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1. Εισαγωγή  
 

Στις σύγχρονες κοινωνίες η βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή τροφίµων έχει 

δηµιουργήσει µια απόσταση µεταξύ του καταναλωτή και της παραγωγής τροφίµων, 

κάτι που έχει ως συνέπεια οι καταναλωτές να τρέφονται µε προϊόντα για τα οποία 

γνωρίζουν ελάχιστα. Οι ετικέτες των τροφίµων συνήθως δεν παρέχουν αρκετή 

πληροφόρηση ώστε να επιτρέπουν στους καταναλωτές να γνωρίζουν το τι ακριβώς 

περιέχεται µέσα σε αυτά, πού και πώς παρασκευάστηκαν. ∆εν απαιτούνται ετικέτες που 

να πληροφορούν τον καταναλωτή για τα εντοµοκτόνα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 

παραγωγή κάποιου προϊόντος φυτικής παραγωγής, ούτε για το ποιες ζωοτροφές 

χρησιµοποιηθήκαν για την πάχυνση κάποιων βοοειδών. Οµοίως δεν υπάρχει ακόµα 

υποχρεωτική νοµοθεσία για ετικέτες που πληροφορούν για την γεωγραφική προέλευση 

κάθε τροφίµου (Sarig, 2003).  

Οι καταναλωτές όµως πλέον φαίνεται πως ενδιαφέρονται περισσότερο για την 

παραγωγή και διακίνηση των τροφίµων. Ο λόγος είναι η ανησυχία που τους προκαλούν 

οι συχνές κρίσεις στο αγροτροφικό σύµπλοκο που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας  

σε συνδυασµό µε την απόσταση που οι ίδιοι νιώθουν από την παραγωγή αυτών των 

τόσο απαραίτητων για την ζωή αγαθών που είναι τα τρόφιµα. Την κατάσταση που 

δηµιουργήθηκε µετά τις διατροφικές κρίσεις και τα σκάνδαλα κλήθηκαν να 

διαχειριστούν οι κρατικές αρχές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη 

λήψη συγκεκριµένων µέτρων, ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών και 

αυστηροποίηση της νοµοθεσίας, οι αρχές προσπαθούν να επαναφέρουν την κλονισµένη 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών για τα τρόφιµα. 

Μέρος της νέας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αποτελεί πλέον και η έννοια της 

ιχνηλασιµότητας των τροφίµων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί πλέον (από 1/1/2005) µε 

τον κανονισµό 178/2002 από όλες τις επιχειρήσεις τροφίµων, να είναι σε θέση να 

ανιχνεύουν τις πηγές των πρώτων υλών τους και την πορεία των προϊόντων τους. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να αποκτούν και να τηρούν πληροφορίες που απαντούν στο πού και 

πώς παρασκευάστηκαν τα υλικά που χρησιµοποιούν στη δική τους παραγωγική 

διαδικασία και να προµηθεύουν την αλυσίδα ανεφοδιασµού τροφίµων µε αντίστοιχες 

πληροφορίες που προέκυψαν σε αυτές. Η ιχνηλασιµότητα λοιπόν είναι µία έννοια που 

έχει να κάνει µε πληροφόρηση για την προέλευση και τον τρόπο παρασκευής ενός 

συγκεκριµένου τροφίµου και άπτεται πρωταρχικά στην ασφάλεια των τροφίµων για την 

τόνωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών.   
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Όµως η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας δεν αποτελεί µόνο µία υποχρέωση των 

επιχειρήσεων τροφίµων απέναντι στην πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο για την 

προσφορά ασφαλών προϊόντων, άλλα είναι ταυτόχρονα κάτι που µπορεί να αποφέρει 

πολλαπλά οφέλη και στις ίδιες. Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη που µπορεί να έχει η 

εφαρµογή ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας για τις επιχειρήσεις τροφίµων, είναι η 

αξιοποίησή του για τους σκοπούς του µάρκετινγκ και την προσφορά στους 

καταναλωτές προϊόντων µε περισσότερες επιθυµητές πληροφορίες σχετικές µε την 

προέλευση και το ιστορικό παρασκευής των προϊόντων που βλέπουν στα ράφια των 

καταστηµάτων. Με τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων, τεχνολογίες και πρότυπα 

µεταφοράς δεδοµένων, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση σήµερα και πολύ περισσότεροι σε 

µερικά χρόνια, να µεταφέρουν ως τον καταναλωτή χρήσιµες πληροφορίες που θα ήθελε 

να γνωρίζει. Προσφέροντας λοιπόν στους καταναλωτές κάτι που επιθυµούν, όπως στη 

συγκεκριµένη περίπτωση η πληροφόρηση, οι επιχειρήσεις µπορούν να κερδίσουν από 

την προθυµία των καταναλωτών να πληρώσουν για αυτό. Η εφαρµογή µίας 

τιµολογιακής πολιτικής που βασίζεται στις επιθυµίες και προθέσεις των καταναλωτών 

και την αντίληψη που έχουν για την αξία κάποιου προϊόντος είναι στρατηγικής 

σηµασίας για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Doyle, 1998).  

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να διερευνήσει τη χρησιµότητα και τη 

σηµασία που έχει για τους Έλληνες καταναλωτές η ιχνηλασιµότητα µέσα από 

συγκεκριµένες πληροφορίες που µπορεί να προσφέρει, καθώς και την προθυµία τους να 

πληρώσουν για να αποκτήσουν τις πληροφορίες αυτές. Η διερεύνηση αυτή γίνεται µε 

τη µέθοδο του πειράµατος διακριτής επιλογής (discrete choice experiment), που είναι 

µια µέθοδος η οποία εξοµοιώνει όσο το δυνατόν περισσότερο µία κατάσταση λήψης 

απόφασης αγοράς µεταξύ εναλλακτικών προϊόντων. Για τους σκοπούς της παρούσας 

µελέτης προτιµήθηκε ως προϊόν που τίθεται υπό την κρίση των ερωτώµενων µε βάση 

τις πληροφορίες που τους παρέχει, το µοσχαρίσιο κρέας   
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2. Ιχνηλασιµότητα στα τρόφιµα, µια πρώτη προσέγγιση  
 

2.1 Έννοια και ορισµοί της ιχνηλασιµότητας. 
 

Όπως φαίνεται από την ετοιµολογία της λέξης, «ιχνηλασιµότητα» είναι η 

ικανότητα ιχνηλασίας, παρακολούθησης δηλαδή των ιχνών, της πορείας ενός 

αντικειµένου, µιας οντότητας. Η ιχνηλασµότητα αναφέρεται στην πληρότητα των 

πληροφοριών για κάθε βήµα σε µια αλυσίδα επεξεργασίας. Είναι η ικανότητα σε 

δεδοµένο χρονικό σηµείο να συσχετίζονται µοναδικά ταυτοποιηµένες οντότητες 

(∆ιαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia). Το διεθνές πρότυπο ISO 9000:2000 ορίζει 

την ιχνηλασιµότητα ως τη δυνατότητα ιχνηλάτησης του ιστορικού, της εφαρµογής ή 

της θέσης αυτού που είναι υπό εξέταση (µέσω καταγεγραµµένων αναγνωριστικών 

στοιχείων).    

Πιο συγκεκριµένα για τον χώρο των τροφίµων η Codex Alimentations 

Commission που είναι η παγκόσµια επιτροπή που έχουν ιδρύσει από κοινού ο FAO 

(Food  and Agriculture Organization) και ο WHO (World Health Organization), για τη 

δηµιουργία προτύπων για τα τρόφιµα, έχει δώσει τον εξής ορισµό: «Ιχνηλασιµότητα 

είναι η δυνατότητα να παρακολουθείται η µετακίνηση τροφίµων µέσω 

προκαθορισµένων σταδίων παραγωγής, επεξεργασίας και διανοµής». Στο κανονισµό 

178/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιχνηλασιµότητα αναφέρεται ως η δυνατότητα 

ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίµων, ζωοτροφών, ζώων που χρησιµοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίµων ή ουσιών που πρόκειται ή αναµένεται να χρησιµοποιηθούν 

σε τρόφιµα ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης ή διανοµής τους.  

Πρέπει να τονιστεί ότι στην ελληνική έκδοση του κανονισµού, ο αγγλικός όρος 

traceability µεταφράζεται ως «ανιχνευσιµότητα», ενώ στην ελληνική επιστηµονική 

κοινότητα και βιβλιογραφία, συνηθίζεται η λέξη «ιχνηλασιµότητα», η οποία επιλέχθηκε 

για την απόδοση του όρου και στη συγκεκριµένη εργασία. Σε οδηγό που εξέδωσε η Ε.Ε. 

για την εφαρµογή του γενικού κανονισµού τροφίµων ο όρος αναφέρεται και µε τις δύο 

λέξεις, ανιχνευσιµότητα και ιχνηλασιµότητα.  Πάντως ακόµα δεν έχει διευκρινιστεί 

ποια είναι η πιο κατάλληλη λέξη για την απόδοση της έννοιας που εµπεριέχει ο όρος 

traceability στα ελληνικά. Με µια πρώτη προσέγγιση των όρων µπορεί να λεχθεί ότι η 

ανιχνευσιµότητα πρέπει να περιλαµβάνει τη δυνατότητα ανίχνευσης τροφίµων ή 

ουσιών που έχουν ενσωµατωθεί στα τρόφιµα, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, 

µεταποίησης και διανοµής τους. Από την άλλη πλευρά, ο όρος ιχνηλασιµότητα 
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σχετίζεται µε τη δυνατότητα ιχνηλάτισης του ιστορικού όσον αφορά στην προέλευση 

των υλικών, στα δεδοµένα επεξεργασίας και διανοµής, µέχρι και τη θέση του προϊόντος 

σε κάθε χρονική στιγµή (Πετροχείλου, 2005). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε και άλλους ορισµούς όπως, 

«Ιχνηλασιµότητα είναι η ικανότητα να ακολουθηθούν τα ίχνη και η ιστορία µιας 

µονάδας προϊόντος κατά µήκος όλης ή µέρους της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(ιχνηλασιµότητα εφοδιαστικής αλυσίδας - chain traceability) ή σε κάποιο από τα µέρη 

της αλυσίδας αυτής (εσωτερική ιχνηλασιµότητα – internal)» (Moe, 1998). Ένας ακόµα 

ορισµός που συναντάµε είναι: «Ιχνηλασιµότητα είναι η ικανότητα παρακολούθησης και 

καταγραφής της καταγωγής και της ιστορίας ενός προϊόντος διατροφής από το πρώτο 

στάδιο παραγωγής του έως το πιάτο του τελικού καταναλωτή. Η ανίχνευση 

περιλαµβάνει την αναγνώριση όλων των πρακτικών και διαδικασιών που έχουν 

αντίκτυπο στην κατάσταση του συγκεκριµένου προϊόντος και είναι καταγεγραµµένη 

και διαθέσιµη στους αγοραστές αλλά και σε όλους τους εµπλεκόµενους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα» (Sparks, 2002). Κατά Wilson και Clarke (1998), η 

ιχνηλασιµότητα ορίζεται ως η πληροφόρηση που απαιτείται για να περιγράψει το 

ιστορικό παραγωγής ενός τροφίµου και της όποιας µεταγενέστερης µετατροπής ή 

επεξεργασίας στην οποία το τρόφιµο αυτό υπόκειται στη πορεία του προς το πιάτο του 

καταναλωτή.  

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν από όλους τους ορισµούς που δόθηκαν, πως η 

ιχνηλασιµότητα των τροφίµων είναι µια έννοια που αφορά ολόκληρη την αλυσίδα 

παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης των τροφίµων. Η λέξη «κλειδί» που διέπει 

την έννοια της ιχνηλασιµότητας, είναι η πληροφορία, µεταφορά πληροφορίας από το 

πρωταρχικό στάδιο παραγωγής της πρώτης ύλης ενός τροφίµου, µέχρι το ράφι του 

καταστήµατος και τον καταναλωτή. Εποµένως η ιχνηλασιµότητα εκτός από τις 

επιχειρήσεις τροφίµων και όλες τις συσχετιζώµενες µε αυτές, όπως είναι οι επιχειρήσεις  

συσκευασίας και εµπορίου, είναι κάτι που αφορά τον τελικό καταναλωτή και 

οπωσδήποτε τις κυβερνήσεις και τις αρµόδιες αρχές αυτών, που καλούνται να λάβουν 

µέτρα και να νοµοθετήσουν προς όφελος των πολιτών-καταναλωτών.  
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2.2. Νοµοθεσία 
 

Κάθε πολίτης έχει δικαίωµα σε υγιεινή, ποιοτική και ποικίλη διατροφή. Κάθε 

πληροφορία σχετική µε τη σύνθεση, τη διαδικασία παρασκευής και τη χρήση των 

τροφίµων πρέπει να είναι σαφής και ακριβής. Για να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο 

δηµόσιας υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-µέλη κατέστησαν την ασφάλεια 

των τροφίµων µία από τις βασικές προτεραιότητες του ευρωπαϊκού πολιτικού 

προγράµµατος. Αυτό έγινε επιτακτική ανάγκη ιδιαίτερα µετά από µια σειρά 

διατροφικών κρίσεων που ξέσπασαν κατά τη δεκαετία  του 1990, όπως αυτές της 

σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και των διοξινών, που σηµατοδότησαν την 

αλλαγή πορείας, αναφορικά µε την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των 

τροφίµων. Έφεραν στην επιφάνεια κενά στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία και επέσυραν 

έντονες αντιδράσεις από τη µµεριά των δηµοσίων αρχών. Η έγκριση τοµεακών οδηγιών 

είχε οδηγήσει σε διάφορες εκτιµήσεις και εφαρµογές σε κάθε κράτος µέλος. 

 Εποµένως, η ασφάλεια των τροφίµων, όχι µόνο δεν αποτελεί µεµονωµένη 

έννοια, αλλά προβάλλεται ως εγκάρσιος στόχος, που πρέπει να ενσωµατωθεί στην 

υλοποίηση του συνόλου των κοινοτικών πολιτικών. Ωστόσο, πολλές από τις 

ουσιαστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πιο άµεση σχέση, όπως η κοινή 

γεωργική πολιτική, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η προστασία των 

καταναλωτών, η δηµόσια υγεία καθώς και οι ενέργειες για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, ο τοµέας της γεωργίας και ο τοµέας των τροφίµων στην Ευρώπη 

έχουν εξέχουσα σηµασία για την ευρωπαϊκή οικονοµία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 

δεύτερος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων στον κόσµο µετά τις ΗΠΑ. ∆ιαθέτει µία 

βιοµηχανία µεταποίησης τροφίµων που είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο και ο τρίτος 

εργοδότης στο χώρο της βιοµηχανίας στην Ένωση. Με περισσότερους από 450 εκατ. 

καταναλωτές, η ευρωπαϊκή αγορά είναι µία από τις µεγαλύτερες στον κόσµο και η 

διεύρυνση της Ε.Ε µε την εισχώρηση νέων χωρών, ενισχύει ακόµα περισσότερο την 

τάση αυτή. Οι καταναλωτές, όντας καλύτερα ενηµερωµένοι και καλύτερα οργανωµένοι, 

έχουν όλο και µεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των τροφίµων που οι 

επαγγελµατίες του κλάδου δεν µπορούν πια να αγνοούν. 

Με στόχο την αναδιατύπωση της νοµοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δηµοσίευσε το1997 το πράσινο βιβλίο σχετικά µε τις γενικές αρχές της νοµοθεσίας περί 



 9

τροφίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτέλεσε σηµείο εκκίνησης ευρύτατου 

προβληµατισµού γύρω από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις πιθανές βελτιώσεις της. 

Η δηµόσια συζήτηση που δροµολογήθηκε µε το πράσινο βιβλίο κατέληξε τον 

Ιανουάριο του 2000 στη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια των 

τροφίµων. Με αυτό τον τρόπο έγινε ένα ακόµα βήµα προς την ολοκληρωτική 

αναδιατύπωση της νοµοθεσίας στον τοµέα αυτό. Η Επιτροπή ανακοινώνει την 

ανάπτυξη ενός νοµικού πλαισίου, που θα καλύπτει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας -

«από το αγρόκτηµα στο τραπέζι»- σύµφωνα µε µία γενική και ολοκληρωµένη 

προσέγγιση και προβλέπει τη δηµιουργία µίας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίµων. 

Για την καθιέρωση µιας πραγµατικά οµοιόµορφης αντιµετώπισης του συνόλου 

της κοινοτικής επικράτειας, η Λευκή Βίβλος υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη να 

σηµειωθεί πρόοδος, όσον αφορά την εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων ελέγχων 

και να επεκταθούν αυτά στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Συνιστά επίσης την 

καθιέρωση µόνιµου διαλόγου µε τους καταναλωτές και του επαγγελµατίες του κλάδου 

για την αποκατάσταση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Τέλος, το λευκό βιβλίο 

υπογραµµίζει την ανάγκη να παρέχεται στους πολίτες σαφής και ακριβής ενηµέρωση 

σχετικά µε την ποιότητα, τους πιθανούς κινδύνους και τη σύνθεση των τροφίµων. 

 
Ο γενικός κανονισµός τροφίµων (178/2002) 

Ο Κανονισµός 178/2002, ο οποίος εγκρίθηκε στα τέλη του Ιανουαρίου του 2002 

και αποτελεί το ιδρυτικό κείµενο της νέας νοµοθεσίας στον τοµέα της ασφάλειας των 

τροφίµων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων αποκτά νοµική 

υπόσταση όπως και µία µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των 

ζώων, η οποία αντικαθιστά τις οκτώ ήδη υπάρχουσες µόνιµες επιστηµονικές επιτροπές. 

Το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τη διατροφή των ανθρώπων και των ζώων 

ενισχύεται. Η Επιτροπή διαθέτει ειδικές εξουσίες, που της επιτρέπουν να λαµβάνει 

έκτακτα µέτρα, όταν τα κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να θέσουν µόνα τους υπό έλεγχο 

έναν σοβαρό κίνδυνο, που απειλεί την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή το 

περιβάλλον. 

Στο άρθρο 3 και παράγραφο 15 του κανονισµού, ορίζεται η ιχνηλασιµότητα-

ανιχνευσιµότητα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω (βλ. παράγραφο 2.1). Ενώ το άρθρο 18 

αναφέρεται αναλυτικότερα στο θέµα ως εξής: 
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1. Η ανιχνευσιµότητα των τροφίµων, των ζωοτροφών, των ζώων που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας 

που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή 

αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά, διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια 

παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.  

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προµηθευτεί ένα τρόφιµο, µια 

ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφίµων ή 

οποιαδήποτε άλλη ουσία που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε 

µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά. Για το σκοπό αυτό οι 

υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν συστήµατα και διαδικασίες που 

καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές, εάν αυτές το 

ζητήσουν. 

3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών καθιερώνουν 

συστήµατα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις 

οποίες προµηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες 

στις αρµόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν. 

4. Τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην 

αγορά της Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήµανση ή σήµα 

αναγνώρισης ώστε να διευκολύνεται η ανιχνευσιµότητά τους, µέσω 

κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις 

των ειδικότερων διατάξεων. 

5. Οι διατάξεις για την εφαρµογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου όσον 

αφορά συγκεκριµένους τοµείς είναι δυνατό να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2. 

Στις 20 ∆εκεµβρίου 2004, δηµοσιεύτηκαν τα συµπεράσµατα της µόνιµης 

επιτροπής της Ε.Ε. για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που αποτελούν 

οδηγό για την εφαρµογή άρθρων του κανονισµού 178/2002. Στον οδηγό αυτό 

αναφέρεται ότι η ιχνηλασιµότητα δεν εγγυάται από µόνη της την ασφάλεια των 

προϊόντων. Αποτελεί εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου, που πρέπει να 

χρησιµοποιείται για να συµβάλλει στην ανάσχεση προβληµάτων σχετικών µε την 

ασφάλεια των τροφίµων. Η ιχνηλασιµότητα αποσκοπεί σε διάφορους στόχους, όπως 

είναι η ασφάλεια των τροφίµων, το δίκαιο εµπόριο µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων 

και η αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές. Ο κανονισµός 
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εισάγει την απαίτηση ιχνηλασιµότητας σε συνδυασµό µε το στόχο της ασφάλειας των 

τροφίµων και της απόσυρσης από την αγορά µη ασφαλών τροφίµων/ζωοτροφών. 

Στόχος της ιχνηλασιµότητας είναι να εξασφαλίσει την εκτέλεση αποσύρσεων ή 

ανακλήσεων, µε ακρίβεια και συγκεκριµένους στόχους, την παροχή κατάλληλων 

πληροφοριών στους καταναλωτές και στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων, 

την αξιολόγηση του κινδύνου από τις ελεγκτικές αρχές και την αποφυγή γενικότερης 

διατάραξης του εµπορίου. 

Ο οδηγός αναφέρει επίσης το πεδίο εφαρµογής της απαίτησης ιχνηλασιµότητας, 

δηλαδή τα καλυπτόµενα προϊόντα και επιχειρήσεις, καθώς και τα είδη των στοιχείων 

που πρέπει να τηρούνται και το χρόνο τήρησης αυτών. Τα στοιχεία που προτείνεται να 

τηρούνται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό προτεραιότητάς τους. Η 

πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές σε 

όλες τις περιπτώσεις:   

• Επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή, είδος των προϊόντων που 

προµήθευσε. 

• Επωνυµία και διεύθυνση του πελάτη, είδος των προϊόντων που παραδόθηκαν 

στον πελάτη. 

