the potential fair-trade coffee-

buying population was estimated. 

As is the case with ethical consumption in general, not everyone is equally likely to buy fair-trade 

products. For instance, Littrell and Dickson (1999) found that buyers of cultural (ethnic) fair-trade 

products were demographically quite homogeneous and consisted of highly educated, well-off 

Caucasian women in their forties. A large proportion of them were teachers, health professionals, and 

social workers. Idea Consult (2002) concluded that the Belgian fair-trade consumer is relatively highly 

educated and has a relatively high income and social status. In addition, personal values appear to play 

a role in fair-trade buying behavior. For instance, Littrell and Dickson (1999) found that buyers of 

cultural fair-trade products attached more importance to altruism, equality, peace, and a beautiful and 

environmentally secure world, and less importance to inner-directed values such as self-respect and 

inner harmony. In this study, consumers are segmented according to their willingness to pay for 

different coffee attributes (including the fair-trade attribute). The consumer segments are then defined 

based on sociodemographic characteristics and their terminal and instrumental values. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  Υάξηεο 

Περιοχζσ κζντρου 

Κζντρο 4898 Λ.Νίκθσ – Πλουτάρχου – Προξζνου Κορομθλά – Καρόλου Ντιλ  

Κζντρο 5325 Μελενίκου – Φωτάκου – Αγ. Δθμθτρίου – Αποςτόλου Παφλου 

Κζντρο 5699 Μανουςογιαννάκθ – Δαγκλι – Δεςπεραί – Διαλζτθ 

Κζντρο 6165 Μθτρ. Γενναδίου – Φιλίππου – Μπακατςζλου – Ιουςτινιανοφ  

Κζντρο 6542 Προξ.Κορομθλά – Χρυς. Σμφρνθσ – Μθτροπόλεωσ - Μοργκεντάου 
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Περιοχζσ  αμπελοκιπων 

Αμπελόκθποι 4203 Πλαςτιρα – Μιαοφλθ – Λεωφ. 28θσ Οκτωβρίου – Πζραν  

Αμπελόκθποι 4275 Ευριπίδου – Παπαδοποφλου – Βάρναλθ – Ελευκερίασ  

Αμπελόκθποι 4292 Βενιηζλου – Ζαρίφθ – Θεριςςοφ – Ελευκερίασ  

Αμπελόκθποι 4293 Αμπελώνων – Ειδωμζνθσ – Βενιηζλου – Ελευκερίασ  

Αμπελόκθποι 4330 28θσ Οκτωβρίου – Πυργίου – Μενελάου – Βαινδθρίου  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  πλέληεπμε Αξκνδίνπ Πξνζώπνπ (ΑΠ) 

Παιάηνο Αζ. Γεώξγηνο. Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ. Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, 

ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο. 

Τθλ.2310.791.336, email:palatos@cp.teithe.gr 

1. Ση θάλεη έλα πξντφλ βηνινγηθφ; 

Σα βηνινγηθά πξντφληα έρνπλ εηδηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Γελ ρξεζηκνπνηνχλ 

ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρεη κφιπλζε ηνπ εδάθνπο 

πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ γεηηνληθά ρσξάθηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη λα 

θαιιηεξγείηαη βηνινγηθά ην ρσξάθη, ρξεηάδνληαη 2 ρξφληα γηα ηα θπηά ψζηε λα 

ζεσξνχληαη βηνινγηθά θαη 3 ρξφληα γηα ηα δέληξα. Γηαθνξεηηθά αλήθνπλ ζην 

κεηαβαηηθφ ζηάδην. ε απηφ ην ζηάδηα γηα λα παξαθηλεζνχλ νη γεσξγνί, ηα πξντφληα 

απηά επηδνηνχληαη δηαθνξεηηθά. 

2. Γηαηί ηα βηνινγηθά πξντφληα είλαη πην αθξηβά ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά;  

Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ππάξρνπλ αθφκα ιίγεο εθηάζεηο φπνπ θαιιηεξγνχληαη 

βηνινγηθά πξντφληα νπφηε θαη κεησκέλε ζε φγθν παξαγσγή φπσο επίζεο φπσο επίζεο 

θαη ιφγσ πεξηζζφηεξεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε απηή πνπ θαηαβάιιεηαη 

ζηα ζπκβαηηθά. 

3. Καηά πφζν  πηζηεχεηαη  πσο είλαη γλσζηά ηα βηνινγηθά πξντφληα ζηελ 

Διιάδα; 

Αλ θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα ζηελ Διιάδα  κεηξάλε πεξίπνπ 10 ρξφληα ζηελ Διιάδα 

δελ έρνπλ γίλεη πιήξσο γλσζηά. Τπάξρεη κία παξεμήγεζε φζν αθνξά απηά ηα 

πξντφληα  κηαο θαη θάπνηνη θαηαλαισηέο  δελ είλαη ζσζηά πιεξνθνξεκέλνη . Πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί πσο ηα βηνινγηθά πξντφληα εθηφο απφ πξντφληα πνηφηεηνο 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε πνπ πεξηβάιινληνο. Τπάξρεη ζεβαζκφο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

θπηνχ θαη ηνπ δψνπ θαη φρη εληαηηθνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο κε ιηπάζκαηα θαη 

νξκφλεο. πκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πγεία απφ ηε ζηηγκή πνπ θαιιηεξγνχληαη 

ρσξίο γελεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη έηζη δελ πξνθαινχλ αιιεξγίεο. Δπίζεο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο είλαη ην έδαθνο ηνπ νπνίνπ νη νξγαληθνί νπζία απμάλεηαη θαιιηεξγψληαο 

βηνινγηθά. 

4. Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηαη φηη δελ είλαη αθφκα απμεκέλε ε δήηεζε 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο; 

 

Μεγάιν ξφιν παίδεη ε ειιηπή ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο είπακε θαη επίζεο 

ππάξρεη θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο. Τπάξρεη γεληθά κηα δπζπηζηία γηα ην αλ φλησο 

είλαη βηνινγηθφ ην πξντφλ  πνπ πνπιηέηαη σο βηνινγηθφ. Παξφιν απηά ν θαζέλαο 

κπνξεί λα ην ειέγμεη δηφηη ππάξρεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ εζληθφ θνξέα «Agroset» θαη 

έιεγρνο επίζεο απφ ηε ζπνξά κέρξη θαη ηελ δηαδηθαζία ζπγθνκηδήο θαη κεηαπνίεζεο 

απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο ππάξρεη απμεκέλε 
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ηηκή ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά. Να αλαθέξνπκε εδψ φηη ν ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί ζηα 

πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Διιάδα είλαη ε αχμεζε απφ 2% ηεο 

παξαγσγήο πνπ είλαη ζήκεξα ζην 8%.  

Δπίζεο ππάξρεη πξφβιεκα κε ηνπο πφξνπο δηάζεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ έηζη 

ζα ήηαλ σθέιηκν λα γίλεη πην επξχ ην δίθηπν δηαλνκήο. ηε Θεζζαινλίθε ήδε 

ππάξρνπλ αξθεηά καγαδηά θαζψο επίζεο θαη ιατθέο αγνξέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

πσο ζηελ πεξηνρή ηεο Νεάπνιεο, ηεο Καιακαξηάο, ηνπ Δπφζκνπ θαη πεξηνρή 

Μαξηίνπ. Παξαηεξείηαη ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ δηφηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ παξαπάλσ γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα μέξνληαο φηη ζπκβάινπλ ζηελ πγεία 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

5. Τπάξρεη θάπνηνο θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηα βηνινγηθά πξντφληα; 

 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 834/2007 παξνπζηάδεηαη ην πψο ζα πξέπεη λα γίλεηε ε 

θαιιηέξγεηα, ηη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαη ηνπο θαλφλεο ειέγρνπ ψζηε λα κεηψλεηε 

ε δπζπηζηία ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

6. Πσο κπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα ειέγμνπλ αλ ηα πξντφληα πνπ επηιέγνπλ 

είλαη φλησο βηνινγηθά; 

ηα ζπζθεπαζκέλα βηνινγηθά πξντφληα εθηφο απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ εζληθνχ θνξέα 

πηζηνπνίεζεο «Agroset» πνπ αλαγξάθεηαη ζηε θάζε ζπζθεπαζία, ππάξρεη θαη ε 

ζθξαγίδα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ θάλεη ηελ πηζηνπνίεζε θαη ζην ρψξν παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο θαζψο θαη ν αξηζκφο πηζηνπνίεζεο. ζνλ αθνξά ηα βηνινγηθά πξντφληα 

πνπ πνπιηνχληαη θπξίσο ζηηο ιατθέο αγνξέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ρχκα ππάξρεη 

πηζηνπνηεηηθφ κε ηηο ζθξαγίδεο ηνπ εζληθνχ θνξέα θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ γίλεη 

απφ ηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 

7. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ; 

Απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην παξειζφλ, βξέζεθε φηη φζν πεξηζζφηεξν 

ελεκεξσζνχλ νη θαηαλαισηέο, ηφζν πξνζπκνπνηνχληαη λα πξνβνχλ ζε αγνξά 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο ην εηζφδεκα επεξεάδεη, δειαδή ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα επλνεί ηελ αγνξά. Παξνκνίσο ε αχμεζε ηεο δηαλνκήο, δηεπθνιχλεη ηνπο 

θαηαλαισηέο ζην λα ηα εληνπίζνπλ θαη ελ ζπλερεία λα ηα αγνξάζνπλ. 

 

8. Πηζηεχεηε φηη έρεη πξννπηηθή λα πεηχρεη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

θαηαζηήκαηνο βηνινγηθψλ πξνηφλησλ ζηε Θεζζαινλίθε; 

ίγνπξα λαη. Ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο πάλσ απφ 80 

θαηαζηήκαηα, θαη κέρξη ηψξα θαλέλα δελ έρεη θιείζεη. 
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