• Ηµεροµηνία της συναλλαγής / παράδοσης. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει πρόσθετα στοιχεία των οποίων η καταγραφή 

συνίσταται θερµά. Τέτοια είναι: 

• Όγκος και ποσότητα 

• Αριθµός παρτίδας, αν υπάρχει  

• Λεπτοµερέστερη περιγραφή του προϊόντος (προϊόντα προσυσκευασµένα ή 

χύδην, ποικιλία φρούτων/λαχανικών, ακατέργαστα ή µεταποιηµένα προϊόντα). 

Ως προς το χρονικό διάστηµα τήρησης των στοιχείων,  ο οδηγός κρίνει την περίοδο των 

πέντε ετών που είναι και το διάστηµα τήρησης των εµπορικών στοιχείων επαρκή για 

τους σκοπούς του άρθρου 18. Παρόλα αυτά σε ορισµένες περιπτώσεις ο κοινός αυτός 

κανόνας θα πρέπει να προσαρµόζεται. Έτσι για προϊόντα που έχουν ηµεροµηνία λήξης 

µεγαλύτερη των πέντε ετών, πρέπει να φυλάσσεται αρχείο για περίοδο ίση µε τη 

διάρκεια ζωής τους συν έξι µήνες. Για ιδιαίτερα ευαλοίωτα προϊόντα που φέρουν 

ηµεροµηνία λήξης µικρότερη των τριών µηνών ή που δε φέρουν συγκεκριµένη  

ηµεροµηνία, πρέπει να φυλάσσεται αρχείο για περίοδο έξι µηνών µετά την ηµεροµηνία 

παραγωγής ή παράδοσης. Η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας από τις επιχειρήσεις 

τροφίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική από 1 Ιανουαρίου 2005.  
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Ο φορέας που καλείται να υλοποιήσει τους στόχους και τις αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των τροφίµων, είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA) η οποία διαθέτει διακριτή νοµική προσωπικότητα. Σε 

εθνικό επίπεδο η ανάλογη αρµόδια αρχή, είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων 

(ΕΦΕΤ) που ιδρύθηκε το 1999 για να αναλάβει ένα σηµαντικό µέρος του ελέγχου της 

αλυσίδας επεξεργασίας και διανοµής των τροφίµων. . Ωστόσο αρµόδιο για τα φυτικά 

και ζωικά προϊόντα στο στάδιο της πρώτης µεταποίησης εξακολουθεί να παραµένει το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

  

 

3. Επιχειρήσεις τροφίµων και η ιχνηλασιµότητα στην πράξη  
 

3.1 Ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα προµήθειας τροφίµων   
 

Ο γενικός κανονισµός τροφίµων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης 

τροφίµων (κανονισµός 178/2002, άρθρο 18, παράγραφος 1). Για να µπορούν οι 

επιχειρήσεις του κλάδου να ανιχνεύουν (trace) προϊόντα και να ανακτούν σχετικές 

πληροφορίες, όπως είναι υποχρεωτικό από 1 Ιανουαρίου 2005, πρέπει να συλλέγουν 

και να διατηρούν στοιχεία-ίχνη (tracks) των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής 

και διανοµής τους (πρωτογενής παραγωγή, επεξεργασία, διανοµή, λιανεµπόριο ως τον 

τελικό καταναλωτή). Εποµένως η ιχνηλασιµότητα µπορεί να χωριστεί σε δύο βασικές 

λειτουργίες, την ιχνηλασία (tracking) και την ανίχνευση (tracing) (∆ιάγραµµα 1). Η 

ιχνηλασία (tracking) είναι η ικανότητα να ακολουθηθεί η πορεία µιας µονάδας ή/ και 

µιας παρτίδας  

∆ιάγραµµα 1: Ιχνηλασία και ανίχνευση στην αλυσίδα τροφίµων 
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εµπορικών στοιχείων προς τα κάτω (downstream) µέσω της αλυσίδας διακίνησης, 

καθώς κινείται δηλαδή µεταξύ των εµπορικών εταίρων, από το σηµείο παραγωγής έως 

αυτό της κατανάλωσης. Αυτό συνήθως εφαρµόζεται για τον έλεγχο διαθεσιµότητας 

προϊόντων, τη διαχείριση αποθεµάτων όπως και για λογιστικούς σκοπούς. Η ανίχνευση 

(tracing) είναι η ικανότητα να προσδιορισθεί η προέλευση µιας συγκεκριµένης µονάδας 

που βρίσκεται µέσα στην αλυσίδα ανεφοδιασµού από τις αναφορές στα αρχεία που 

τηρούνται προς τα πάνω (upstream) της αλυσίδας ανεφοδιασµού. Οι µονάδες 

επισηµαίνονται για λόγους, όπως η ανάκληση προϊόντων και τα παράπονα πελατών. 

Προκειµένου να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η ιχνηλασιµότητα πρέπει να είναι σε ισχύ 

και οι δύο διαδικασίες. Μέθοδοι ανάλυσης των συστατικών των τροφίµων και των 

ζωοτροφών, σε συνδυασµό µε τεχνολογίας πληροφοριακών συστηµάτων, είναι ουσιώδη 

για την ύπαρξη ενός λειτουργικού συστήµατος ιχνηλασίας (tracking)  και ανίχνευσης 

(tracing) (Schwägele, 2005). 

Παλαιότερα ήταν αρκετό για ένα µεταποιητή τροφίµων να µπορεί να 

προσδιορίσει την πηγή προέλευσης ενός συστατικού που χρησιµοποίησε, τώρα είναι 

υποχρεωµένος να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα του εκπληρούν τις προϋποθέσεις του 

νόµου. Αυτό σηµαίνει πως οι πηγές όλων των συστατικών µπορούν να ανιχνεύονται και 

ο µεταποιητής πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι ο προµηθευτής του παρέχει 

πλήρη ιχνηλασιµότητα. Αν προκύψει κάποιο πρόβληµα, η ιχνηλασία πρέπει να µπορεί 

να φτάσει µέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η ιχνηλασιµότητα εφαρµόζεται σε οτιδήποτε 

έχει να κάνει µε την ασφάλεια των τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας. 

Επίσης η ιχνηλασιµότητα καλύπτει οτιδήποτε συµβαίνει στο προϊόν πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά την µεταποίηση, τη συσκευασία και τη διανοµή του. Αυτό 

περιλαµβάνει συστατικά, διαδικασίες, ελέγχους και αποτελέσµατα, συνθήκες 

(θερµοκρασία, υγρασία κτλ), πόρους που χρησιµοποιήθηκαν (άνθρωποι, µηχανήµατα 

κτλ), µεταφορικά µέσα κ.α. (Schwägele, 2005). 

Η ιχνηλασιµότητα διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική ή ιχνηλασιµότητα 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εσωτερική ιχνηλασιµότητα επικεντρώνεται σε ένα από τα 

µέρη της αλυσίδας και σχετίζεται µε την προέλευση των υλικών, τον τρόπο 

επεξεργασία τους στις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις και τη διανοµή του προϊόντος της 

συγκεκριµένης επεξεργασίας.  Η ανίχνευση των πρώτων υλών που µετατράπηκαν σε 

τελικά προϊόντα σε µια επιχείρηση είναι το ελάχιστο επίπεδο εσωτερικής 

ιχνηλασιµότητας και ενδιαφέρει τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων 
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τροφίµων. Η εξωτερική ιχνηλασιµότητα αφορά το σύνολο παραγωγής και διανοµής 

ενός τροφίµου, από την παραγωγή των πρώτων υλών ως τον καταναλωτή. Καθένα από 

τα µέρη της αλυσίδας αυτής µπορεί να  είναι µια διακριτή λειτουργία ή τοποθεσία, όπου 

λαµβάνει χώρα κάποια ενέργεια ή διαδικασία σε σχέση µε το προϊόν. Η εξωτερική 

ιχνηλασιµότητα επικεντρώνεται στη διατήρηση πληροφοριών µεταξύ των διαδοχικών 

µερών της αλυσίδας. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι διαχείρισης των πληροφοριών στην 

αλυσίδα όταν απαιτείται πλήρης ιχνηλασιµότητα: α) Οι πληροφορίες αποθηκεύονται 

τοπικά σε καθένα από τα µέρη της αλυσίδας και στέλνονται στα επόµενα στάδια µόνο 

εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη µοναδική ταυτοποίηση και 

αναγνώριση του προϊόντος. β)  Όλες οι πληροφορίες ακολουθούν το προϊόν κατά µήκος 

της αλυσίδας. Ο δεύτερος αυτός τρόπος είναι απαραίτητος αν είναι επιθυµητό ειδικές 

πληροφορίες από πρωταρχικά στάδια της παραγωγής, να φτάνουν ως τον καταναλωτή 

(πχ προϊόν βιολογικής καλλιέργειας, προϊόν χωρίς γενετικά τροποποιηµένους 

οργανισµούς, προϊόν από συγκεκριµένη περιοχή, συγκεκριµένος τρόπος εκτροφής κ.α.). 

Πάντως στην πράξη οι περισσότερες πληροφορίες αποθηκεύονται τοπικά και λίγες 

είναι αυτές που ακολουθούν το προϊόν σε όλη του την πορεία κατά µήκος της αλυσίδας 

(Moe, 1998). 

 

3.2 Συστήµατα ιχνηλασιµότητας 
 

Η διατήρηση πληροφοριών και η διακίνησή τους µεταξύ των µελών της 

αλυσίδας διακίνησης τροφίµων δεν είναι µία απλή υπόθεση και προϋποθέτει την 

ανάπτυξη κάποιων συστηµάτων. Η ιχνηλασιµότητα πρέπει να διαχειρίζεται µέσω της 

ανάπτυξης ειδικών συστηµάτων που είναι σε θέση να διατηρούν και να επεξεργάζονται 

µεγάλο όγκο αναφορών και στοιχείων για τα προϊόντα (Moe, 1998). Τα συστήµατα 

ιχνηλασιµότητας, είναι συστήµατα αρχειοθέτησης που σχεδιάζονται για να 

ακολουθήσουν τη ροή του προϊόντος ή των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων προϊόντων 

µέσου της διαδικασίας παραγωγής ή της αλυσίδας ανεφοδιασµού (Φυντικάκης, 2005). 

Σε κάθε σύστηµα ιχνηλασιµότητας, ανεξάρτητα του τοµέα της χώρας και των 

µέσων υλοποίησης, πρέπει να εφαρµόζονται οι βασικές αρχές της ιχνηλασιµότητας που 

είναι οι εξής (Gencod-EAN France, 2001; Φυντικάκης, 2005): 

• Αναγνώριση-ταυτοποίηση: Η διαχείριση της ιχνηλασιµότητας περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό όλων των σχετικών οντοτήτων της διαδικασίας 

µετασχηµατισµού, τις δηµιουργούµενες παρτίδες και  λογιστικές µονάδες, 
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µεµονωµένα. Προκειµένου να ακολουθηθεί και να επισηµανθεί µια οντότητα, 

πρέπει να προσδιοριστεί µοναδικά. Η µοναδική ταυτοποίηση είναι το κλειδί για 

να ακολουθηθεί η πορεία του και για να υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις 

διαθέσιµες και σχετικές πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές, τα εµπορικά 

στοιχεία ακολουθούνται και επισηµαίνονται σε οµάδες που έχουν υποβληθεί 

στον ίδιο µετασχηµατισµό, δηλαδή παρτίδες ή τις λογιστικές µονάδες που 

υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες µεταφοράς. Κάθε φορά που µια µονάδα 

υποβάλλεται σε επεξεργασία ή µετασχηµατισµό, πρέπει να αναγνωριστεί εκ 

νέου. 

• Συλλογή δεδοµένων και καταγραφή: Η διαχείριση της ιχνηλασιµότητας 

περιλαµβάνει προκαθορισµό των πληροφοριών που θα καταγραφούν σε όλη την 

αλυσίδα ανεφοδιασµού. Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να αφορούν άµεσα τον 

κωδικό αναγνώρισης των προϊόντων, ή κάποιο σειριακό αριθµό κατασκευής, το 

χρόνο κατασκευής ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν στη 

δηµιουργία µιας σύνδεσης. Πρέπει να αποθηκευτούν και να αρχειοθετηθούν 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή. Τα σχετικά 

στοιχεία µπορούν να απεικονιστούν από µεταφορείς δεδοµένων, όπως οι 

γραµµωτοί κώδικες (barcode). Με τη χρήση αυτών, κάθε µέλος της αλυσίδα 

ανεφοδιασµού είναι σε θέση  να συλλέξει τα στοιχεία µε ακρίβεια και 

αποτελεσµατικότητα. Μέσω της χρήσης βάσεων δεδοµένων, οι απαραίτητες 

πληροφορίες µπορούν να καταγραφούν και να αρχειοθετηθούν. 

• ∆ιαχείριση συνδέσεων: Η ιχνηλασιµότητα απαιτεί την αποτελεσµατική 

διαχείριση των διαδοχικών συνδέσεων µεταξύ των παρτίδων  και των 

λογιστικών µονάδων σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασµού. Η διαχείριση των 

συνδέσεων ίσως είναι το πιο δύσκολο κοµµάτι της ιχνηλασιµότητας. Η σύνδεση 

δύο ή περισσότερων διαφορετικών συστηµάτων θέλει ιδιαίτερη προσοχή και 

γίνεται ακόµα δυσκολότερη σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει µηχανογράφηση. 

Μέσα σε µια επιχείρηση, ο έλεγχος όλων αυτών των συνδέσεων και η ακριβής 

κράτηση των λογιστικών, καθιστούν πιθανή τη δηµιουργία δεσµών µεταξύ 

αυτού που έχει παραληφθεί και αυτού που έχει παραχθεί ή/ και σταλεί (και 

αντίστροφα). Εάν ένας από τους συνεργάτες στην αλυσίδα αποτυγχάνει να 

διαχειριστεί αυτές τις συνδέσεις, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, η 

προκύπτουσα κατάσταση είναι γνωστή ως ρήξη στην ιχνηλασιµότητα. 
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• Επικοινωνία: Η διαχείριση της ιχνηλασιµότητας περιλαµβάνει την ένωση της 

ροής των πληροφοριών µε τη φυσική ροή των αγαθών. Για να εξασφαλιστεί η 

συνοχή της ροής πληροφοριών, κάθε συνεργάτης πρέπει να δώσει στην 

επισηµασµένη παρτίδα ή λογιστική µονάδα κατά την µετακίνηση της στον 

επόµενο συνεργάτη, καινούργια προσδιοριστικά, δίνοντας στον τελευταίο την 

δυνατότητα να εφαρµόσει τις βασικές αρχές ιχνηλασιµότητα στην συνέχεια. 

Κάθε συνεργάτης αποθηκεύει τις πληροφορίες που αφορούν τον τοµέα του. Εάν 

προκύψει η ανάγκη, ο ν συνεργάτης επικοινωνεί µε τον συνεργάτη ν+1 ή ν-1 για 

να λάβει τις επιθυµητές πληροφορίες. Όλοι οι συνεργάτες στην αλυσίδα 

ανεφοδιασµού είναι αλληλοεξαρτώµενοι.  

Κάθε σύστηµα ιχνηλασιµότητας, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τοµέας 

εφαρµογής του, µπορεί να περιγράφει από τέσσερα θεµελιώδη συστατικά του, αυτά 

είναι ο σκοπός λειτουργίας του, τα ανιχνεύσιµα στοιχεία, τα µέσα υλοποίησης και η 

απόδοσή του (Gencod-EAN France, 2001; Φυντικάκης, 2005). Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα συστατικά αυτά που περιγράφουν ένα σύστηµα 

ιχνηλασιµότητας.   

Ο σκοπός λειτουργίας είναι σε γενικές γραµµές σταθερός και προσδιορίζεται 

αρχικά από τα συµβαλλόµενα µέρη. Κάθε εφοδιαστική αλυσίδα περιλαµβάνει πλήθος 

παραγωγών, ενδιαµέσων, λιανοπωλητών, οι οποίοι µε την σειρά τους µπορεί να είναι 

κρίκοι πολλών ξεχωριστών αλυσίδων. Ελλείψει διαβουλεύσεων και λαµβάνοντας 

υπόψη την αλληλεξάρτηση µεταξύ κάθε σύνδεσης στην αλυσίδα µπορεί να υπάρξει ένα 

χάσµα µεταξύ του σκοπού που κάθε µεµονωµένος συνεργάτης στοχεύει και τον σκοπό 

του συστήµατος Το πλαίσιο λειτουργίας καθορίζεται από νοµικούς περιορισµούς, τις 

διαεπαγγελµατικές σχέσεις, την κουλτούρα και τις πρακτικές του τοµέα, το τεχνολογικό 

πλαίσιο, επιθυµίες των πελατών- καταναλωτών που επηρεάζουν τις ανάγκες και τις 

λύσεις της ιχνηλασιµότητας. Οι αντικειµενικοί στόχοι, είναι διαφορετικοί σε κάθε 

εταιρία και µε µεταβαλλόµενη ιεραρχία, όπως εξασφάλιση ποιότητας, υγιεινή και 

ασφάλεια των προϊόντων, λογιστικές ανάγκες, νοµικές υποχρεώσεις, εµπορικές 

πρακτικές. 

Τα στοιχεία που θα επιλεγούν να ανιχνεύονται από το σύστηµα µπορεί να 

µεταβληθούν µε το χρόνο ανάλογα µε τους εκάστοτε στόχους. Οι διαφορετικοί στόχοι 

καθορίζουν τις διαφορές στο εύρος, το βάθος, και την ακρίβεια των συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας. Το εύρος περιγράφει το ποσό των πληροφοριών που καταχωρούνται 

σε ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας, ενώ το βάθος ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας 
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καθορίζει πόσο µακριά προς τα πίσω ή προς τα εµπρός είναι σε θέση να ανιχνεύσει. Τα 

προϊόντα συνήθως ακολουθούνται και επισηµαίνονται βάση κάθε παρασκευαζόµενης 

παρτίδας και δηµιουργηµένης λογιστικής µονάδας. Το µέγεθος και η οµοιογένειά τους 

καθορίζουν την ακρίβεια της ιχνηλασιµότητας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας 

ανεφοδιασµού. Οι καταγραµµένες πληροφορίες πρέπει να αρχειοθετηθούν για µια 

ορισµένη περίοδο. Εκτός και αν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανονισµοί, συµβατικές 

υποχρεώσεις ή συστάσεις, κάθε εταιρία αποφασίζει τη διάρκεια της περιόδου 

αρχειοθέτησης των στοιχείων. Η διάρκεια αυτή καλό θα ήταν να υπερβαίνει τη 

διάρκεια ζωής του προϊόντος, ενώ για τις καθαρώς λογιστικές εφαρµογές η ετήσια 

αρχειοθέτηση µπορεί να θεωρηθεί ως επαρκής. Όσον αφορά στις πρώτες ύλες, 

συνιστάται η περίοδος αρχειοθέτησης να καθορίζεται σύµφωνα µε το τελικό προϊόν.  

Μέσα υλοποίησης ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας είναι τα πληροφοριακά 

συστήµατα, τα πρότυπα προσδιορισµού και επικοινωνίας και η οργάνωση των 

επιχειρήσεων. Οι κύριες λειτουργίες που θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα πληροφοριακό 

σύστηµα είναι η σύλληψη και καταγραφή των πληροφοριών, αποθήκευση των 

δεδοµένων, µετάδοση των πληροφοριών, εκπλήρωση απαιτήσεων και ανάλυση των 

πληροφοριών. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την υλοποίησης των παραπάνω 

λειτουργιών µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αυτοµατοποιηµένα, ανάλογα µε 

τον όγκο και τη συχνότητα ανταλλαγής πληροφοριών. Η χρήση κοινά αποδεκτών 

προτύπων προσδιορισµού και επικοινωνίας είναι αναγκαία για την λειτουργία ενός 

συστήµατος. Η χρήση των προτύπων και οδηγιών EAN.UCC, εξασφαλίζει την συνοχή 

σε όλη την αλυσίδα. (βλ. παράγραφος 3.3 Πρότυπα προσδιορισµού). Ως προς την 

οργάνωση, κάθε εταιρία στο δικό της κοµµάτι πρέπει να φροντίζει για την σήµανση των 

προϊόντων, την συλλογή και καταγραφή δεδοµένων, διατήρηση των συνδέσεων πριν 

και µετά και την επικοινωνία µε τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Τέλος σε ότι αφορά την απόδοση που είναι και το βασικό στοιχείο που 

υποδηλώνει το βαθµό ολοκλήρωσης του συστήµατος ιχνηλασιµότητας, αυτή εξαρτάται 

από την αξιοπιστία του συστήµατος, την ταχύτητα ανάκτησης πληροφοριών, την 

ακρίβεια, τη συνοχή και το κόστος του. Το σύστηµα ιχνηλασιµότητας πρέπει να είναι 

σταθερό και αξιόπιστο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δώσει τις πληροφορίες που 

απαιτούνται χωρίς οποιοδήποτε περιθώριο λάθους. Η γενική αξιοπιστία καθορίζεται 

από την αξιοπιστία των εργαλείων, των διαδικασιών και των πηγών πληροφοριών που 

χρησιµοποιούνται. Η ταχύτητα αφορά στο κατά πόσο είναι σε θέση ένα σύστηµα να 

παράσχει άµεσα τις ζητούµενες για θέµατα ιχνηλασιµότητας πληροφορίες.. Η ταχύτητα 
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εξαρτάται από τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, τον βαθµό 

αυτοµατοποίησής τους καθώς επίσης και το επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των 

συνεργατών στην αλυσίδα ανεφοδιασµού. Η ακρίβεια απεικονίζει το βαθµό ασφάλειας 

µε τον οποίο το σύστηµα µπορεί να επισηµάνει τη µετακίνηση ή τα χαρακτηριστικά 

ενός συγκεκριµένου  τροφίµου. Η ακρίβεια καθορίζεται από τη µονάδα της ανάλυσης 

που χρησιµοποιείται και το αποδεκτό ποσοστό λάθους. Η µονάδα της ανάλυσης, 

εµπορευµατοκιβώτιο, φορτηγό, κλουβί, η ηµέρα της παραγωγής, η βάρδια ή 

οποιαδήποτε άλλη µονάδα, είναι µονάδα ανίχνευσης για το σύστηµα ιχνηλασιµότητας. 

Η συνοχή ενός συστήµατος µπορεί αρχικώς να εξεταστεί από το πόσο καλά δοµηµένο 

είναι σε σχέση µε τις απαιτήσεις του. Τα επισηµασµένα στοιχεία πρέπει να 

αντιστοιχούν στον πελάτη, το συνεργάτη και τα εσωτερικά αιτήµατα. Αφετέρου, το 

σύστηµα πρέπει να εµπεριέχει την δυνατότητα αναβάθµισης προκειµένου να 

ενσωµατωθούν νέες λειτουργίες και να επεκταθούν οι παράµετροι της ιχνηλασιµότητας 

ή των στοιχείων που επισηµαίνονται. Η συνοχή εξασφαλίζει τη διάρκεια του 

συστήµατος λόγω της χρήσης προτύπων, της συµβατότητας των αλλεπάλληλων 

πληροφοριακών συστηµάτων και του βαθµού ευελιξίας και προσαρµοστικότητας στο 

περιβάλλον. Το κόστος ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας είναι συχνά δύσκολο να 

υπολογιστεί δεδοµένου ότι το σύστηµα δεν είναι ένα ανεξάρτητο σύστηµα αλλά είναι 

ενσωµατωµένο στα συστήµατα που υπάρχουν ήδη: εργαλεία ποιοτικής διαχείρισης, 

παραγωγή, logistics.( βλ. παράγραφο 3.6 Οφέλη και κόστος ιχνηλασιµότητας). 

 

3.3 Πρότυπα προσδιορισµού-ταυτοποίησης  
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα από τα βασικά µέσα υλοποίησης ενός συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας, είναι τα πρότυπα προσδιορισµού και ταυτοποίησης (standards). Τα 

συστήµατα ιχνηλασιµότητας στηρίζονται σε πρότυπα που ήδη υπάρχουν ή βρίσκονται 

ακόµα υπό ανάπτυξη παγκόσµια. Ένα πρότυπο προσδιορισµού προσδίδει λύσεις 

τηρώντας τις τέσσερις βασικές αρχές της ιχνηλασιµότητας, την αναγνώριση, την 

συλλογή και καταγραφή δεδοµένων, τη διαχείριση συνδέσεων και την επικοινωνία 

(Gencod-EAN France, 2001). 

Πολλές χώρες έχουν αναπτύξει τους δικούς τους κανονισµούς και συστήµατα 

ιχνηλασιµότητας για διάφορα προϊόντα. Έτσι  χώρες όπως η Μ. Βρετανία, οι ΗΠΑ, η 

Γερµανία, η Αυστραλία και άλλες έχουν αναπτύξει κάποια πρότυπα για την 

ιχνηλασιµότητα συγκεκριµένων προϊόντων, όπως είναι το µοσχαρίσιο κρέας, τα ψάρια, 
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τα φρούτα και τα λαχανικά (Φυντικάκης, 2005). Πάντως σε παγκόσµιο επίπεδο, γίνεται 

προσπάθεια ανάπτυξης τέτοιων συστηµάτων που να καλύπτουν όσο το δυνατό 

περισσότερα προϊόντα και χώρες. Μία τέτοια προσπάθεια αποτελεί το Ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα Tracefish, που σκοπός του είναι η ανάπτυξη ενός κοινού προτύπου για την 

ιχνηλασιµότητα των ψαριών. Στον Καναδά η Can-Trace, που είναι µια οργάνωση που 

έχει δηµιουργηθεί από τη βιοµηχανία, αναπτύσσει πρότυπα ιχνηλασιµότητας για όλα τα 

τρόφιµα που παράγονται, επεξεργάζονται και πωλούνται στον Καναδά.  

  Η χρήση κοινά αποδεκτών προτύπων προσδιορισµού και επικοινωνίας είναι 

αναγκαία για την λειτουργία ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Ο σύνηθες και πλέον 

αποδεκτός τρόπος προσδιορισµού σήµερα παγκοσµίως είναι µέσω των προτύπων του 

συστήµατος EAN.UCC. Το σύστηµα EAN.UCC  (European Article Numbering System 

- Uniform Code Council) το διαχειρίζεται ένας διεθνής οργανισµός, ο EAN 

International, που πλέον σήµερα εκπροσωπείται σε περισσότερες από 97 χώρες. Είναι 

ένα σύνολο προτύπων, που διευκολύνει τις επιχειρησιακές συναλλαγές και τις 

διαδικασίες του εµπορίου σε διεθνές επίπεδο.  

Το σύστηµα EAN.UCC διασφαλίζει τη χρήση ξεκάθαρων αριθµών για 

αναγνώριση τοποθεσιών, αγαθών, παγίων και υπηρεσιών παγκοσµίως. Οι αριθµοί 

αναγνώρισης EAN.UCC είναι το κλειδί για πρόσβαση στα αρχεία υπολογιστών. Είναι 

µοναδικοί για όλες τις χώρες και για όλους τους τοµείς, που σηµαίνει ότι για κάθε 

παραλλαγή ενός στοιχείου ή µιας θέσης διατίθεται ένας µοναδικός αριθµός. Οι αριθµοί 

είναι ασήµαντοι προσδιορίζοντας απλώς ένα στοιχείο αλλά δεν περιέχουν οποιεσδήποτε 

πληροφορίες για αυτό. Οι πληροφορίες που συνδέονται µε αυτούς τους αριθµούς 

εξαρτώνται από τις απαιτήσεις των συνεργατών της αλυσίδας ανεφοδιασµού. Όντας 

σταθερού µήκους και συµπεριλαµβανοµένου ενός τυποποιηµένου ψηφίου ελέγχου, 

εξασφαλίζουν την ακρίβεια και τη σωστή επεξεργασία του αριθµού. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι αριθµοί αυτοί και η λειτουργία τους.Global Location Number 

(GLN): Πρόκειται για τον αριθµό αναγνώρισης τοποθεσίας. Μέσω αυτού δύναται η 

µοναδική και αναµφισβήτητη αναγνώριση φυσικών, λειτουργικών ή νοµικών 

οντοτήτων, όπως αποθήκες σηµεία φόρτωσης/ εκφόρτωσης, εργοστάσια και γενικά 

οποιοδήποτε τµήµατος που αποτελεί µέρος µιας επιχείρησης. Μια εµπορική σχέση 

περιλαµβάνει πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, κάθε µια από τις οποίες αποτελείται 

από διάφορα τµήµατα και λειτουργικές οντότητες. Η επιτυχηµένη συνεργασία και 

συντονισµός αυτών προϋποθέτει επακριβή αναγνώριση κάθε τοµέα. Κάθε επιχείρηση 

που κατέχει ένα EAN.UCC πρόθεµα (Prefix) µπορεί και οφείλει να ορίσει ένα GLN για 
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κάθε επιχειρησιακή µονάδα, που έχει. διαφορετική διεύθυνση, ή λειτουργία µε ένα 

διαφορετικό αριθµό. Οι συνηθέστερες πληροφορίες που προσαρτώνται σε ένα GLN 

είναι: χώρα, γεωγραφική και ταχυδροµική διεύθυνση, κωδικός πιστοποίησης, κωδικός 

συσκευαστή, όνοµα επικοινωνίας, θέση. 

Global Trade Identification Number (GTIN): Είναι ο αριθµός αναγνώρισης 

εµπορικών στοιχείων. Αυτό περιλαµβάνει τόσο µεµονωµένα αντικείµενα όσο και τους 

διάφορους σχηµατισµούς π.χ κιβώτιο. Αποτελείται από έναν κωδικό ο οποίος δίνεται 

από την EAN.UCC και τακτοποιεί µοναδικά µια συγκεκριµένη εταιρεία και από έναν 

κωδικό ο οποίος δίνεται από την εταιρεία και υποδεικνύει το συγκεκριµένο προϊόν 

(συνήθως τύπο προϊόντος).  Περισσότερα δεδοµένα µπορούν να προσδοθούν στο 

συγκεκριµένο στοιχείο µε τη χρήση των Application Idetifiers (AI’s), που 

χρησιµοποιούνται ευρέως για την περεταίρω περιγραφή του προϊόντος (πχ βάρος, και 

ηµεροµηνία λήξης) και να τακτοποιήσουν µοναδικά κάθε συγκεκριµένο στοιχείο. Η 

παρτίδα παραγωγής και ο σειριακός αριθµός ή απλά η ηµεροµηνία και ώρα παραγωγής, 

χρησιµοποιούνται συνήθως για να τακτοποιήσουν µοναδικά το συγκεκριµένο στοιχείο. 

 

 
Εικόνα 1: Υπόδειγµα κωδικού GTIN 

 

Serial Shipping Container Code (SSCC): Με τον κωδικό αυτό γίνεται η 

αναγνώριση των λογιστικών µονάδων. Λογιστική µονάδα είναι ένα στοιχείο 

οποιασδήποτε σύνθεσης που δηµιουργείται για τη µεταφορά ή/ και την αποθήκευση 

που πρέπει να διαχειριστεί κατά µήκος της αλυσίδας ανεφοδιασµού. Ο κωδικός SSCC 

ενώνει τα εµπορικά στοιχεία, (που προσδιορίζονται από ένα GTIN που µεταφέρονται 

από κοινού. Συνδεόµενος µε τα εµπορικά στοιχεία, τα GNL ή/ µε το Batch Number, ο 

SSCC είναι µοναδικός για κάθε συγκεκριµένη λογιστική µονάδα (παλέτες, βαρέλια, 

κλουβιά, εµπορευµατοκιβώτια, κ.λ.π.). Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη που συσκευάζουν 

κατά µήκος της αλυσίδα ανεφοδιασµού µπορούν να τον χρησιµοποιήσουν ως αριθµό 

αναφοράς στις σχετικές πληροφορίες που φυλάσσονται στα αρχεία υπολογιστών. 

Ανάλογα µε το τι θεωρείται λογιστική µονάδα, η αναγνώριση µιας µικτής παλέτας 

µπορεί να γίνει στο σύνολο αυτής, ανά στοιβάδα, στο σύνολο και ανά στοιβάδα. Οι 
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συνήθης πληροφορίες που µπορεί να ακολουθούν ένα SSCC είναι: περιεχόµενο, GTIN 

,προµηθευτής, µεταφορική εταιρία, ηµεροµηνία παράδοσης, θερµοκρασία και 

τοποθεσία αποθήκευσης, ποσότητα των κιβωτίων που προστέθηκαν ή αναιρεθήκαν από 

µια παλέτα, συνθήκες µεταφοράς, µετακινήσεις (ηµεροµηνία/ ώρα), κ.α. 

Το σύστηµα κωδικών EAN.UCC προσδίδεται στα συγκεκριµένα στοιχεία µε τη 

χρήση γραµµωτού κώδικα (bar code) πάνω στο συγκεκριµένο στοιχείο. Οι γραµµωτοί 

κώδικες µπορούν να διαβαστούν από τους ανιχνευτές (scanners) και οι πληροφορίες 

µπορούν να ανακτηθούν σε πραγµατικό χρόνο. Οι κωδικοί EAN.UCC µελλοντικά θα 

µπορούν να  χρησιµοποιηθούν και σε άλλους φορείς δεδοµένων όπως τα RFID (Radio 

Frequency Identification) tags (ετικέτες ραδιοσυχνικής αναγνώρισης αντικειµένου) (βλ. 

παράγραφο 3.5). 

Οι διαφορετικές δοµές που µπορεί να παίρνει το σύστηµα κωδικοποίησης  

EAN.UCC, είναι οι εξής: 

• UCC-12 (UPC-A):  Πρόκειται για ένα 12-ψήφιο αριθµό που χρησιµοποιείται 

κυρίως στη Βόρεια Αµερική. 

•  EAN/UCC-8 (EAN-8): Πρόκειται για ένα 8-ψήφιο αριθµό που χρησιµοποιείται 

κυρίως εκτός στη Βόρεια Αµερική. 

• EAN/UCC-13 (EAN-13): Πρόκειται για ένα 13-ψήφιο αριθµό που 

χρησιµοποιείται κυρίως εκτός στη Βόρεια Αµερική. 

• EAN/UCC-14 (EAN/UCC-128 ή ITF-14): Πρόκειται για ένα 14-ψήφιο αριθµό 

που χρησιµοποιείται για προσδιορισµό εµπορικών στοιχείων διαφόρων 

επιπέδων συσκευασίας. Οι εφαρµογές αναγνώρισης (Application Identifiers, 

AI's) του συστήµατος EAN.UCC είναι υποχρεωτικές κατά τη χρήση αυτής της 

κωδικοποίησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Οι διαφορετικές δοµές του συστήµατος EAN/UCC 
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3.4 Πρότυπο εφαρµογής ιχνηλασιµότητας στο βόειο κρέας   
 

Στην παράγραφο αυτήν παρουσιάζεται ένα πρότυπο εφαρµογής 

ιχνηλασιµότητας στο βόειο κρέας. Οι λόγοι που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο προϊόν, να 

παρουσιαστεί ως παράδειγµα εφαρµογής ιχνηλασιµότητας είναι ότι το η ασφάλεια του 

κρέατος αυτού έχει ανησυχήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν τους καταναλωτές µε 

συνέπεια να υπάρχουν πολύ συγκεκριµένες απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας από την 

κοινοτική νοµοθεσία. Εξάλλου αυτό είναι και το προϊόν µε βάση το οποίο ερευνώνται 

οι προτιµήσεις των καταναλωτών ως προς την ιχνηλασιµότητα στη συγκεκριµένη 

εργασία (βλ. παράγραφο 5.3). 

Η Ε.Ε. µε τον κανονισµό 1760/2000 απαιτεί την ιχνηλασιµότητα του βόειου 

κρεµαστός από τη γέννηση του ζώου µέχρι και το σηµείο πώλησης. Ο κανονισµός 

στοχεύει στο να εξασφαλίσει σύνδεση µεταξύ συγκεκριµένων τµηµάτων κρέατος και 

του ζώου από το οποίο προήλθαν.  Συγκεκριµένα οι ετικέτες του κρέατος θα πρέπει να 

αναγράφουν ξεκάθαρα τα ακόλουθα έξι στοιχεία:  

• Έναν κωδικό που εξασφαλίζει τη σύνδεση µεταξύ τµήµατος κρέατος και ζώου 

προέλευσης. 

• Χώρα γέννησης του ζώου 

• Χώρα ή χώρες πάχυνσης  

• Χώρα σφαγής 

• Χώρα ή χώρες τεµαχισµού 

• Αριθµούς έγκρισης σφαγείου και σηµείου τεµαχισµού. 

Το σύστηµα αναγνώρισης των βοοειδών αποτελείται από ειδικά ενώτια (σκουλαρίκια) 

που τοποθετούνται σε κάθε ζώο, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων και 

το µητρώο στάβλου που διατηρεί κάθε κτηνοτρόφος.  

Τα ενώτια αποτελούν την ταυτότητα του ζώου και αναγράφουν τον κωδικό της 

χώρας και ένα εθνικό αριθµό αποκλειστικής αρίθµησης. Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει 

µία σειρά αριθµών το µµήκος της οποίας ποικίλει ανά ευρωπαϊκή χώρα, και διάφορες 

συνέχειες αριθµών που επιτρέπουν τον εντοπισµό της ζώνης διαχείρισης γέννησης του 

ζώου (νοµός, επαρχία, διαµέρισµα, κ.λπ) και/ή την εκµετάλλευση γέννησης, ή µµπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ακόµα ως αριθµός εργασίας. 
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Εικόνα 3: Παράδειγµα ενωτίου για την Ελλάδα 
 

Η νοµοθεσία επιβάλει την τήρηση και αναγραφεί συγκεκριµένων στοιχείων επί 

του προϊόντος σε κάθε στάδιο της πορείας του προς τον καταναλωτή. Τα στάδια αυτά 

εκτός από τη γέννηση και εκτροφή του ζώου είναι η σφαγή, ο τεµαχισµός και η πώληση. 

Η EAN.UCC προτείνει ένα σύστηµα προσδιορισµού αυτών των στοιχείων µέσω των 

αριθµών κωδικοποίησής της και πιο συγκεκριµένα του EAN/UCC-128  και τη χρήση 

των AI’s (Application Identifiers) (EAN International, 2001). Με τη χρήση των AI’s, 

είναι δυνατή και η καταχώρηση επιπρόσθετων πληροφοριών, όπως βάρος, ηµεροµηνίες 

γέννησης, σφαγής και άλλα. Στην εικόνα 4 φαίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής 

γραµµωτού κώδικα EAN/UCC-128  σε προϊόν βοδινού κρέατος σε σφαγείο. 

 

 

 
Εικόνα 4: Εφαρµογή EAN.UCC bar code σε µοσχαρίσιο κρέας σε σφαγείο 
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3.5 Εξελίξεις στο χώρο της ιχνηλασιµότητας των τροφίµων 
 

Μία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της αλυσίδας ανεφοδιασµού και 

κατ’ επέκταση και στο χώρο της ιχνηλασιµότητας των τροφίµων, είναι η τεχνολογία 

ραδιοσυχνικής αναγνώρισης αντικειµένων (RFID- Radio Frequency Identification). Η 

τεχνολογία αυτή εισάγει ένα νέο τρόπο αναγνώρισης και σήµανσης κιβωτίων, παλετών 

καθώς και µεµονωµένων προϊόντων αυτοµατοποιώντας και µετασχηµατίζοντας 

κοµβικές επιχειρηµατικές διαδικασίες. Έχει γνωρίσει µεγάλη άνθηση τα τελευταία 

χρόνια και από πολλούς θεωρείται ως ο διάδοχος των ετικετών γραµµωτού κώδικα 

(barcodes). 

Η νέα αυτή τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης και ανάκτησης δεδοµένων 

στηρίζεται στην εφαρµογή ραδιοκυµατικών συχνοτήτων. Κύρια στοιχεία της 

τεχνολογίας RFID είναι οι ηλεκτρονικές ετικέτες (RFID tags) που χρησιµοποιούνται 

για την αποθήκευση αναγνωριστικών στοιχείων και οι αναγνώστες/ εγγραφείς (RFID 

scanners) που απαιτούνται για τη σύλληψη και µεταβίβαση αυτών. Οι πληροφορίες οι 

οποίες συλλέγονται µεταφέρονται σε ένα κεντρικό υπολογιστή. Συνοπτικά ένα σύστηµα 

RFID αποτελείται από 3 συστατικά µέρη: µια κεραία ή µια σπείρα, έναν ποµποδέκτη 

(µαζί µε τον αποκωδικοποιητή) και έναν αναµεταδότη, που προγραµµατίζεται 

ηλεκτρονικά µε τις µοναδικές πληροφορίες. 

 

 
Εικόνα 5: Ετικέτες (tags) RFID 
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Οι ετικέτες RFID (RFID tags) διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό µικροκύκλωµα και µία 

κεραία και τοποθετούνται πάνω σε κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο (προϊόν, παλέτα, 

κιβώτιο). Με τη χρήση του αναγνώστη (RFID scanners) είναι δυνατή η αναγνώριση και 

η ανάγνωση των δεδοµένων που είναι υποθηκευµένα στην ετικέτα και προσδιορίζουν 

το συγκεκριµένο στοιχείο. Οι ετικέτες RFID σε αντίθεση µε αυτές γραµµωτού κώδικα, 

είναι δυναµικές, δηλαδή είναι δυνατό να µεταβληθούν τα δεδοµένα που αυτές 

περιέχουν και έχουν µεγαλύτερη χωρητικότητα, δηλαδή µπορούν να καταγράψουν και 

να µεταφέρουν µεγαλύτερο αριθµό δεδοµένων. Σε αντίθεση µε τους γραµµωτούς 

κώδικες, δεν απαιτείται η οπτική επαφή µε τον αναγνώστη για την ανάκτηση των 

δεδοµένων.   Όπως ο Παγκόσµιο Κώδικα Προϊόντος (UPC- Universal Product Code) 

που χρησιµοποιείται στους γραµµωτούς κώδικες, η εφαρµογή της τεχνολογίας RFID 

στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο EPC (Electronic Product Code). Είναι ένα παγκόσµιο 

πρότυπο, µέσω του οποίου κάθε αντικείµενο αποκτά µοναδική «ταυτότητα».Ο 

Ηλεκτρονικός Κώδικας Προϊόντος (EPC) σκοπό έχει να βελτιώσει τη αποτελεσµατική 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και να µειώσει τα λειτουργικά κόστη. 

Η χρήση της τεχνολογίας RFID  είναι δυνατό να προσφέρει µία σειρά από οφέλη 

στους καταναλωτές, λιανοπωλητές και παραγωγούς τροφίµων που ως τώρα δεν 

υπήρχαν και ακόµα περισσότερα µε τη περαιτέρω εξέλιξή τους. Οι καταναλωτές 

µπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας µέσω της µεγαλύτερης 

διαθεσιµότητας των προϊόντων αφού θα εντοπίζονται άµεσα οι ελλείψεις και θα 

αντικαθίστανται άµεσα προϊόντα που είναι κοντά στη λήξη τους. Μελλοντικά όταν η 

τεχνολογία RFID εφαρµοστεί ευρέως σε µεµονωµένα προϊόντα τροφίµων, οι 

καταναλωτές θα µπορούν να επωφεληθούν από το µεγαλύτερο εύρος και βάθος 

ιχνηλασιµότητας που θα τους παρέχει το σύστηµα µε µία πληθώρα πληροφοριών για το 

συγκεκριµένο προϊόν. Οι λιανοπωλητές επωφελούνται από τον καλύτερο έλεγχο των 

αποθεµάτων τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Μελλοντικά µε τη 

χρήση των ετικετών σε κάθε προϊόν περαιτέρω όφελος θα αποτελεί η άµεση καταγραφή 

της ζήτησης κάθε προϊόντος και η λειτουργία της ετικέτας και σαν αντικλεπτικό 

σύστηµα.  Για τις βιοµηχανίες τροφίµων τα οφέλη είναι ανάλογα µε αυτά των 

λιανοπωλητών, καλύτερη διαχείριση αποθεµάτων και εκτέλεση παραγγελιών, 

ευκολότερη και πληρέστερη ιχνηλασιµότητα και µελλοντικά αµέσως προσδιορισµός 

της ζήτησης.  
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Περιοριστικός παράγοντας για τη µη ευρεία διάδοση της τεχνολογίας αυτής και τη 

µικρή εφαρµογή της κυρίως σε προϊόντα λιανικής πώλησης, είναι το κόστος της. 

Σήµερα το κόστος κατασκευής µίας ετικέτας RFID κυµαίνεται στα 0,14 € ενώ για να 

θεωρηθεί συµφέρουσα η χρησιµοποίησή της σε προϊόντα λιανικής όπως τρόφιµα πρέπει 

να φτάσει γύρω στα 0,03 €. Πάντως λόγω της µεγάλης ζήτησης η τιµή των ετικετών 

έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αναµένεται να µειωθεί και άλλο (GCI 

& IBM, 2003; Rindle & Wolfram, 2004; Sekhri, 2006)  

Στην τεχνολογία των RFID αλλά και της ανάγνωσης γραµµωτών κωδικών 

βασίζεται η ιδέα του καταστήµατος του µέλλοντος που έχει αναπτύξει η αλυσίδα 

υπερκαταστηµάτων METRO Group σε ένα υποκατάστηµά της στη Γερµανία. Σκοπός 

είναι µε τη βοήθεια της τεχνολογίας και τη συνεργασία των προµηθευτών, να 

προσφέρει στους καταναλωτές ενισχυµένη αγοραστική εµπειρία βελτιώνοντας 

παράλληλα την αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα της διαδικασίας ανεφοδιασµού. 

Χάρη στην τεχνολογία RFID είναι δυνατό να καταχωρηθούν όλες οι µετακινήσεις των 

εισερχοµένων στην αποθήκη αγαθών και να ελεγχθεί η πορεία τους κατά µήκος της 

αλυσίδας ροής αγαθών, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος κόπος από το προσωπικό της 

κεντρικής αποθήκης. Με αυτό τον τρόπο η πορεία και η τοποθεσία κάθε ξεχωριστού 

προϊόντος µπορεί να βρεθεί εύκολα και γρήγορα Η χρησιµότητα αυτού του συστήµατος 

διευκολύνει τις διεργασίες τόσο στην κεντρική αποθήκη, όσο και στην µεταφορά και 

αποθήκευση ή την τοποθέτηση στα ράφια. Ως προς τον καταναλωτή, προσωπικοί 

βοηθοί αγορών, τερµατικά πληροφοριών και νέες µορφές διαφήµισης, βοηθούν τους 

πελάτες να βρουν τα προϊόντα που θέλουν και τους συµβουλεύουν µε εκτενείς 

πληροφορίες κατά επιλογή αυτών. Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν κάλλιστα να 

προσαρµοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Η µορφή αυτή εξατοµικευµένης 

ενηµέρωσης για το κάθε συγκεκριµένο προϊόν και στην περαιτέρω µελλοντική εξέλιξή 

της, µπορεί να αποτελέσει την ιδανική µορφή επέκτασης συστήµατος πλήρους 

ιχνηλασιµότητας ως το επίπεδο του τελικού καταναλωτή. Οι πελάτες µπορούν να 

ανιχνεύσουν τα προϊόντα χρησιµοποιώντας τον προσωπικό βοηθό αγορών ή να 

χρησιµοποιήσουν τα αυτόµατα σηµεία πληρωµής. Ο χρόνος αναµονής στα ταµεία και ο 

φόρτος εργασίας για τους υπαλλήλους έτσι µειώνονται σηµαντικά (Metro Group, 

2005). 
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3.6 Οφέλη και κόστος της ιχνηλασιµότητας για τις επιχειρήσεις τροφείων  
 

Οι επιχειρήσεις τροφίµων εφαρµόζοντας συστήµατα ιχνηλασιµότητας 

προσδοκούν να επιτύχουν τρεις κύριους στόχους, α) να προσφέρουν στους 

καταναλωτές ασφαλή τρόφιµα, προσαρµοζόµενες παράλληλα στη σχετική νοµοθεσία, 

β) να βελτιώσουν τη διαχείριση της αλυσίδας ανεφοδιασµού και γ) να 

διαφοροποιήσουν και να δώσουν προστιθέµενη αξία στα προϊόντα τους. Τα  οφέλη που 

συνδέονται µε τη σειρά αυτών των στόχων, ποικίλουν, έτσι οι επιχειρήσεις µέσω ενός 

συστήµατος ιχνηλασιµότητας µπορούν να επωφεληθούν από το χαµηλότερου κόστους 

συστηµάτων διανοµής, τις µειωµένες δαπάνες ανάκλησης, την προστασία της φήµης 

τους από δυσµενή περιστατικά, την αποτελεσµατική διαχείριση αποθεµάτων και 

παραγωγής, µέχρι τη αύξηση και επέκταση των πωλήσεων, µέσω αποτελεσµατικής 

προβολής προς τους καταναλωτές της ικανότητάς τους για πλήρη ιχνηλασία των 

προϊόντων τους.. Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη της ιχνηλασιµότητας µεταφράζονται σε 

µεγαλύτερα καθαρά εισοδήµατα για την εταιρία. Οι εταιρίες καθιερώνουν τα 

συστήµατα ιχνηλασιµότητας για να επιτύχουν ένα ή περισσότερους στόχους και για να 

συγκεντρώσουν τα οφέλη. Αυτά τα οφέλη οδηγούν στην ανάπτυξη των συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας κατά µήκος της αλυσίδας ανεφοδιασµού (Food Standarts Agency, 

2002; Golan et al., 2003). 

   Βέβαια ο βαθµός που ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας µπορεί να ωφελήσει µία 

επιχείρηση, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: α) το βαθµό των πληροφοριών που 

παράγονται, β) την ποιότητα των πληροφοριών και γ) το είδος των πληροφοριών που 

διαχέονται στην αλυσίδα ανεφοδιασµού µέχρι των τελικό καταναλωτή. Η νοµοθεσία 

προβλέπει και επιβάλει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις για πληροφορίες που πρέπει να 

τηρούνται. Παρόλα αυτά κάποιες εταιρείες επιλέγουν να δώσουν µεγαλύτερο βάθος και 

εύρος στην ιχνηλασιµότητα που εφαρµόζουν στα προϊόντα τους, αναµένοντας να 

επωφεληθούν στο έπακρο από τα πλεονεκτήµατα που αυτή µπορεί να προσφέρει. 

Εποµένως η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών που παράγονται και τηρούνται 

είναι µια απόφαση πολιτικής που εφαρµόζει κάθε συγκεκριµένη επιχείρηση και άπτεται 

των στρατηγικών της επιλογών (Sodano & Verneau, 2004). 

Σε ότι αφορά το κόστος, οι δαπάνες της ιχνηλασιµότητας περιλαµβάνουν τις 

δαπάνες απόκτησης και αρχειοθέτησης των πληροφοριών και αυτές του διαχωρισµού 

των υλών και των προϊόντων. Οι δαπάνες αρχειοθέτησης είναι εκείνες που προκύπτουν 

από τη συλλογή και τη συντήρηση των πληροφοριών για τις ιδιότητες των προϊόντων 
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καθώς κινούνται µέσω της παραγωγής, επεξεργασίας και των καναλιών διανοµής. Σε 

µερικές περιπτώσεις, το σύστηµα αρχειοθέτησης για την ιχνηλασιµότητα είναι 

παρόµοιο µε αυτό που υπήρχε ήδη στην εταιρία για λογιστικούς σκοπούς και εποµένως 

οι δαπάνες πρώτης εγκατάστασης συστηµάτων περιορίζονται σηµαντικά. Σε άλλες 

περιπτώσεις, οι σκοποί του συστήµατος ιχνηλασιµότητας µπορούν να απαιτήσουν 

προσθήκες στα υπάρχοντα συστήµατα αρχειοθέτησης και εποµένως οι δαπάνες για 

πάγια ανεβαίνουν. Οι δαπάνες διαχωρισµού προϊόντων είναι εκείνες που προκύπτουν 

από την κράτηση των ιδιοτήτων των προϊόντων χωριστών η µια από την άλλη για 

λόγους ανίχνευσης. Η διαφοροποίηση των προϊόντων για λόγους ανίχνευσης 

επιτυγχάνεται µε το σπάσιµο της ροής παραγωγής σε οποιαδήποτε µονάδα που 

καθορίζεται από κοινές διαδικασίες ή τις ιδιότητες περιεχοµένου. Οι δαπάνες 

διαχωρισµού µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το επίπεδο ιχνηλασιµότητας που 

επιθυµείται να εφαρµοστεί, τα πάγια κεφάλαια που ήδη διαθέτει η επιχείρηση σε 

εξοπλισµό και εγκαταστάσεις και την οργάνωση της παραγωγής της (Meuwissen, 

Velthuis, Hogeveen, & Huirne, 2002).  

Το επίπεδο ακρίβειας ενός συστήµατος έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στο 

κόστος. Συστήµατα που απαιτούν έναν υψηλό βαθµό ακρίβειας είναι περισσότερο 

δαπανηρά.. Οι δαπάνες αρχειοθέτησης τείνουν να αυξηθούν µε µικρότερα µεγέθη 

παρτίδων. Οι δαπάνες αρχειοθέτησης και διαχωρισµού τείνουν να αυξηθούν µε την 

πολυπλοκότητα των συστηµάτων παραγωγής και διανοµής. Προϊόντα που 

υποβάλλονται σε έναν µεγάλο αριθµό µετασχηµατισµών στο δρόµο τους προς την 

αγορά, παράγουν πολλές νέες πληροφορίες και είναι χαρακτηριστικά δυσκολότερο να 

ακολουθηθούν από τα προϊόντα µε λίγη επεξεργασία. Προϊόντα που αγοράζονται και 

πωλούνται πολλές φορές επίσης τείνουν να έχουν την υψηλότερες δαπάνες 

αρχειοθέτησης και διαχωρισµού από εκείνα που παραµένουν µέσα στην ίδια 

επιχείρηση. Οποτεδήποτε ένα προϊόν περνάει από µια εταιρία σε άλλη, νέα γραφική 

εργασία απαιτείται, δεδοµένου ότι οι εταιρίες συνδέουν τις παραλαβές µε το προϊόν και 

ρυθµίζουν τα µεγέθη των παρτίδων. Οι νέες τεχνολογίες κωδικοποίησης και λογισµικού 

βοηθούν  στη µείωση των δαπανών ανεφοδιασµού-διαχείρισης  κατά µήκος της 

αλυσίδας., νέες τεχνολογίες πληροφοριών ωθούν προς τα κάτω το κόστος της 

αρχειοθέτησης και υποκινούν επενδύσεις στα συστήµατα ιχνηλασιµότητας (Golan et 

al., 2003; Φυντικάκης, 2005).  

Σε κάθε περίπτωση πάντως για να αξιολογηθεί σωστά το κόστος εφαρµογής 

ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας, πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος της µη 
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εφαρµογής του. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων καλούνται να αξιολογήσουν και να 

κοστολογήσουν τις επιπτώσεις που θα έχει για την επιχείρησή τους κάποιο σφάλµα 

στην παραγωγή, κάποια ανάγκη ανάκλησης προϊόντος ή η µη αποτελεσµατική 

διαχείριση των διαδικασιών τους. Επίσης κάτι πολύ σηµαντικό που θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη είναι οι στρατηγικές ευκαιρίες που ανοίγονται για κάποια 

επιχείρηση που  αποφασίζει να επενδύσει στην ιχνηλασιµότητα. Έχοντας κατά νου την 

ανάγκη των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιµα, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

επενδύσουν στην ιχνηλασιµότητα ως µέσο ποιοτικής διαφοροποίησης των προϊόντων 

τους, αφουγκραζόµενες συγκεκριµένες επιθυµίες των καταναλωτών. 

 

 

 

4. Ιχνηλασιµότητα και καταναλωτές  
 

4.1 Πληροφορίες για τα τρόφιµα και η σηµασία της ιχνηλασιµότητας για τον καταναλωτή  
 

Οι διατροφικοί κίνδυνοι και οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει στην ευρωπαϊκή 

αγορά τροφίµων τα τελευταία χρόνια, έχουν επιφέρει έλλειψη εµπιστοσύνης από τη 

µεριά των καταναλωτών για τη λειτουργία και τις διαδικασίες του αγροτοφικού 

συµπλόκου και έχουν φέρει τον καταναλωτή στο επίκεντρο της συζήτησης της αγορές 

τροφίµων. Η ασφάλεια των καταναλωτών από τους διατροφικούς κινδύνους, είναι ο 

πρωταρχικός λόγος που οδήγησε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές και κρατικές αρχές και τις 

επιχειρήσεις τροφίµων, στην ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων ιχνηλασιµότητας. Οι 

διατροφικές κρίσεις έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του ενδιαφέροντος των 

καταναλωτών για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιµα.  

Τα θέµατα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων λαµβάνουν πλέον 

εκτεταµένη κάλυψη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κάτι που έχει οδηγήσει τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις του κλάδου να αλλάξουν τις πεποιθήσεις, τις στάσεις 

και τις συµπεριφορές τους. Παρά το γεγονός ότι τα τρόφιµα ποτέ στο παρελθόν δεν 

ήταν τόσο ασφαλή όσο σήµερα, φαίνεται πως οι καταναλωτές αισθάνονται αβέβαιοι για 

την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίµων που φτάνουν στο πιάτο τους. Οι 

καταναλωτές φαίνεται πως θέλουν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να έχουν µία 

ισορροπηµένη διατροφή, να αποφύγουν συγκεκριµένα συστατικά πιθανόν 

αλλεργιογόνα για αυτούς, να γνωρίζουν την προέλευση, τις περιβαλλοντικές, ηθικές και 
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τεχνολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες παρήχθη ένα συγκεκριµένο προϊόν 

(Verbeke, 2005).  Οι καταναλωτές χρησιµοποιούν «ενδείξεις ποιότητας» για να 

αξιολογήσουν την ποιότητα των προϊόντων Οι εσωτερικές ποιοτικές ενδείξεις αφορούν 

στο φυσικό, απτό προϊόν και περιλαµβάνουν για παράδειγµα περιεκτικότητα σε λίπος, 

υφή και χρώµα. Οι εξωτερικές ενδείξεις µπορούν να περιλαµβάνουν τη µάρκα, την τιµή 

και την προέλευση. Κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά 

αναζήτησης, τα οποία είναι φανερά στον καταναλωτή πριν την αγορά του προϊόντος. 

Τα εµπειρικά χαρακτηριστικά µπορούν να αξιολογηθούν µόνο µετά την κατανάλωση 

του τροφίµου. Μερικά προβλήµατα ασφάλειας τροφίµων είναι εµπειρικά, όπως πολλά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά (η τρυφερότητα του κρέατος, η οξύτητα ενός πορτοκαλιού 

κτλ). Πολλά χαρακτηριστικά ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων είναι 

χαρακτηριστικά εµπιστοσύνης, όπως η προέλευση του προϊόντος, οι συνθήκες 

διαβίωσης κάποιου ζώου, οι περιβαλλοντικές πρακτικές στη φάρµα εκτροφής ή η 

χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (Hobbs, 2003b).  

Οι καταναλωτές υφίστανται το λεγόµενο κόστος πληροφόρησης για να 

διαπιστώσουν αν µία εµπειρική ή ένδειξη εµπιστοσύνης υπάρχει στην πραγµατικότητα.  

Η αδυναµία των καταναλωτών ή οποιουδήποτε µέλους της αλυσίδας προµήθειας 

τροφίµων να έχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη σαφή γνώση του προϊόντος, 

ονοµάζεται ασύµµετρη πληροφόρηση. Σαν αποτέλεσµα της ασύµµετρης πληροφόρησης 

µπορεί να προκύψει αποτυχία της αγοράς, αν ανταγωνίστηκα επιλεγούν τρόφιµα 

χαµηλής ποιότητας και ασφάλειας µε την απουσία σηµάτων πληροφόρησης προς τους 

καταναλωτές. Η αγορά έχει το µηχανισµό να αυτοδιορθώνεται αν η αποκάλυψη της 

ποιότητας είναι χωρίς κόστος. Οι επιχειρήσεις που προµηθεύουν την αγορά µε ποιοτικά 

προϊόντα έχουν κάθε λόγο να αποκαλύψουν την ύπαρξη αυτής της ποιότητας. 

Εποµένως µη αποκάλυψη υποδηλώνει µη ύπαρξη ποιότητας. Αυτός ο µηχανισµός 

αυτοδιόρθωσης βασίζεται στην ικανότητα να επαληθεύεται η ύπαρξη ποιότητας εκ των 

υστέρων και χωρίς κόστος. Όµως έχει αποδειχθεί ότι οι εταιρείες που στοχεύουν 

αποκλειστικά στη µεγιστοποίηση των κερδών τους, µπορούν να κερδίσουν από την 

εξαπάτηση των καταναλωτών µε ψευδείς ισχυρισµούς ποιότητας. Οι σχέσεις 

επαναλαµβανόµενων αγορών και ο έλεγχος από τρίτους, είναι απαραίτητες για 

αποτελεσµατικές αγορές προϊόντων υψηλής ποιότητας. Οι αποτελεσµατικές αγορές σε 

τέτοιου είδους προϊόντα απαιτούν ενδείξεις ποιότητας που µπορούν να πιστοποιηθούν 

(Hobbs, 2003b). 
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Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας και οι ετικέτες διευκολύνουν τον εφοδιασµό 

των καταναλωτών µε πληροφορίες και ενδείξεις ποιότητας. Οι πληροφορίες που 

υπάρχουν πάνω στις ετικέτες των τροφίµων µπορούν να λειτουργήσουν ως ενδείξεις 

που συνεισφέρουν στην αξιολόγηση του καταναλωτή για εναλλακτικά προϊόντα. Έτσι 

οι ετικέτες είναι ένα µέσο που συµβάλει στη µείωση της ασύµµετρης πληροφόρησης 

των καταναλωτών. Βέβαια η συνοδεία των πληροφοριών που υπάρχουν στις ετικέτες 

από κάποιο πιστοποιηµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας αυξάνει το κόστος παροχής 

αυτών των πληροφοριών. Όµως η ύπαρξη και µόνο κάποιων πληροφοριών, έστω και µε 

τον ισχυρισµό εφαρµογής συστήµατος ιχνηλασιµότητας δεν αρκεί για να αυξήσει την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι πληροφορίες αυτές για να θεωρούνται έγκυρες θα 

πρέπει να συνοδεύονται από κάποια πιστοποίηση. Φαίνεται πως για τους καταναλωτές 

µετράει πολύ περισσότερο η εγγύηση ασφάλειας και ποιότητας από τις ενδείξεις 

ιχνηλασιµότητας (Hobbs, Bailey, Dickinson, & Haghiri, 2005; Verbeke, 2005)  

Πάντως σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή συστηµάτων ιχνηλασιµότητας, έχει 

πολλαπλά οφέλη και αφορά τους καταναλωτές για τους εξής λόγους (Food Standarts 

Agency, 2002): 

• Προστατεύει την ασφάλεια των τροφίµων µε αποτελεσµατικές ανακλήσεις 

προϊόντων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

• Επιτρέπει την αποφυγή συγκεκριµένων τροφίµων και συστατικών εύκολα, κάτι 

που είναι ιδιαίτερα χρήσιµο όταν κάποιος έχει µια αλλεργία ή δυσανεξία σε 

συγκεκριµένα συστατικά ή προτιµάει συγκεκριµένα τρόφιµα, όπως αυτά 

βιολογικής καλλιέργειας. 

• Επιτρέπει να γίνεται πραγµατική επιλογή µεταξύ προϊόντων που παρήχθησαν µε 

διαφορετικούς τρόπους. 

Οι καταναλωτές µέσω της ιχνηλασιµότητας κερδίζουν κυρίως έµµεσα ή µη 

άµεσα αντιληπτά οφέλη, όπως η πιο αποτελεσµατική επίτευξη παραγωγής ασφαλών 

τροφίµων και η αυξηµένη αποδοτικότητα των ανακλήσεων προϊόντων σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας ωφελούν τους καταναλωτές, 

προσφέροντας περισσότερο έλεγχο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνηση τροφίµων, 

η οποία έτσι παραδίδει ασφαλέστερα και ίσως ποιοτικότερα τρόφιµα.  

Εξάλλου όλο και περισσότεροι καταναλωτές ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την 

προέλευση και τον τρόπο παρασκευής των τροφίµων που αγοράζουν. Πολλοί είναι 

αυτοί που αναζητούν συγκεκριµένες πληροφορίες για τη σύσταση των τροφίµων, ώστε 

να αποφύγουν υλικά που τους προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες. Μερικοί µάλιστα 
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αναζητούν πληροφορίες που θα τους επιβεβαιώνουν την βιολογική καλλιέργεια 

κάποιου προϊόντος ή τη µη ύπαρξη γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, ή ακόµα ότι 

το συγκεκριµένο προϊόν υπήρξε αντικείµενο δίκαιης συναλλαγής µεταξύ παραγωγού 

και µεσολαβητών.  

Η ιχνηλασιµότητα εποµένως µπορεί να αποτελέσει µέρος ενός αποτελεσµατικού 

συστήµατος που προµηθεύει τους καταναλωτές µε πληροφορίες που έχουν να κάνουν 

µε όλα τα στάδια παραγωγής και διανοµής οποιουδήποτε προϊόντος. Μπορεί εποµένως 

να υποστηρίξει το δικαίωµα του καταναλωτή να γνωρίζει από που προέρχεται το 

φαγητό του και του επιτρέπει να παίρνει αποφάσεις µε µεγαλύτερη επίγνωση για το αν 

θα αγοράσει κάποιο συγκεκριµένο προϊόν ή όχι.    

Στην πραγµατικότητα ο ρόλος της ιχνηλασιµότητας ως σύστηµα ασφάλειας των 

τροφίµων και ο ρόλος της ως σύστηµα παροχής πληροφοριών στον καταναλωτή δεν 

ταυτίζονται. Η εφαρµογή κάποιου αξιόπιστου και ισχυρού συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας σηµαίνει πως η ασφάλεια των καταναλωτών πιθανότητα θα αυξηθεί 

σε περίπτωση ανάγκης, αλλά η διοχέτευση των πληροφοριών που σχετίζονται µε το 

προϊόν στον καταναλωτή, δεν τον κάνει αυτοµάτως ασφαλέστερο. Το να γνωρίζει 

κάποιος ότι το κοµµάτι µοσχαριού που έχει στο πιάτο του προέρχεται από 

συγκεκριµένη φάρµα, συγκεκριµένης περιοχής της Γαλλίας για παράδειγµα, δε 

σηµαίνει ότι το τρόφιµο αυτό είναι ασφαλές. Αυτό που προσφέρει στον καταναλωτή 

µία τέτοιου είδους πληροφορία που έφτασε ως αυτών µέσω ενός συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας, είναι µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και περισσότερες δυνατότητες 

επιλογών βασισµένες στην ταυτότητα και το ιστορικό παραγωγής των προϊόντων (Food 

Standarts Agency, 2002).  

 

4.2 Ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας µελέτης 
 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας µελέτης είναι τα εξής: 

1. Ενδιαφέρονται οι Έλληνες καταναλωτές για πρόσθετές πληροφορίες που µπορεί 

να τους παρέχει ένα προϊόν µέσω συστηµάτων ιχνηλασιµότητας; Θα 

προτιµούσαν ένα προϊόν που παρέχει τέτοιες πληροφορίες έναντι άλλου που δεν 

τις παρέχει; Προτιµούν ένα προϊόν που δεν προσφέρει καθόλου πληροφορίες, 

ένα που προσφέρει κάποιες βασικές ή κάποιο που παρέχει και πρόσθετες 

πληροφορίες που βασίζονται σε κάποιο σύστηµα ιχνηλασιµότητας; 
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2. Ποιες βασικές και πρόσθετες πληροφορίες για ένα τρόφιµο είναι σηµαντικές για 

τους Έλληνες καταναλωτές, ποιες δηλαδή πληροφορίες αυξάνουν σηµαντικά τη 

χρησιµότητα τους και τις αναζητούν όταν αγοράζουν τρόφιµα και πιο 

συγκεκριµένα µοσχαρίσιο κρέας; 

3. Ποιο χρηµατικό ποσό είναι προτίθενται να πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές 

για την απόκτηση συγκεκριµένων ιδιοτήτων-πληροφοριών από κάποιο τρόφιµο 

και συγκεκριµένα από το µοσχαρίσιο κρέας.    

 

4.3 Σχετικές έρευνες  
 

Οι προτιµήσεις των καταναλωτών ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των 

τροφίµων  και ειδικότερα ως προς τις πληροφορίες που αναζητούν σε αυτά, έχουν 

απασχολήσει σηµαντικά την επιστηµονική κοινότητα που ασχολείται µε τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών στην αγορά τροφίµων. Τα τελευταία χρόνια µετά τις 

διατροφικές κρίσεις και την εµφάνιση της έννοιας της ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των 

τροφίµων και στη νοµοθεσία, υπήρξαν έρευνες που ασχολήθηκαν ακριβώς µε τις 

προτιµήσεις των καταναλωτών ως προς το θέµα αυτό. Στην ενότητα αυτή γίνεται µία 

προσπάθεια να προσδιορισθούν οι προτιµήσεις αυτές, όπως προκύπτουν από σχετικές 

έρευνες που έχουν γίνει και έχουν δηµοσιευθεί διεθνώς.  

Από ποιοτική (οµάδα συζήτησης) αλλά και ποσοτική έρευνα που διεξήγαν οι 

Giraud και Amblard σε καταναλωτές στη Γαλλία, για το πώς ερµηνεύουν τον όρο 

ιχνηλασιµότητα, προέκυψε πως ο όρος ιχνηλασιµότητα προκαλεί κάποια σύγχυση 

στους καταναλωτές που δεν είναι σε θέση να τον διευκρινίσουν και να τον 

κατανοήσουν πλήρως. Οι καταναλωτές υψηλότερων εισοδηµάτων, έδιναν στον όρο 

ιχνηλασιµότητα µία πιο τεχνική ερµηνεία, ενώ αυτοί µε µικρότερα εισοδήµατα µία πιο 

γενική. Επίσης το εισόδηµα συνδέθηκε θετικά µε την αναζήτηση πληροφοριών 

σχετικών µε την προέλευση και την επεξεργασία του κρέατος. Ένα άλλο σηµαντικό 

εύρηµα αυτής της έρευνας είναι η σύνδεση της αντίληψης για την ιχνηλασιµότητα µε το 

κατάστηµα αγοράς του κρέατος. Έτσι οι καταναλωτές που ψωνίζουν από 

σουπερµάρκετ εµφανίζονται ως οι λιγότερο ενδιαφερόµενοι για την ιχνηλασιµότητα, µε 

περισσότερο ενδιαφερόµενους αυτούς που ψωνίζουν από ειδικά καταστήµατα κρέατος, 

ενώ αυτοί που ψωνίζουν από τον κρεοπώλη της γειτονιάς τους φαίνεται να δείχνουν 

ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στις συµβουλές του. Εξάλλου όπως προέκυψε από την ποιοτική 
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έρευνα, οι καταναλωτές δε φαίνεται να συνδέουν την ιχνηλασιµότητα µε την τιµή των 

τροφίµων (Giraud & Amblard, 2003). 

Σε έρευνα που έκαναν σε καταναλωτές στο Βέλγιο για την αντίληψή τους για 

την ιχνηλασιµότητα οι Gellynck και Verbeke, χώρισαν την ιχνηλασιµότητα σε δύο 

οµάδες ιδιοτήτων, τις λειτουργικές και τις ιδιότητες επεξεργασίας. Οι πρώτες είναι οι 

εγγενείς ιδιότητες του συστήµατος που αναφέρονται στην ικανότητα 

αποτελεσµατικότερης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού, τη δυνατότητα ελέγχου 

από τις αρχές και απόδοσης ευθυνών αν χρειαστεί. Οι ιδιότητες αυτές µπορούν να 

θεωρηθούν ως οι ελάχιστες απαιτήσεις του συστήµατος. Οι δεύτερες αναφέρονται στη 

διαδικασία παραγωγής, είναι ουσιαστικά η επέκταση του συστήµατος µε την 

δυνατότητα παροχής πληροφοριών για την παραγωγή του προϊόντος. Οι καταναλωτές 

στην πλειοψηφία τους θεώρησαν τις λειτουργικές ιδιότητες της ιχνηλασιµότητας ως 

περισσότερο σηµαντικές και απαραίτητες ενώ τις ιδιότητες επεξεργασίας τις θεώρησε 

σηµαντικές µόνο ένα τµήµα αυτών, που σχηµατοποιήθηκε µε την τµηµατοποίηση που 

έγινε. Οι καταναλωτές φαίνεται πως θεωρούν σηµαντικότερο στοιχείο της 

ιχνηλασιµότητας τον έλεγχο, την ασφάλεια και την αποδοτικότερη διαχείριση της 

αλυσίδας που αυτή προσφέρει, παρά την δυνατότητα που τους παρέχει για τη λήψη 

περισσοτέρων πληροφοριών για την παραγωγική διαδικασία (Gellynck & Verbeke, 

2001) 

Σε πείραµα διακριτής επιλογής που διεξήγαν οι Dickinson και Von Bailey µε τη 

χρήση σάντουιτς που περιείχαν προϊόντα κόκκινου κρέατος (µοσχαρίσιου και χοιρινού) 

σε καταναλωτές στη Γιούτα των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε πως αυτοί ήταν διατεθειµένοι να 

πληρώσουν παραπάνω για την ιχνηλασιµότητα. Οι ιδιότητες µε βάση τις οποίες οι 

καταναλωτές κλήθηκαν να αποφασίσουν αν θα αγόραζαν τα προϊόν που τους 

παρουσιάζονταν ήταν, η εγγυηµένη πληροφόρηση για τις διαδικασίες παραγωγής που 

συµπεριλάµβανε τη µεταχείριση του ζώου, η εγγυηµένη ασφάλεια µέσω ενδείξεων για 

πρόσθετους ελέγχους κτλ, η ιχνηλασιµότητα ως η δυνατότητα να ανιχνευθεί το προϊόν 

ως τη µονάδα εκτροφής του ζώου από το οποίο προήλθε  και τέλος όλες αυτές οι 

ιδιότητες µαζί. Από τα αποτελέσµατα του πειράµατος προέκυψε πως οι καταναλωτές 

είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν µία κάπως υψηλότερη τιµή όταν υπάρχει 

ιχνηλασιµότητα, αλλά είναι πολύ περισσότερο πρόθυµοι να πληρώσουν για τα άλλα 

χαρακτηριστικά, που είναι οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και τον τρόπο παρασκευής 

του προϊόντος. Η προθυµία πληρωµής αυξάνεται πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν και 

οι τρεις αυτές ιδιότητες µαζί (Dickinson & Von Bailey, 2002).  
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Το πείραµα αυτό πραγµατοποιήθηκε και σε άλλες χώρες, όπως στον Καναδά 

(Hobbs, 2003c; Hobbs et al., 2005) και το Ηνωµένο Βασίλειο (Dickinson & Bailey, 

2002). Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και σε αυτές τις χώρες είναι ανάλογα. Οι 

καταναλωτές φαίνεται πως επιθυµούν να πληρώσουν για την ιχνηλασιµότητα, αλλά όχι 

τόσο όσο όταν αυτή συνοδεύεται και από εγγυήσεις. Από τα συγκεκριµένα πειράµατα 

προτιµήσεων προκύπτει εποµένως πως οι καταναλωτές επιθυµούν µεν την 

ιχνηλασιµότητα, αλλά επιθυµούν πολύ περισσότερο τις εγγυήσεις ασφάλειας και 

ποιότητας, που ιδανικά θα πρέπει να συνοδεύουν ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας. Οι 

εγγυητές που οι καταναλωτές εµπιστεύονται περισσότερο και από τους οποίους 

αναζητούν να πιστοποιούν τα τρόφιµα φαίνεται πως είναι κατά αρχάς οι κρατικές αρχές 

και δευτερευόντως ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες πιστοποίησης (Hobbs, 2003c).    

Οι Verbeke και Ward (2005) διερεύνησαν τις πληροφορίες που οι Βέλγοι 

καταναλωτές θεωρούν σηµαντικές για το βόειο κρέας. Το συµπέρασµα της έρευνάς 

τους ήταν πως οι καταναλωτές δείχνουν µικρό ενδιαφέρον για ενδείξεις που έχουν να 

κάνουν άµεσα µε την ιχνηλασιµότητα και πληροφορίες που προέρχονται από αυτή, ενώ 

δείχνουν πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον για εύκολα αναγνωρίσιµες ενδείξεις ποιότητας 

όπως είναι οι ετικέτες ποιότητας καθώς επίσης και τα υποχρεωτικά στοιχεία όπως η 

ηµεροµηνία λήξης. Τα πρώτα στοιχεία που τραβούν την προσοχή των καταναλωτών σε 

µία ετικέτα βόειου κρέατος είναι η ηµεροµηνία λήξης του, ο τύπος του, η ετικέτα 

γενικά, οι ετικέτες και οι εγγυήσεις ποιότητας, ενώ οι πληροφορίες για τη χώρα σφαγής 

και τεµαχισµού και οι αριθµοί ταυτοποίησης έρχονται τελευταία (Verbeke & Ward, 

2005).  

Οι Bernues, Olaizola και Corcoran (2003) σε έρευνα για τις πληροφορίες που 

ζητάνε οι καταναλωτές από τις ετικέτες του βόειου κρέατος σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες 

(Ιταλία, Ισπανία και Σκωτία), διαπίστωσαν πως οι σηµαντικότερες από αυτές είναι οι 

ηµεροµηνία λήξης και η χώρα προέλευσης. Στις πληροφορίες που αφορούν στο 

σύστηµα παραγωγής και την ιχνηλασιµότητα και τον ποιοτικό έλεγχο υπάρχει 

διαφοροποίηση µεταξύ των χωρών. Οι καταναλωτές στις νότιες χώρες και κυρίως στην 

Ιταλία φαίνεται να θεωρούν τις πληροφορίες αυτές σηµαντικές, σε αντίθεση µε αυτούς 

από τη Σκωτία που δεν τις αξιολογούν ως σηµαντικές. Η πλειονότητα πάντως των 

καταναλωτών και στις τρεις χώρες δε θεωρεί σηµαντική πληροφορία τη µάρκα του 

προϊόντος (Bernues, Olaizola, & Corcoran, 2003). Έρευνα καταναλωτών ως προς τις 

προτιµήσεις τους για τις ετικέτες στο βόειο κρέας, που έγινε από τους Roosen, Lusk και 

Fox σε τρεις χώρες, Γαλλία, Γερµανία και Ηνωµένο Βασίλειο, έδειξε πως οι 
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καταναλωτές ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τη χώρα προέλευσης του προϊόντος. Στη 

Γαλλία και τη Γερµανία η πληροφορία αυτή είναι πιο σηµαντική από ότι η µάρκα και 

φαίνεται πως είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας αγοράς, σε αντίθεση µε το  Ηνωµένο 

Βασίλειο που παράγοντες όπως το χρώµα του κρέατος, το λίπος και η τιµή φαίνεται 

πως είναι πιο σηµαντικά. Η µεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών και στις τρεις χώρες 

ζητά υποχρεωτική αναγραφή στις ετικέτες κάποιας ένδειξης σε περίπτωση που το ζώο 

από το οποίο προήλθε το κρέας, έχει τραφεί µε γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. 

Οι καταναλωτές δεν θα είχαν αντίρρηση να πληρώσουν 2% ακριβότερο ένα προϊόν που 

θα παρείχε αυτές τις πληροφορίες στην ετικέτα του (Roosen, Lusk, & Fox, 2003).  

Σε άλλες σχετικές έρευνες, οι Davidson, Schröder και Bower (2003), βρήκαν ότι 

οι καταναλωτές στη Σκωτία ενδιαφέρονται σηµαντικά για την χώρα και περιοχή 

προέλευσης του βόειου κρέατος, ενώ θέµατα όπως η τιµή, ο τρόπος διαβίωσης του 

ζώου και περιβαλλοντικά θέµατα φαίνεται πως έχουν µικρότερη σηµασία. Οι ∆ηµαρά 

και Σκούρας βρήκαν πως οι καταναλωτές στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για πληροφορίες 

που έχουν να κάνουν µε την προέλευση ποιοτικών προϊόντων όπως το κρασί, αλλά 

ενδιαφέρονται και για πιστοποίηση µε ετικέτες προέλευσης όπως ΠΟΠ. Οι ενδείξεις 

προέλευσης, ποιότητας και η ιχνηλασιµότητα, ενδιαφέρουν περισσότερο τους υψηλού 

µορφωτικού επιπέδου καταναλωτές που ζουν µόνοι τους (Dimara & Skuras, 2003, 

2005). Σε έρευνα που έγινε σε Γερµανούς καταναλωτές βρέθηκε πως αυτοί είναι 

πρόθυµοι να πληρώσουν µία υψηλότερη τιµή για κάποιο προϊόν κρέατος γνωστής 

µάρκας, που συνοδεύεται από µία ετικέτα εγγύησης ασφάλειας και ποιότητας, ενώ αν 

το προϊόν δεν είναι γνωστό αλλά παρόλα αυτά έχει µία τέτοια ετικέτα, είναι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν µία µικρότερη τιµή (Enneking, 2004).  Σε έρευνα για τις 

προτιµήσεις των καταναλωτών για την πιστοποίηση του βόειου κρέατος σε ΗΠΑ και 

Ηνωµένο Βασίλειο, βρέθηκε πως και στις δύο χώρες οι καταναλωτές φαίνεται πως είναι 

µπερδεµένοι ως προς το τι ακριβώς πιστοποιείται  σχετικά µε την ασφάλεια του 

κρέατος και άλλους παράγοντες όπως περιβαλλοντικούς κ.α. Πάντως οι καταναλωτές 

στις ΗΠΑ φαίνεται πως εµπιστεύονται περισσότερο την πιστοποίηση από κρατικές 

αρχές και τη µάρκα του µεταποιητή, ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο την πιστοποίηση από 

ανεξάρτητους ιδιωτικούς οργανισµούς και την επωνυµία του λιανοπωλητή (Christensen, 

Bailey, Hunnicutt, & Ward, 2003). Τέλος από έρευνα των Loureiro και Umberger σε 

καταναλωτές στις ΗΠΑ, προέκυψε πως αυτοί είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν µία 

ακριβότερη τιµή για την ιχνηλασιµότητα σε προϊόντα κρέατος, αλλά πολύ περισσότερο 

για την ύπαρξη πιστοποίησης ασφάλειας. Για την ύπαρξη ετικέτας ένδειξης προέλευσης 



 37

θα πλήρωναν το µικρότερο ποσό, λιγότερο και από την ιδιότητα τρυφερότητας του 

κρέατος (Loureiro & Umberger, 2003). 

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα των σχετικών ερευνών, µπορούµε να 

διαπιστώσουµε ότι στο βαθµό που η ιχνηλασιµότητα είναι αντιληπτή από τους 

καταναλωτές, είναι επιθυµητή από αυτούς. Οι καταναλωτές φαίνεται πως δίνουν 

µεγαλύτερη σηµασία στην ιχνηλασιµότητα ως λειτουργία που βοηθάει στην 

αποδοτικότερη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων και την ασφάλεια σε 

περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, παρά ως λειτουργία παροχής σε αυτούς πρόσθετης 

πληροφόρησης για τα τρόφιµα που αγοράζουν. Εξάλλου φαίνεται πως οι πληροφορίες 

που ζητούν από τα τρόφιµα είναι κυρίως οι βασικές, όπως ηµεροµηνία λήξης ή/και 

χώρα προέλευσης κτλ. Βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί που για συγκεκριµένα προϊόντα 

όπως το κρέας θα ήθελαν να έχουν και πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο 

παραγωγής του, στη διατροφή του ζώου, τις συνθήκες διαβίωσής του κτλ. Αυτοί είναι 

κυρίως καταναλωτές υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου και εισοδήµατος. Πάντως η 

ύπαρξη συστήµατος ιχνηλασιµότητας φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για τους 

καταναλωτές. Θεωρούν την ύπαρξη εγγυήσεων και πιστοποιήσεων κάτι πολύ πιο 

σηµαντικό για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίµων, που σε ιδανική 

περίπτωση µπορούν να συνοδεύουν κάποιο σύστηµα ιχνηλασιµότητας.   

 
 

5. Μεθοδολογία 
 

5.1 Η µέθοδος του πειράµατος διακριτής επιλογής 
 

 Για τη διερεύνηση των προτιµήσεων των καταναλωτών ως προς την 

ιχνηλασιµότητα και τη θέλησή τους να πληρώσουν για να την αποκτήσουν, 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του πειράµατος διακριτής επιλογής (discrete choice 

experiment). Η µέθοδος αυτή αποτελεί µία τεχνική της οµάδας µεθόδων καθορισµένων 

προτιµήσεων (stated preference). Στις µεθόδους αυτές οι πληροφορίες για τις 

προτιµήσεις των ατόµων που λαµβάνουν κάποια απόφασή, όπως απόφαση για αγορά 

κάποιου προϊόντος, εκµαιεύονται µε τη χρήση ειδικά σχεδιασµένων υποθετικών 

καταστάσεων, όπως είναι η σύγκριση και αξιολόγηση µεταξύ διαφορετικών προϊόντων. 

Εποµένως τα στοιχεία που δηµιουργούνται στις µεθόδους καθορισµένης προτίµησης, 

προέρχονται από κάποιο πείραµα απόφασης (Shen, 2005).  
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Μια µελέτη διακριτής επιλογής για µία ανάλυση προτιµήσεων που 

φανερώνονται σε πραγµατικές επιλογές, χρησιµοποιείται για να προβλέψει τις επιλογές 

των καταναλωτών µεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται 

όταν οι καταναλωτές έχουν την ικανότητα να επιλέξουν µεταξύ διακριτών 

καταστάσεων, όπως για παράδειγµα να αγοράσουν τη µάρκα Α, τη µάρκα Β ή καµία 

από τις δύο. Η πιο κοινή εφαρµογή της µεθόδου στην έρευνα µάρκετινγκ, είναι για τη 

διερεύνηση του πώς οι καταναλωτές επιλέγουν µεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Άλλες µέθοδοι όπως οι ποιοτικές έρευνες, οι έρευνες τοποθέτησης και οι έρευνες 

τµηµατοποίησης, δίνουν µερική απάντηση στο ερώτηµα, «Γιατί οι καταναλωτές 

αγοράζουν αυτό που αγοράζουν;». Όλες αυτές οι µέθοδοι είναι ανεπαρκείς στο σηµείο 

που πρέπει να προβλέψουν πρακτικά τι πρόκειται να συµβεί πραγµατικά στην αγορά 

δοσµένης µιας ανταγωνιστικής κατάστασης (Riedesel, 2001).  

Ένα κύριο πλεονέκτηµα της µεθόδου πειράµατος διακριτής επιλογής είναι ότι 

βασίζεται στην παρατήρηση των επιλογών των καταναλωτών, εξοµοιώνει δηλαδή την 

πραγµατική συµπεριφορά του καταναλωτή. Τελικά αυτό που πράττουν οι καταναλωτές 

είναι να επιλέγουν και οι επιλογές αυτές είναι ουσιαστικά που επηρεάζει την αγορά. 

Όσο πιο πολύ τείνει µία ερευνητική µέθοδος να προσοµοιώνει και να προβλέπει τις 

επιλογές των καταναλωτών, τόσο πιο χρήσιµη είναι για τους σκοπούς του µάρκετινγκ. 

Η µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για µελέτες ευαισθησίας τιµής. Μπορεί 

να χρησιµοποιηθεί σε µια ευρεία περιοχή θεµάτων όπως ο υπολογισµός της 

ελαστικότητας τιµής εντός  της ίδιας κατηγορίας ή υπολογισµός του αν η ελαστικότητα 

της τιµής είναι διαφορετική για διαφορετικές µάρκες, η διευκρίνιση του ποια 

χαρακτηριστικά των προϊόντων επηρεάζουν την πραγµατική επιλογή µεταξύ 

διαφορετικών εναλλακτικών και σε ποιο βαθµό, η διερεύνηση της προθυµίας των 

καταναλωτών να πληρώσουν παραπάνω για την απόκτηση συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών (willingness to pay), ο προσδιορισµός της ζήτησης κάποιου νέου 

προϊόντος κ.τ.λ.   

Ένα πείραµα διακριτής επιλογής χρησιµοποιεί ένα προσεκτικά σχεδιασµένο 

ερωτηµατολόγιο µε το οποίο δίνονται στους ερωτώµενους µία σειρά από οµάδες 

επιλογών (choice sets). Σε καθεµία από αυτές τις οµάδες επιλογών οι ερωτώµενοι 

καλούνται να δείξουν την προτίµησή τους ανάµεσα σε διαφορετικές εναλλακτικές 

(alternatives). Κάθε εναλλακτική περιγράφεται µε κάποιες βασικές ιδιότητες (attributes) 

που εξειδικεύονται σε διαφορετικά επίπεδα (levels) (πίνακας 1). Η διαµόρφωση των 

επιπέδων των ιδιοτήτων που περιγράφουν τις εναλλακτικές επιλογές, ακολουθούν έναν 
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πειραµατικό σχεδιασµό και διαφοροποιούνται µεταξύ των οµάδων επιλογών. Τα 

στοιχεία των απαντήσεων δεν επιτρέπουν µόνο τον υπολογισµό των σχέσεων µεταξύ 

των επιπέδων των ιδιοτήτων και των πιθανοτήτων επιλογής κάποιας εναλλακτικής, 

αλλά και τον υπολογισµό των οριακών λόγων υποκατάστασης µεταξύ των ιδιοτήτων 

(Riedesel, 2001; Shen, 2005).  

 

 
Πίνακας 1: Κύρια στοιχεία ενός πειράµατος διακριτών επιλογών 

Οµάδες επιλογών (choice sets): Πρόκειται για την οµάδα διακριτών επιλογών από τις οποίες ο 
ερωτώµενος καλείται να επιλέξει µία ή καµία. 

Εναλλακτικές (alternatives): Είναι τα αντικείµενα µεταξύ των οποίων γίνεται η επιλογή. 

Ιδιότητες (attributes): Είναι οι µεταβλητές που περιγράφουν και κάνουν διακριτές τις 
διαφορές µεταξύ των εναλλακτικών.  

Επίπεδα (levels): Είναι οι διαφορετικές τιµές που παίρνουν οι ιδιότητες. 
 
 
 
 
 

5.2 Η θεωρία στοχαστικής χρησιµότητας και το Multinomial Logit Model (MNL) 
 

Τα πειράµατα διακριτής επιλογής βασίζονται στη θεωρία στοχαστικής 

χρησιµότητας. Η βασική υπόθεση που ενσωµατώνεται στην προσέγγιση των 

πειραµάτων διακριτής επιλογής µέσω της θεωρίας στοχαστικής χρησιµότητας, είναι ότι 

οι καταναλωτές επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητάς τους. Έτσι από µία 

οµάδα επιλογών που τους δίνεται θα επιλέξουν την εναλλακτική που µεγιστοποιεί τη 

χρησιµότητά τους. Επειδή η χρησιµότητα µίας εναλλακτικής για κάποιο άτοµο U δεν 

µπορεί να παρατηρηθεί, γίνεται η υπόθεση ότι αυτή αποτελείται από ένα συστηµατικό 

όρο V και ένα στοχαστικό όρο σφάλµατος ε. Εποµένως η χρησιµότητα που παίρνει ένα 

άτοµο j από µία εναλλακτική i µπορεί να εκφραστεί ως: 

 

ijijij VU ε+=  (1) 

 

Ο συστηµατικός όρος  ijV  είναι µία συνάρτηση του ijX  ενός πίνακα παρατηρούµενων 

χαρακτηριστικών και του β που είναι οι παράµετροι που πρέπει να υπολογιστούν 

(V=Xβ). Εποµένως έχοντας κάνει την υπόθεση ότι ο ερωτώµενος επιλέγει την 
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εναλλακτική που του προσφέρει τη µεγαλύτερη χρησιµότητα, θα επιλέξει την 

εναλλακτική i µέσα από µία οµάδα εναλλακτικών k όταν kjij UU > . Αν θεωρηθεί µία 

δυαδική µεταβλητή ijy  η οποία παίρνει την τιµή 1 όταν το άτοµο j επιλέξει την 

εναλλακτική i, τότε η πιθανότητα  P το άτοµο j να επιλέξει την εναλλακτική i είναι: 

 

)()1( ijijij VPyP −>== ε  (2) 

 

 

Για να µετατραπεί η θεωρία της στοχαστικής χρησιµότητας σε ένα µοντέλο επιλογής, 

πρέπει να γίνουν κάποιες υποθέσεις για την κατανοµή του στοχαστικού όρου ε. Αν 

υποτεθεί ότι ο στοχαστικός όρος ακολουθεί την κατανοµή extreme value τύπου 1 (EV1) 

και είναι ανεξάρτητα και όµοια κατανεµηµένος (independently identically distributed, 

IID µεταξύ των εναλλακτικών και των παρατηρήσεων), τότε προτιµάτε το Multinomial 

Logit Model (MNL). Στο MNL η πιθανότητα επιλογής στην εξίσωση (2) είναι: 

 

∑
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V
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ij ij

ij
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 (3) 

 

όπου µ αντιπροσωπεύει µία παράµετρο κλίµακας η οποία ορίζει την κλίµακα των 

χρησιµοτήτων που είναι ανάλογες µε το αντίστροφο της κατανοµής του στοχαστικού 

όρου. Αντικαθιστώντας το συστηµατικό όρο V µε το γραµµικό ισοδύναµό του 

jiij XV β= , η πιθανότητα της εξίσωσης (3) γίνεται: 

 

∑
=

=

1i

X

X

ij ij

ij

e
eP µβ

µβ

 (4) 

 

Με τη χρήση ενός τέτοιου µοντέλου οι διαφορές εναλλακτικές εκτιµώνται µε 

βάση τις ιδιότητές τους. Όταν µία από αυτές τις ιδιότητες είναι η τιµή, οι υπολογισµοί 

της οριακής χρησιµότητας µπορούν να µετατραπούν σε υπολογισµούς της επιθυµίας 

των καταναλωτών να πληρώσουν (willingness to pay) για αλλαγές στα επίπεδα των 

ιδιοτήτων. Οι υποκρυπτόµενες τιµές (Implicit Prices, IP), είναι οι οριακοί λόγοι 



 41

υποκατάστασης µεταξύ των ιδιοτήτων των εναλλακτικών και της τιµής και υποθέτει 

µία γραµµική συνάρτηση χρησιµότητας δοσµένη από την αρνητική σχέση των µη 

χρηµατικών ιδιοτήτων και της τιµής. Έτσι η τιµή αυτή είναι: 

 

mzz CCIP =  (5) 

 

όπου zC είναι ο συντελεστής της ιδιότητας z και είναι ο mC  συντελεστής της 

χρηµατικής ιδιότητας, δηλαδή της τιµής (Enneking, Neumann, & Henneberg, 2005; 

Shen, 2005; Wikstrom, 2003). 

 

 

5.3 Σχεδίαση του πειράµατος  
 

Ένα πείραµα διακριτής επιλογής αποτελείται από τέσσερα  κύρια στάδια: α) το 

σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου, β) τη συλλογή των στοιχείων, γ) τον υπολογισµό και 

την εκτίµηση του µοντέλου και δ) την εφαρµογή των αποτελεσµάτων του µοντέλου. Ο 

σχεδιασµός του ερευνητικού εργαλείου που θα χρησιµοποιηθεί είναι ιδιαίτερα κρίσιµος 

παράγοντας για την ποιότητα των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ένας αριθµός από θέµατα όπως είναι η επιλογή των ιδιοτήτων και των επιπέδων 

των εναλλακτικών, η σχεδίαση του πειράµατος και η παρουσίαση των επιλογών στους 

ερωτώµενους.  

 

Τα διακριτά προϊόντα του πειράµατος 

Για τη χρήση της µεθόδου του πειράµατος διακριτής επιλογής στη διερεύνηση 

σηµασίας της ιχνηλασιµότητας για τους Έλληνες καταναλωτές στη συγκεκριµένη 

εργασία,  επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί ως προϊόν που τίθεται υπό την κρίση των 

καταναλωτών για επιλογή το µοσχαρίσιο κρέας. Ο λόγος που επιλέχθηκε το τρόφιµο 

αυτό για τη διερεύνηση των προτιµήσεων των καταναλωτών ως προς την 

ιχνηλασιµότητα, είναι ότι το βόειο κρέας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία 

χρόνια το καταναλωτικό κοινό, τις κρατικές αρχές και το αγροτροφικό σύµπλοκο µε 

θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια των τροφίµων όπως η ασθένεια της 

σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών ή η κρίση µε τις διοξίνες στις ζωοτροφές. 

Η µεγάλη αναστάτωση που οι κρίσεις αυτές έφεραν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώµη 
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ώθησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα για την 

εξασφάλιση της υγείας των πολιτών. Έτσι και νοµοθετικά το σύστηµα ιχνηλασιµότητας 

για το βόειο κρέας είναι από τα πρώτα που αναπτύχθηκαν και σήµερα είναι από τα πιο 

καλά οργανωµένα πανευρωπαϊκά. Εξάλλου το βόειο κρέας είναι από τα τρόφιµα µε τη 

µεγαλύτερη κατανάλωση σε ανεπτυγµένες χώρες όπως οι χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κάτι που οδηγεί στη σκέψη πως οι καταναλωτές είναι σε θέση να αντιληφθούν 

καλύτερα την έννοια της ιχνηλασιµότητας και την ουσία των πληροφοριών που αυτή 

µπορεί να τους προσφέρει.  

Στους καταναλωτές λοιπόν που συµµετείχαν στην έρευνα παρουσιάστηκαν 

υποτιθέµενα προϊόντα µοσχαρίσιου κρέατος και πιο συγκεκριµένα φρέσκου µοσχαρίσιο 

κρέας του ενός κιλού και τµήµα ελιά.  Το τµήµα αυτό επιλέχθηκε µετά από µικρή 

εµπειρική έρευνα, ως ένα από τα πιο συνηθισµένα τµήµατα που αγοράζεται από τους 

καταναλωτές. Τα διακριτά προϊόντα µεταξύ των οποίων κλήθηκαν να επιλέξουν ποιο 

θα αγόραζαν ήταν τρία τεµάχια: Το Α που αντιπροσώπευε ασυσκεύαστο προϊόν και 

αγοράζεται από το κρεοπωλείο της γειτονίας, το Β που αντιπροσώπευε συσκευασµένο 

προϊόν µε δυνατότητα παροχής κάποιον βασικών πληροφοριών και το Γ που  

αντιπροσώπευε ένα προϊόν συσκευασµένο που παρείχε ούτως ή άλλως τις βασικές 

πληροφορίες, αλλά και αρκετές πρόσθετες. Η διαφοροποίηση δηλαδή των διακριτών 

προϊόντων βασίζεται σε διαφορετικά επίπεδα ιχνηλασιµότητας που µπορεί να παρέχει 

το κάθε προϊόν µοσχαρίσιου κρέατος. Ένα ασυσκεύαστο προϊόν που αγοράζεται από 

κρεοπωλείο, ουσιαστικά δεν µπορεί να προσφέρει πληροφορίες στον καταναλωτή που 

να βασίζονται σε ένα δοµηµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας. Οι όποιες πληροφορίες 

µπορεί να αποκτήσει ο καταναλωτής διαλέγοντας το προϊόν Α προέρχονται 

αποκλειστικά από τον κρεοπώλη και βασίζονται στην σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ 

πελάτη – κρεοπώλη. Το προϊόν Β που είναι συσκευασµένο και µπορεί να αγοραστεί 

από καταστήµατα τροφίµων και σουπερµάρκετ, παρέχει κάποιες βασικές πληροφορίες 

για τις οποίες δεν απαιτείται η εφαρµογή κάποιου περίπλοκου συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας για να αποκτηθούν και να παρασχεθούν στους καταναλωτές. Τέλος το 

προϊόν Γ είναι ένα συσκευασµένο επώνυµο µοσχαρίσιο κρέας, το οποίο µέσω ενός 

καλά οργανωµένου συστήµατος ιχνηλασιµότητας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

πρόσθετη πληροφόρηση στους καταναλωτές.  
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Οι ιδιότητες των εναλλακτικών και τα επίπεδά τους 

Οι ιδιότητες (attributes) που δόθηκαν στα εναλλακτικά προϊόντα (alternatives) 

του πειράµατος είναι ένας συνδυασµός από βασικές και πρόσθετες πληροφορίες που 

κάποιος καταναλωτής θα µπορούσε να αναζητήσει σε ένα κοµµάτι φρέσκου 

µοσχαρίσιου κρέατος, καθώς και κάποιων βασικών στοιχείων για το προϊόν που είναι η 

όψη και η υφή του και βέβαια η τιµή του. Οι ιδιότητες που αφορούν σε πληροφορίες 

και ιχνηλασιµότητα, δηµιουργήθηκαν µε βάση τον ορισµό της ιχνηλασιµότητας και 

σχετική αρθογραφία. Συνολικά δηµιουργήθηκαν 11 ιδιότητες-µεταβλητές. Από αυτές 4 

ανήκουν στην οµάδα βασικών πληροφοριών που το προϊόν Γ προσφέρει πάντα στο 

ανώτερο δυνατό επίπεδο, στο προϊόν Β µεταβάλλονται, ενώ το προϊόν Α δεν τις 

προσφέρει ποτέ. Οι περισσότερες µεταβλητές, συγκεκριµένα 5, ανήκουν στην οµάδα 

των πρόσθετων πληροφοριών που συναντιόνται µόνο στο προϊόν Γ και έχουν να 

κάνουν µε πληροφορίες που µπορεί να προσφέρει ένα καλά οργανωµένο σύστηµα 

ιχνηλασιµότητας. Τέλος 1 µεταβλητή αφορά στην τιµή του προϊόντος και 1 στην όψη 

και υφή του. 

Επειδή τα προϊόντα του πειράµατος ήταν υποτιθέµενα, δηλαδή δεν είχαν 

πραγµατική υπόσταση ώστε οι συµµετέχοντες στην έρευνα να µπορούν να έχουν πλήρη 

οπτική αίσθηση του τι θα αγόραζαν, θεωρήθηκε σκόπιµο να δηµιουργηθεί µία 

µεταβλητή-ιδιότητα που θα πληροφορεί για την όψη και την υφή του προϊόντος. 

∆ηµιουργήθηκε λοιπόν η µεταβλητή «όψη»  που µετά από συµβουλές ειδικών 

τεχνολόγων, αποφασίσθηκε να µεταβάλλεται µεταξύ δύο επιπέδων (levels) που είναι, 

«Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας» και 

«Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς λίπος στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής». 

Το πρώτο επίπεδο δίνει την αίσθηση στους καταναλωτές ενός πιο βιοµηχανοποιηµένου 

προϊόντος, ενώ το δεύτερο ενός πιο φυσικού προϊόντος. Η ιδιότητα αυτή εµφανίζεται 

και µε τα δύο επίπεδά σε όλα τα εναλλακτικά προϊόντα. 

Μετά την ιδιότητα-µεταβλητή «όψη» ακολουθεί η οµάδα ιδιοτήτων που αφορά 

σε βασικές πληροφορίες που µπορεί κάποιος να ζητήσει από ένα συσκευασµένο τµήµα 

µοσχαρίσιου κρέατος και εµφανίζεται µόνο στα προϊόντα Β και Γ. Η πρώτη µε σειρά 

εµφάνισης από τις ιδιότητες αυτές είναι η «ηµεροµηνία σφαγής και λήξης». Η 

αναγραφή των πληροφοριών αυτών στις συσκευασίες του µοσχαρίσιου κρέατος, είναι 

από τις πιο βασικές που µπορούν να προσφερθούν στους καταναλωτές και έχει 

χρησιµοποιηθεί σε πολλές ανάλλαγες έρευνες διεθνώς (Bernues et al., 2003; Verbeke & 
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Ward, 2005; Verbeke, Ward, & Avermaete, 2002). Τα επίπεδα µεταξύ των οποίων 

µεταβάλλεται η ιδιότητα αυτή είναι δύο, µπορεί να αναγράφεται ή να µην αναγράφεται. 

Στο προϊόν Γ αναγράφεται πάντα. Στη συνέχεια εµφανίζεται η ιδιότητα «προέλευση». 

Η ιδιότητα αυτή αποτελεί µία βασική πληροφορία που προέρχεται από τον ίδιο τον 

ορισµό της ιχνηλασιµότητας αλλά και από σχετικές έρευνες που έχουν γίνει για το 

ενδιαφέρον των καταναλωτών για την προέλευση των τροφίµων προκύπτει πως αυτή 

είναι µία ουσιαστική µεταβλητή που επηρεάζει τις προτιµήσεις των καταναλωτών 

(Becker, 2000; Bernues et al., 2003; Dimara & Skuras, 2003; Gellynck & Verbeke, 

2001; Verbeke & Ward, 2005). Η ιδιότητα αυτή µεταβάλλεται µεταξύ των εξής 

επιπέδων: «Χώρα και περιοχή προέλευσης», «χώρα προέλευσης» και καθόλου 

αναγραφή αυτής της πληροφορίας. Η ιδιότητα αυτή στο προϊόν Β µπορεί να εµφανιστεί 

µε οποιοδήποτε από τα τρία επίπεδα, ενώ στο προϊόν Γ µόνο µε το επίπεδο «χώρα και 

περιοχή προέλευσης». Η επόµενη ιδιότητα είναι η «πιστοποίηση», η ύπαρξη δηλαδή 

µίας ετικέτας από κάποιο ελεγκτικό οργανισµό που πιστοποιεί τις συνθήκες παραγωγής 

και τη γνησιότητα προέλευσης του προϊόντος. Η προσθήκη αυτής της µεταβλητής 

θεωρήθηκε σκόπιµη µιας και η αναγνωρισµένη πιστοποίηση µπορεί να εγγυηθεί την 

ορθότητα των υπολοίπων πληροφοριών. Η ιδιότητα αυτή εξάλλου εξετάζεται και στις 

περισσότερες έρευνες που είναι σχετικές µε τις προτιµήσεις των καταναλωτών ως προς 

την ιχνηλασιµότητα και τις ετικέτες των τροφίµων (Dimara & Skuras, 2003; Hobbs, 

2003a; Verbeke et al., 2002; Ward, Bailey, & Jensen, 2005). Στο συγκεκριµένο πείραµα 

η ιδιότητα αυτή εµφανίζεται µε δύο επίπεδα, µπορεί να υπάρχει µε την πρόταση: 

«Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και γνησιότητας προέλευσης», ή µπορεί να 

µην υπάρχει καθόλου. Η µεταβολή µεταξύ των επιπέδων συµβαίνει µόνο στο προϊόν Β, 

ενώ στο προϊόν Γ υπάρχει πάντα. Η τελευταία ιδιότητα της οµάδας των βασικών 

πληροφοριών είναι η «επωνυµία», η ύπαρξη δηλαδή κάποιας εµπορικής επωνυµίας 

πάνω στο προϊόν. Η µεταβλητή αυτή εµφανίζεται σε έρευνες σχετικές µε αναζήτηση 

πληροφοριών στις ετικέτες από τους καταναλωτές (Becker, 2000; Bernues et al., 2003). 

Στην εργασία αυτή τα επίπεδα µε τα οποία εµφανίζεται αυτή η ιδιότητα είναι τρία: 

«Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει προέλευση», «εµπορική επωνυµία που δεν 

υποδηλώνει προέλευση» και µη εµφάνιση αυτής της πληροφορίας. 

 Η επόµενη οµάδα ιδιοτήτων είναι αυτή που αφορά στις πρόσθετες πληροφορίες 

που µπορεί να προσφέρει ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας και µπορούν να προσφερθούν 

µόνο από το προϊόν Γ. Όλες αυτές οι ιδιότητες µπορούν να µεταβληθούν µεταξύ δύο 

επιπέδων, να υπάρχουν ή να µην υπάρχουν.  Η πρώτη κατά σειρά εµφάνισης από τις 
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ιδιότητες αυτές είναι η «πληροφορίες για τη φάρµα εκτροφής». Πρόκειται για µία 

ιδιότητα που όταν εµφανίζεται στο προϊόν σηµαίνει πως ο καταναλωτής έχει τη 

δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες για το µέγεθος, τον τύπο, την ακριβή τοποθεσία 

και ενδεχοµένως και άλλες πληροφορίες για τη φάρµα εκτροφής του ζώου από το οποίο 

προήρθε το συγκεκριµένο τµήµα κρέατος. Η πληροφορία αυτή απαντά στον ορισµό της 

ιχνηλασιµότητας αφού προσδιορίζει προέλευση του προϊόντος. Η επόµενη ιδιότητα-

µεταβλητή είναι η «πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφή του ζώου». Η παρουσία αυτής 

της ιδιότητας στο προϊόν Γ σηµαίνει πως ο καταναλωτής µπορεί να βρει ακριβείς 

πληροφορίες για το σιτηρέσιο του ζώου από όπου προήλθε το κρέας. Τέτοιες 

πληροφορίες είναι αν το ζώο τρεφόταν µε ζωοτροφές βιολογικής καλλιέργειας, µε 

γεννητικά τροποποιηµένους οργανισµούς ή από τι ακριβώς αποτελούταν το σιτηρέσιό 

του. Η πληροφορία αυτή απαντά στον ορισµό της ιχνηλασιµότητας σε ότι αφορά τον 

τρόπο παραγωγής ενός τροφίµου. Η µεταβλητή «πληροφορίες σχετικά µε την υγεία του 

ζώου (αντιβιοτικά, ασθένειες)», είναι η επόµενη ιδιότητα. Μέσω της πληροφορίας 

αυτής όταν υπάρχει, ο καταναλωτής µπορεί να ενηµερωθεί για το ιστορικό της υγείας 

του ζώου, τις ασθένειες που έχει περάσει, την φαρµακευτική αγωγή που τυχόν του έχει 

παρασχεθεί, πρόσθετα διατροφής κ.α. Και αυτή η πληροφόρηση αφορά την 

ιχνηλασιµότητα ως προς τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος. Η επόµενη ιδιότητα είναι 

η «γενετική προέλευση και τόπος γέννησης του ζώου», που απαντά στην απαίτηση της 

ιχνηλασιµότητας για προσδιορισµό της προέλευσης των τροφίµων. Η τελευταία 

ιδιότητα αυτής της οµάδας είναι η «πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης 

του ζώου». Οι πληροφορίες που κάποιος µπορεί να αντλήσει από την ιδιότητα αυτή 

έχουν να κάνουν µε τις συνθήκες σταβλισµού, µεταφοράς και σφαγής του ζώου (well 

fare). Οι συνθήκες αυτές αφορούν τους καταναλωτές όχι µόνο στο βαθµό που 

επηρεάζουν την ποιότητα του κρέατος, αλλά  και στο βαθµό που αφορούν στις 

οικολογικές τους ανησυχίες.        

Η τελευταία ιδιότητα-µεταβλητή που υπάρχει και στα τρία προϊόντα είναι η τιµή. 

Η τιµή είναι η χρηµατική µεταβλητή που θα χρησιµοποιηθεί και για την µέτρηση της 

προθυµίας των ερωτώµενων να πληρώσουν για την απόκτηση συγκεκριµένων 

πληροφοριών. Η τιµή µεταβάλετε σε τρία διαφορετικά επίπεδα για κάθε προϊόν. 

Θεωρήθηκε πως τα προϊόν Β θα είναι γενικά ακριβότερο από το Α και το Γ ακριβότερο 

από το Β, δηλαδή συνδέθηκε θετικά η τιµή µε την ποσότητα πληροφοριών που 

προσφέρεται. Για να εντοπισθεί το γενικό επίπεδο που θα κυµαίνονται οι τιµές 

πραγµατοποιήθηκε µία µικρή έρευνα τιµών σε κρεοπωλεία και σουπερµάρκετ και 
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βρέθηκε πως οι τιµές ενός κιλού µοσχαρίσιου κρέατος τµήµα ελιά κυµαίνονται µεταξύ 

6,5 και 9,5 € το κιλό. Οι τιµές που επιλέχθηκαν για το προϊόν Α είναι 6, 8 και 10 €, για 

το προϊόν Β 8, 10 και 12 € και για το Γ 10, 12 και 14 €. Όλες οι ιδιότητες και τα επίπεδά 

τους καθώς και πώς εµφανίζονται στα τρία διακριτά προϊόντα φαίνονται στον πίνακα 2. 

  

 
Πίνακας 2: Ιδιότητες και επίπεδα του πειράµατος και σε ποια προϊόντα εµφανίζονται 
Ιδιότητες Επίπεδα 
Όψη Κόκκινο σκούρο 

χρώµα, σκληρό, χωρίς 
λίπος στους ιστούς, 
σαν ελευθέρας βοσκής 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, 
µε λίπος στους ιστούς, 
σαν σταβλισµένης 
κτηνοτροφίας 

 

 Α, Β, Γ Α, Β, Γ  
Ηµεροµηνία σφαγής 
και λήξης 

Αναγράφεται  ∆εν αναγράφεται   

 Β, Γ  Α, Β  
Προέλευση Χώρα και περιοχή 

προέλευσης 
Χώρα προέλευσης ∆εν αναγράφεται  

 Β, Γ  Β Α, Β 
Πιστοποίηση Ετικέτα ελέγχου 

συνθηκών παραγωγής 
και γνησιότητας 
προέλευσης 

∆εν υπάρχει   

 Β, Γ  Α, Β   
Επωνυµία Εµπορική επωνυµία 

που υποδηλώνει 
προέλευση 

Εµπορική επωνυµία 
που δεν υποδηλώνει 
προέλευση 

∆εν υπάρχει 

 Β, Γ  Β Α, Β 
Πληροφορίες για τη 
φάρµα εκτροφής 

Υπάρχουν  ∆εν υπάρχουν  

 Γ Α, Β, Γ   
Πληροφορίες σχετικά 
µε τη διατροφή του 
ζώου 

Υπάρχουν  ∆εν υπάρχουν  

 Γ Α, Β, Γ   
Πληροφορίες σχετικά 
µε την υγεία του ζώου 
(αντιβιοτικά, 
ασθένειες) 

Υπάρχουν  ∆εν υπάρχουν  

 Γ Α, Β, Γ   
Γενετική προέλευση 
και τόπος γέννησης του 
ζώου 

Υπάρχουν  ∆εν υπάρχουν  

 Γ Α, Β, Γ   
Πληροφορίες σχετικά 
µε τις συνθήκες 
διαβίωσης του ζώου 

Υπάρχουν  ∆εν υπάρχουν  

 Γ Α, Β, Γ   
Τιµή  6 € 8 € 10 € 12 € 14 € 

 Α Α, Β Α, Β, Γ Β, Γ Γ 
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Το επόµενο βήµα µετά τη δηµιουργία των ιδιοτήτων-µεταβλητών και των 

προσδιορισµό των επιπέδων τους, είναι να δηµιουργηθούν οι συγκεκριµένες οµάδες 

επιλογών (choice sets) από τις οποίες οι ερωτώµενοι θα κληθούν να επιλέξουν τα 

προϊόντα που προτιµούν. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σηµαντική αφού δίνει το 

εργαλείο για τη συλλογή στοιχειών που θα εισαχθούν στο µοντέλο διακριτών επιλογών 

και θα επιτρέψει να υπολογιστεί η συµβολή των ιδιοτήτων στην συνάρτηση 

χρησιµότητας των εναλλακτικών (Shen, 2005). Λόγω του µεγάλου αριθµού των 

ιδιοτήτων και των επιπέδων τους, χρησιµοποιήθηκε κλασµατική παραγοντική σχεδίαση 

(fractional factorial design) ώστε να µειωθούν οι οµάδες επιλογών που τελικά θα 

περιληφθούν στο πείραµα. Συγκεκριµένα έγινε ορθογώνιος σχεδιασµός (orthogomal 

design) µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 12.0 for Windows, που επιτρέπει 

τον υπολογισµού τουλάχιστον όλων των κύριων επιδράσεων. Έτσι δηµιουργήθηκαν 

τελικά 32 οµάδες επιλογών (choice sets) µε τα τρία διακριτά προϊόντα η κάθε µία, 

καθώς και την επιλογή «κανένα από αυτά τα προϊόντα». Επειδή θα ήταν δύσκολο και 

κουραστικό για τους ερωτώµενους να αξιολογήσουν και τις 32 οµάδες, µε αποτέλεσµα 

να µη συγκεντρωθούν αξιόπιστα στοιχεία, σε κάθε συµµετέχοντα στην έρευνα 

παρουσιάστηκαν 8 από τις οµάδες αυτές. Οι οµάδες επιλογών σχεδιάστηκαν µε την 

µορφή πειραµατικών καρτών, οι οποίες ανά 8 συµπεριλήφθηκαν στα ερωτηµατολόγια 

των οποίων αποτελούσαν το κύριο µέρος (εικόνα 6). Οι οµάδες επιλογών 

συµπεριλήφθηκαν στα ερωτηµατολόγια µε τυχαίο τρόπο και η σειρά προέκυψε µε την 

επιλογή τυχαίου δείγµατος µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 12.0 for Windows. 

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας αποτελείται εκτός από τις κάρτες του 

πειράµατος και από δύο ακόµα µέρη. Το πρώτο περιλαµβάνει ερωτήσεις κλειστού 

τύπου σχετικές µε τις συνήθειες των ερωτώµενων ως προς την αγορά και κατανάλωση 

τροφίµων και µοσχαρίσιου κρέατος, ενώ το δεύτερο περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικές 

µε τα δηµογραφικά τους στοιχεία. Το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν από ένα 

εισαγωγικό σηµείωµα µε οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση του. Σαφέστερες οδηγίες 

και ενηµέρωση για την έρευνα δίνονταν στους συµµετέχοντες προφορικά, αφού η 

έρευνα διεξάχθηκε υπό τη µορφή προσωπικών συνεντεύξεων. Οι προσωπικές 

συνεντεύξεις επιλέχθηκαν ως τρόπος συλλογής των στοιχείων, γιατί θεωρήθηκε πως το 

θέµα είναι αρκετά πολύπλοκο για να είναι τα ερωτηµατολόγια αυτοσυµπληρούµενα και 

λόγω αδυναµίας να διεξαχθεί η έρευνα σε µεγάλο δείγµα, η συλλογή όσο το δυνατόν 

περισσότερων έγκυρων ερωτηµατολογίων αποτελεί κρίσιµο σηµείο για την ανάλυση 

των στοιχείων. Εξάλλου µε τον τρόπο αυτό υπήρξε η δυνατότητα άµεσων 
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παρατηρήσεων των αντιδράσεων των ερωτώµενων κατά τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου, που είναι δυνατόν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµες για τη σχεδίαση 

ανάλογων ερευνών στο µέλλον. Υπόδειγµα ολοκληρωµένου ερωτηµατολογίου υπάρχει 

στο παράρτηµα 2.  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε καταναλωτές στην περιοχή της Αθήνας το 

Μάρτιο του 2006. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 50 ερωτηµατολόγια και τα στοιχεία που 

προέκυψαν από τις κάρτες του πειράµατος, αναλύθηκαν µε τη χρήση του λογισµικού 

οικονοµετρικών εφαρµογών Limdep 7.0, ενώ η περιγραφική ανάλυση των 

δηµογραφικών στοιχείων και των πρόσθετων ερωτήσεων, έγινε µε τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS 12.0 for Windows. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6: Μία από τις 32 κάρτες (οµάδες επιλογών) του πειράµατος 
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6. Αποτελέσµατα  
 

6.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος 
 

Από την ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων που 

αποτελούν το δείγµα των 50 ατόµων της έρευνας (Ν=50) όπως αυτά φαίνονται στον 

πίνακα 3, προέκυψε ότι ως προς το φύλο οι γυναίκες είναι σαφώς περισσότερες, σχεδόν 

τα 2/3 του δείγµατος 32 (64%) έναντι 18 (36%) των ανδρών. Η αναλογία αυτή 

προκύπτει από το γεγονός ότι επιδιώχθηκε οι ερωτώµενοι να είναι οι υπεύθυνοι για την 

αγορά τροφίµων στο νοικοκυριό τους και προφανώς οι γυναίκες που ασχολούνται µε 

αυτό είναι περισσότερες.  
Πίνακας 3: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος (Ν=50) 

 

Η ηλικία των ερωτώµενων κυµαίνεται από 21 ως 66 έτη µε µέση ηλικία τα 

40,62 έτη. Για την καλύτερη ανάγνωση των αποτελεσµάτων δηµιουργήθηκαν πέντε 

ηλικιακές κατηγορίες, 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, >56. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 

3 το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος ανήκει σε δύο κατηγορίες σχεδόν µοιρασµένα, 16 

  Συχνότητα Ποσοστό %   Συχνότητα Ποσοστό % 
Φύλο    Ηλικία   
Άνδρες 18 36,0  18 – 25 7 14,0 
Γυναίκες 32 64,0  26 – 35 16 32,0 
Σύνολο 50 100,0  36 – 45 3 6,0 
    46 - 55 17 34,0 
Οικογενειακή κατάσταση   >= 56 7 14,0 
Άγαµος/η 22 44,0  Σύνολο 50 100,0 
Έγγαµος/η 26 52,0     
Χήρος/α 1 2,0  Μέλη νοικοκυριού  
∆ιεζευγµένος/η 1 2,0  1 8 16,0 
Σύνολο 50 100,0  2 10 20,0 
    3 8 16,0 
Παιδία στο νοικοκυριό (<18)   4 16 32,0 
0 40 80,0  5 6 12,0 
1 4 8,0  6 2 4,0 
2 6 12,0  Σύνολο 50 100,0 
Σύνολο 50 100,0     
    Μορφωτικό επίπεδο  
Οικογενειακό εισόδηµα   ∆ηµοτικό 5 10,0 
€ < 10.000 3 6,1  Γυµνάσιο 3 6,0 
€ 10.000-15.000 7 14,3  Λύκειο 8 16,0 
€ 15.000-20.000 7 14,3  ΙΕΚ 5 10,0 
€ 20.000-25.000 9 18,4  ΤΕΙ 2 4,0 
€ 25.000-30.000 9 18,4  ΑΕΙ 19 38,0 
€ > 30.000 14 28,6  Μεταπτυχιακό 8 16,0 
Σύνολο 49 100,0  Σύνολο 50 100,0 
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(32%) ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 26-35 και 17 (34%) στην κατηγορία 46-55. 

Οι άλλες κατηγορίες υποαντιπροσωπεύονται, ιδίως η µεσαία 36-45 ετών στην οποία 

ανήκουν µόνο 3 άτοµα ή το 6% του δείγµατος.  

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων, οι περισσότεροι είναι 

έγγαµοι 26 (52%), ενώ άγαµοι είναι 22 (44%). Τα περισσότερα νοικοκυριά 

αποτελούνται από 4 άτοµα σε ποσοστό 32%, ενώ υπάρχουν και πολλά δύο ατόµων 

(20%) και αρκετά τριών (16%) και µονοµελή (16%)  νοικοκυριά. Οι περισσότεροι 

ερωτώµενοι απάντησαν σε πολύ µεγάλο ποσοστό (80%) πως στο νοικοκυριό τους δε 

ζουν παιδία κάτω των 18 ετών, ενώ στο 12% ζουν δύο παιδιά και στο 8% ένα. Το 

γεγονός ότι το δείγµα στη µεγάλη του πλειονότητα εµφανίζεται να µην έχει ανήλικα 

παιδία στο νοικοκυριό του, οφείλεται πιθανότατα στην υποαντιπροσώπευση της 

µεσαίας ηλικιακής κατηγορίας 36-46 ετών, που γενικά είναι η οµάδα του πληθυσµού 

στην οποία ανήκουν οι περισσότεροι γονείς ανήλικων παιδιών.       

Ως προς το εισόδηµα το δείγµα ταξινοµήθηκε σε έξι εισοδηµατικές κατηγορίες 

όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Τα άτοµα που αποτελούν το δείγµα στην πλειονότητά 

τους ανήκουν σε ανώτερες εισοδηµατικές κατηγορίες, µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

(28,6%) να ανήκει στην υψηλότερη κατηγορία µε οικογενειακό εισόδηµα µεγαλύτερο 

από 30000 €. Αλλά και στις δύο προηγούµενες κατηγορίες ανήκει το 18,4% του 

δείγµατος σε καθεµία. Αλλά και ως προς το µορφωτικό επίπεδο το δείγµα αποτελείται 

από άτοµα που στην πλειονότητά τους ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού µορφωτικού 

επιπέδου. Το 68% έχει τελειώσει κάποια µορφή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, από ΙΕΚ ως 

και µεταπτυχιακό, µε το 54% να έχουν πανεπιστηµιακό ή µεταπτυχιακό τίτλο.  

Ο τόπος κατοικίας των περισσοτέρων από τους ερωτώµενους είναι η Αθήνα 

αφού άλλωστε η έρευνα διεξάχθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όµως 

υπάρχουν και µερικοί επισκέπτες που δήλωσαν ως τόπο µόνιµης κατοικίας άλλες 

πόλεις.   

 

6.2 Συµπληρωµατικές ερωτήσεις  

 

Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, κρίθηκε 

σκόπιµο να προσδιορισθούν κάποιες γενικές συνήθειες των ερωτώµενων ως προς την 

αγορά και κατανάλωση τροφίµων γενικά και µοσχαρίσιου κρέατος ειδικότερα αφού 

αποτελεί το προϊόν που τέθηκε υπό την κρίση επιλογής των καταναλωτών στο πείραµα 
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διακριτών επιλογών της έρευνας αυτής. Αναλυτικά τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι 

διάφορες απαντήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 

 Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είναι υπεύθυνοι για την αγορά 

τροφίµων στο νοικοκυριό τους, είτε µόνοι τους (48%), είτε µε κάποιο άλλο µέλος του 

νοικοκυριού τους (38%). Αυτό επιδιώχθηκε κατά τη συγκέντρωση των στοιχείων, ώστε 

τα αποτελέσµατα να έχουν µεγαλύτερη σηµασία για την εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων για το µάρκετινγκ.    

 
Πίνακας 4: Συνήθειες στην αγορά & κατανάλωση τροφίµων και µοσχαρίσιου κρέατος 

 Ποσοστό 
%  Ποσοστό 

% 
Υπεύθυνος για την αγορά τροφίµων 
στο νοικοκυριό  Συχνότητα αγοράς τροφίµων  

Ο ίδιος ο ερωτώµενος 48,0 Συχνότερα από 1 φορά την εβδοµάδα 54,0 
Κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού 14,0 1 φορά την εβδοµάδα 44,0 
Ο ίδιος ο ερωτώµενος και κάποιο άλλο 
µέλος του νοικοκυριού  38,0 Σπανιότερα 2,0 

    
Έξοδα για αγορά τροφίµων τις 
τελευταίες 7 ηµέρες  Συχνότητα κατανάλωσης σπιτικού 

φαγητού  

< 50€ 20,0 Κάθε µέρα 60,0 
50 – 100€ 40,0 4–6 φορές την εβδοµάδα 18,0 
100 – 150€ 28,0 1-3 φορές την εβδοµάδα 18,0 
150 – 200€ 10,0 Σπανιότερα 4,0 
> 200€ 2,0 Ποτέ 0 
    
Συχνότητα κατανάλωσης 
µοσχαρίσιου κρέατος  Συχνότητα αγοράς µοσχαρίσιου 

κρέατος  

Κάθε µέρα 4,0 Μερικές φορές την εβδοµάδα 20,0 
Μερικές φορές την εβδοµάδα 36,0 1 φορά την εβδοµάδα 50,0 
1 φορά την εβδοµάδα 36,0 Μερικές φορές το µήνα 0 
Σπανιότερα 22,0 Σπανιότερα 30,0 
Ποτέ 2,0 Ποτέ 0 
    
Αγορά τροφίµων συνήθως από:  Αγορά µοσχαρίσιου κρέατος 

συνήθως από:  

Παντοπωλείο ή µινιµάρκετ  8,3 Συνοικιακό κρεοπωλείο  64,0 
Συνοικιακό σουπερµάρκετ  54,2 Συνοικιακό σουπερµάρκετ  20,0 
Υπερµάρκετ  25,0 Υπερµάρκετ  6,0 
Ειδικά µαγαζία τροφίµων (πχ µε 
βιολογικά προϊόντα)  2,1 Κεντρική κρεαταγορά  6,0 

Λαϊκές αγορές  10,4 Τον παραγωγό (κτηνοτρόφο)  4,0 
 
 

Πάνω από τους µισούς ερωτώµενους, (54%), δηλώνουν πως αγοράζουν τρόφιµα 

συχνότερα από µία φορά την εβδοµάδα, ενώ ένα επίσης µεγάλο ποσοστό (44%), 

αγοράζει τρόφιµα µία φορά την εβδοµάδα. Οι περισσότεροι (40%) ξοδεύουν για 

τρόφιµα 50-100 € την εβδοµάδα, ενώ πολλοί είναι και αυτοί που ξοδεύουν 100-150 € 

(28%), και αυτοί που ξοδεύουν λιγότερα από 50 € (20%). Η πλειονότητα των ατόµων 

του δείγµατος τρώει σπιτικό φαγητό πολύ συχνά, το 60% καθηµερινά ενώ από 18% 4-6 
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φορές την εβδοµάδα και 1-3 φορές την εβδοµάδα. Για την αγορά τροφίµων του 

νοικοκυριού τους οι περισσότεροι προτιµούν τα συνοικιακά σουπερµάρκετ (54,2%) και 

ακολουθούν τα υπερµάρκετ (25%) και οι λαϊκές αγορές (10,4%). 

Ως προς το µοσχαρίσιο κρέας, οι περισσότεροι το καταναλώνουν τουλάχιστον 

µία φορά την εβδοµάδα, 36% µερικές φορές την εβδοµάδα και 36% µία φορά την 

εβδοµάδα. Κατά 50% αγοράζουν µοσχαρίσιο κρέας µία φορά την εβδοµάδα, κατά 20% 

συχνότερα και κατά 30% σπανιότερα. Το µέρος από όπου συνηθίζουν να αγοράζουν 

µοσχαρίσιο κρέας, είναι ως επί το πλείστον τα συνοικιακά κρεοπωλεία σε ποσοστό 

64% και ακολουθούν τα συνοικιακά σουπερµάρκετ σε ποσοστό 20%. 

 

 

6.3 Προτιµήσεις των καταναλωτών στο πείραµα επιλογής και πρόθεση πληρωµής 

(willingness to pay) συγκεκριµένων ιδιοτήτων. 

 
Το πείραµα διακριτής επιλογής στο οποίο συµµετείχαν οι 50 ερωτώµενοι του 

δείγµατος της έρευνας, παρείχε µία σειρά δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

τροφοδότηση του Multinomial Logit Model (MNL) και την εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων για τις προτιµήσεις των καταναλωτών ως προς την ιχνηλασιµότητα και 

τις πληροφορίες που µπορούν να λάβουν από κάποιο τρόφιµο. Εφόσον κάθε 

συµµετέχοντας στην έρευνα κλήθηκε να  επιλέξει ένα εναλλακτικό προϊόν (alternative) 

ανάµεσα σε τρία και επανέλαβε τη διαδικασία σε 8 οµάδες επιλογής (choice sets), 

προµηθεύει το µοντέλο µε 24 σετ δεδοµένων. Οι 50 λοιπόν καταναλωτές εφοδιάζουν το 

µοντέλο µε συνολικά 400 (8 x 50) οµάδες επιλογών – παρατηρήσεις ή 1200 (3 x 8 x 50) 

σετ δεδοµένων. Αν αφαιρεθούν  οι οµάδες δεδοµένων στις οποίες επιλέχθηκε «κανένα 

από αυτά τα προϊόντα», τότε προκύπτουν 373 επιλογές-παρατηρήσεις ή 1119 σετ 

δεδοµένων τα οποία και τελικά είναι αυτά που τροφοδοτούν το µοντέλο. Έτσι παρά το 

γεγονός ότι στην έρευνα συµµετέχουν 50 άτοµα, η ανάλυση γίνεται επί 1119 σετ 

δεδοµένων µε τα οποία οι ερωτώµενοι τροφοδότησαν το µοντέλο (∆ιάγραµµα 2). 

Καθένα από αυτά τα σετ αποτελείται από τις τιµές των 11 µεταβλητών του πειράµατος 

συν µία ακόµα που παίρνει την τιµή 1 αν το συγκεκριµένο προϊόν-εναλλακτική, έχει 

επιλεγεί ή την τιµή 0 αν δεν έχει επιλεγεί.  
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∆ιάγραµµα 2: Πώς συγκεντρώθηκαν τα δεδοµένα που τροφοδότησαν το MNL 
 

Μία πρώτη προσέγγιση για τις προτιµήσεις των καταναλωτών µπορούµε να 

γίνει εξετάζοντας τις συχνότητες των επιλογών που έγιναν για καθένα από τα τρία 

προϊόντα του πειράµατος. Από την εξέταση των δεδοµένων αυτών λοιπόν, προκύπτει 

ότι το προϊόν Γ είναι αυτό που έχει επιλεγεί στις περισσότερες παρατηρήσεις, 

συγκεκριµένα έχει επιλεγεί 175 φορές ή στο 46,92% των παρατηρήσεων. Η µέση τιµή 

των προϊόντων Γ που έχουν επιλεγεί είναι 10,87 €. Το επόµενο προϊόν κατά σειρά 

προτίµησης είναι το Β, το οποίο έχει επιλεγεί σε 117 οµάδες επιλογών ή στο 31,37% 

των παρατηρήσεων, µε µέση τιµή τα 8,99 €. Το λιγότερο προτιµητέο προϊόν είναι το Α, 

µε 81 επιλογές ή 21,72% επί του συνόλου των παρατηρήσεων και µε µέση τιµή 7,21 € 

(πίνακας 5). Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζεται η διακριτή διαφοροποίηση µεταξύ των 

τριών προϊόντων που είναι η εξής: Το προϊόν Α είναι ένα ασυσκεύαστο κοµµάτι 

µοσχαρίσιου κρέατος που αγοράζεται από συνοικιακά κρεοπωλεία και ουσιαστικά δεν 

παρέχει πληροφορίες, το Β είναι ένα συσκευασµένο κοµµάτι κρέατος που παρέχει 

κάποιες βασικές πληροφορίες και το Γ είναι ένα επώνυµο συσκευασµένο προϊόν που 

παρέχει πάντα τις βασικές πληροφορίες και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και 

πρόσθετες. Προκύπτει λοιπόν πως µε βάση τη γενική, αλλά και πρωταρχική αυτή 

διαφοροποίηση, ένα επώνυµο συσκευασµένο προϊόν, που παρέχει όλες τις βασικές 

πληροφορίες, όπως ηµεροµηνία σφαγής και λήξης, χώρα και περιοχή προέλευσης, που 

είναι πιστοποιηµένο και µπορεί να προσφέρει και πρόσθετες πληροφορίες που 

βασίζονται σε κάποιο σύστηµα ιχνηλασιµότητας, είναι γενικά προτιµότερο µε µια µέση 

τιµή 10,87 €, έναντι ενός συσκευασµένου προϊόντος που πιθανόν να έχει κάποιες από 

τις βασικές πληροφορίες και που µε µια µέση τιµή 8,99 € έρχεται δεύτερο σε προτίµηση. 

Τελευταίο έρχεται το ασυσκεύαστο προϊόν που δεν προσφέρει καµία πληροφορία. 
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Πίνακας 5: Συχνότητες των επιλογών και  Μ.Ο τιµών αυτών 
 Α Β Γ Σύνολο  

Αριθµός παρατηρήσεων  81 117 175 373 
Ποσοστό (%) επί του 
συνόλου 21,72% 31,37% 46,92% 100% 

Μ.Ο. τιµής  7.21 € 8,99 € 10,87 € 9,47 € 

 
 

Με την εφαρµογή του µοντέλου MNL στα δεδοµένα του πειράµατος προέκυψαν 

οι συντελεστές των ιδιοτήτων – µεταβλητών (attributes) των προϊόντων που καθορίζουν 

γραµµικά το συστηµατικό όρο της συνάρτησης χρησιµότητας. Η στατιστική 

σηµαντικότητα των συντελεστών αυτών που γίνεται µε t test δείχνει τη σπουδαιότητα 

που έχουν οι µεταβλητές αυτές για την επιλογή των προϊόντων από τους καταναλωτές 

(πίνακας 5). Οι συντελεστές αυτοί έχουν νόηµα µόνο σε σχέση ο ένας µε τον άλλον, δεν 

υπάρχει απόλυτη ερµηνεία αυτών, το απόλυτο µέγεθός τους δεν είναι ερµηνεύσιµο. Η 

προβλεψιµότητα του µοντέλου είναι 71% που θεωρείται ικανοποιητική.  

 
Πίνακας 6: Αποτελέσµατα MNL 

Μεταβλητή Συντελεστής 
(Coefficient) 

Τυπ. σφάλµα 
St. Error t test p value Μέση 

τιµή χ 

Τιµή -0,2370 0,3487 -6.798 0,0000 9,474 

Όψη -0,4763 0,1357 -3.510 0,0004 0,510 

Ηµεροµηνία σφαγής και 
λήξης 0,9047 0,2319 3.901 0,0001 0,506 

Προέλευση 0,3080 0,1955 1.576 0,1151 1,170 

Πιστοποίηση 0,8208 0,2265 3.623 0,0003 0,492 

Επωνυµία 0,1831 0,1298 1.410 0,1585 0,919 

Πληροφορίες για τη φάρµα 
εκτροφής -0,2523 0,2153 -1.172 0,2411 0,170 

Πληροφορίες σχετικά µε τη 
διατροφή του ζώου 0,2689 0,2151 1.250 0,2113 0,176 

Πληροφορίες σχετικά µε 
την υγεία του  -0,2526 0,2180 -1.159 0,2466 0,148 

Γενετική προέλευση και 
τόπος γέννησης του ζώου 0,1449 0,2145 0,675 0,4994 0,159 

Πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνθήκες διαβίωσης του 
ζώου 

0,2575 0,2144 1.201 0,2970 0,161 

Σταθερά a 0,6702 0,2841 2.360 0,0183 0,333 

Σταθερά b 0,1439 0,2390 0,602 0,5472 0,333 



 55

Από την εξέταση λοιπόν των συντελεστών αυτών και της σηµαντικότητάς τους 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, προκύπτει ότι η σταθερά a είναι σηµαντική αφού 

p=0.0183 > 0.05, που σηµαίνει ότι το προϊόν Α διαφοροποιείται σηµαντικά από τα άλλα 

δύο ακόµα κα προτιµάται όταν οι ιδιότητες του πειράµατος είναι µηδέν. Αυτό είναι 

αναµενόµενο µιας και το προϊόν αυτό είναι ένα διακριτό ασυσκεύαστο προϊόν και 

γενικά φθηνότερο από τα άλλα δύο. Αντίθετα τα προϊόντα Β και Γ που είναι και τα δύο 

συσκευασµένα  λογικά δεν διαφοροποιούνται τόσο πολύ µεταξύ τους στα µάτια των 

καταναλωτών. Φαίνεται πως χωρίς τις πληροφορίες που µπορεί να παράσχουν τα 

συσκευασµένα προϊόντα δεν είναι προτιµητέα σε σχέση µε το Α που αγοράζεται από 

τον κρεοπώλη της γειτονιάς. Η τιµή αναµενόµενα παρουσιάζει σηµαντικότητα για τις 

επιλογές των καταναλωτών αφού επιλέχθηκαν έτσι ώστε να συµβάλουν στην 

διακριτότητα των εναλλακτικών και όσο αυξάνεται µειώνει τη χρησιµότητά τους αφού 

ο συντελεστής της έχει αρνητικό πρόσηµο (-0,2370). Ως προς την «όψη» φαίνεται πως 

επίσης είναι µία σηµαντική ιδιότητα για τις επιλογές των καταναλωτών (p=0,0004 < 

0,05), κάτι που δείχνει την σηµασία που έχουν τα εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 

για την επιλογή τροφίµων και ειδικά κρέατος. Το αρνητικό πρόσηµο του συντελεστή (-

0,4763) σηµαίνει πως η χρησιµότητα των καταναλωτών µειώνεται όσο το κρέας µοιάζει 

πιο βιοµηχανοποιηµένο, δηλαδή όσο από το επίπεδο 0 που είναι το «Κόκκινο σκούρο 

χρώµα, σκληρό, χωρίς λίπος στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής» πηγαίνουµε στο 

επίπεδο 1 που είναι το «Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους ιστούς, σαν σταβλισµένης 

κτηνοτροφίας». Γίνεται αντιληπτό εποµένως πως προτιµάται το επίπεδο 0 αφού δίνει 

στους καταναλωτές την αίσθηση ενός πιο φυσικού προϊόντος. Επίσης παρατηρούµε πως 

ο συντελεστής της µεταβλητής αυτής είναι διπλάσιος από αυτόν της τιµής που σηµαίνει 

πως έχει ιδιαίτερη πρωταρχική σηµασία για τις επιλογές των καταναλωτών. 

Από την οµάδα των βασικών πληροφοριών που µπορεί να προσφέρει ένα προϊόν 

µοσχαρίσιου κρέατος, αυτές που είναι στατιστικά σηµαντικές και εποµένως έχουν 

ουσιαστικό ρόλο για τις επιλογές των καταναλωτών, είναι οι ηµεροµηνίες σφαγής και 

λήξης και η πιστοποίηση. Ο συντελεστής των ηµεροµηνιών είναι 0,9047 (p=0,0001), 

που σηµαίνει πως η αναγραφή τους πάνω στα προϊόντα επηρεάζει σηµαντικά την 

χρησιµότητα που λαµβάνουν οι καταναλωτές από αυτά, οµοίως και µε την πιστοποίηση 

η ύπαρξη της οποίας αυξάνει σηµαντικά τη χρησιµότητα (0,8208, p=0,0003). Οι άλλες 

δύο ιδιότητες της οµάδας δεν εµφανίζουν στατιστική σηµαντικότητα ούτε σε επίπεδο 

5% ούτε σε 10%. Παρόλα αυτά οι συντελεστές τους έχουν θετικό πρόσηµο που 

σηµαίνει πως αυξάνουν τη χρησιµότητα και επίσης φαίνεται πως η γνώση της 
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προέλευσης είναι πιο σηµαντική από την ύπαρξη επωνυµίας, ακόµα και αν αυτή 

υποδηλώνει προέλευση. Το γεγονός ότι οι καταναλωτές δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα 

στη µεταβλητή «προέλευση» από ότι στην «επωνυµία», µπορεί να οφείλεται στο ότι δεν 

έχουν συνηθίσει να ενδιαφέρονται για τη µάρκα προϊόντων όπως το µοσχαρίσιο κρέας 

ή απλά στο ότι τα επίπεδα της «προέλευσης» ήταν πιο απλά και ευκολότερα κατανοητά. 

Σε ότι αφορά τις πρόσθετες µεταβλητές που προσδιορίζουν πληροφορίες που 

προέρχονται από κάποιο σύστηµα ιχνηλασιµότητας, καµία δεν εµφανίζει στατιστική 

σηµαντικότητα. Αυτή που φαίνεται να έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στη χρησιµότητα 

των καταναλωτών είναι η «πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφή του ζώου», αν και 

απέχει πολύ από το να θεωρηθεί σηµαντική (p=0.2113). Φαίνεται πως το πλήθος αυτών 

των µεταβλητών – πληροφοριών οδηγούν σε κάποια σύγχυση τους καταναλωτές, οι 

οποίοι δεν είναι σε θέση να τις αξιολογήσουν σε µία διαδικασία επιλογής. Ενώ 

ενδιαφέρονται γενικά για τις πληροφορίες από το προϊόν, κάτι που φαίνεται από την 

προτίµηση που δείχνουν στο προϊόν Γ, µεµονωµένες αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν 

κάποια ιδιαίτερη σηµασία για αυτούς.  

 

Πρόθεση πληρωµής (willingness to pay) συγκεκριµένων ιδιοτήτων.    

∆ιαιρώντας τους συντελεστές των ιδιοτήτων των εναλλακτικών προϊόντων µε 

αυτόν της τιµής, προκύπτει η  υποκρυπτόµενη τιµή (Implicit Price, IP) για καθεµία από 

τις ιδιότητες. Η τιµή αυτή στην ουσία είναι ο λόγος υποκατάστασης της τιµής από τη 

συγκεκριµένη ιδιότητα, δηλαδή η χρηµατική θυσία την οποία είναι διατεθειµένοι να 

υποστούν οι καταναλωτές, προκειµένου να αποκτήσουν τη συγκεκριµένη ιδιότητα. 

Αναλυτικά η αξία σε Ευρώ της θυσίας αυτής για κάθε ιδιότητα φαίνεται στον πίνακα 7 

και το διάγραµµα 3. 

Η αξία αυτή λοιπόν για την απόκτηση ενός προϊόντος µε την όψη που 

επιθυµούν είναι 2,01 €, δηλαδή οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι να θυσιάσουν αυτό το 

ποσό προκειµένου να αποκτήσουν ένα προϊόν που η όψη του αποτελεί θετική ένδειξή 

ποιότητας. Για τη γνώση των ηµεροµηνιών σφαγής και λήξης θα θυσίαζαν 3,82 , κάτι 

που δείχνει τη σπουδαιότητα αυτής της ένδειξης ασφάλειας και ποιότητας για τους 

καταναλωτές. Αλλά και η ύπαρξη ετικέτας ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 

γνησιότητας, φαίνεται ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους καταναλωτές, µιας και πληρώνουν 

3,46 € για την ύπαρξή της. Από τις µη στατιστικά σηµαντικές πληροφορίες, τη 

µεγαλύτερη αξία παρουσιάζει η προέλευση για την οποία οι καταναλωτές προσφέρουν 

1,3 €, ενώ πάνω από 1 € θα έδιναν για πληροφορίες σχετικές µε τη διατροφή του ζώου 
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(1,13 €), για πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης του ζώου (1,09 €), για 

πληροφορίες σχετικές µε την υγεία του ζώου (1,07 €) και για πληροφορίες σχετικές µε 

τη φάρµα εκτροφής (1,06 €). Για τη γνώση της γενετικής προέλευσης του ζώου 

προσφέρουν µόνο 0,61 €. 

 
 
Πίνακας 7: Πρόθεση πληρωµής συγκεκριµένων ιδιοτήτων. (Με σκούρο οι σηµαντικές ιδιότητες) 

Μεταβλητή – ιδιότητα  Αξία σε € 

Όψη 2,01 

Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 3,82 

Προέλευση 1,30 

Πιστοποίηση 3,46 

Επωνυµία 0,77 

Πληροφορίες για τη φάρµα εκτροφής 1,06 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφή του ζώου 1,13 

Πληροφορίες σχετικά µε την υγεία του  1,07 

Γενετική προέλευση και τόπος γέννησης του ζώου 0,61 

Πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης του ζώου 1,09 
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∆ιάγραµµα 3: Πρόθεση πληρωµής συγκεκριµένων ιδιοτήτων. (Με σκούρο οι σηµαντικές ιδιότητες) 
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6.4 Ποιοτικές παρατηρήσεις  
 

¨Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε ο τρόπος των 

προσωπικών συνεντεύξεων για τη συγκέντρωση των στοιχείων, ήταν η δυνατότητα που 

δίνει ο τρόπος αυτός να γίνουν κάποιες ποιοτικές παρατηρήσεις, ως προς τις 

αντιδράσεις τον ερωτώµενων κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Στο σηµείο 

αυτό παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες από αυτές τις παρατηρήσεις. 

Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, βρήκαν τη διαδικασία 

των επαναληπτικών επιλογών (8 στον αριθµό) παρόµοιων προϊόντων κουραστική. Οι 

ιδιότητες-µεταβλητές του πειράµατος φαίνεται πως ήταν πολλές και η εξέταση τους 

επαναλαµβανόµενα κούραζε τους ερωτώµενους, µε αποτέλεσµα οι απαντήσεις τους να 

µην είναι πάντα απόρροια προσεχτικής εξέτασης των ιδιοτήτων των εναλλακτικών. Οι 

περισσότεροι δεν έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στις επιµέρους συγκεκριµένες πληροφορίες, 

αλλά έβλεπαν «ποσότητα πληροφορίας» και τιµή, «το ένα προϊόν µου δίνει πολλή 

πληροφορία και το άλλο όχι, το ένα είναι φθηνό και το άλλο ακριβό». Ειδικά οι 

επιπρόσθετες πληροφορίες που δίνονται µε τις ιδιότητες που υπάρχουν µόνο στο προϊόν 

Γ, όπως πληροφορίες για τη φάρµα εκτροφής, για τη διατροφή του ζώου κτλ, 

εκλαµβάνονταν από τους συµµετέχοντες ως µία ενιαία οντότητα πληροφοριών. Πολλοί 

ήταν αυτοί που ανάλωναν πολύ χρόνο στο να επεξεργαστούν τη µεταβλητή «όψη» του 

κρέατος (χρώµα υφή κτλ), πράγµα που είχε ως αποτέλεσµα να µη δίνουν την ανάλογη 

προσοχή στις επόµενες και προφανώς πιο σηµαντικές για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας µεταβλητές. 

Οι παρατηρήσεις αυτές µπορούν να φανούν χρήσιµες για την καλύτερη 

σχεδίαση των πειραµατικών καρτών και του πειράµατος γενικότερα, ώστε να είναι 

δυνατή η καλύτερη εφαρµογή ανάλογης έρευνας στο µέλλον και σε µεγαλύτερο δείγµα.  

 
 

7. Συµπεράσµατα  
 

Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει τη σηµασία και  τις προτιµήσεις 

των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων και τις 

πληροφορίες που µπορεί ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας να τους προσφέρει. Η 

διερεύνηση της χρησιµότητας που έχουν για τους καταναλωτές συγκεκριµένες 

πληροφορίες, καθώς και η προθυµία τους να πληρώσουν για να τις αποκτήσουν, έγινε 

µε τη µέθοδο του πειράµατος διακριτής επιλογής  (discrete choice experiment). Τα 



 59

διακριτά προϊόντα µεταξύ των οπίων κλήθηκαν να επιλέξουν οι καταναλωτές ποιο 

προτιµούν ήταν τρία κοµµάτια µοσχαρίσιου κρέατος, ενός ασυσκεύαστου και δύο 

συσκευασµένων, το καθένα εκ των οποίων προσέφερε διαφορετικά επίπεδα 

πληροφόρησης. Τα δεδοµένα που προέκυψαν από τη συµπλήρωση 8 τέτοιων επιλογών 

από καθέναν από τους 50 συµµετέχοντες τροφοδότησαν τελικά το Multinomial Logit 

Model (MNL), που είναι το µοντέλο ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε µε µία σειρά 1119 

σετ δεδοµένων. Η ανάλυση µε το MNL λοιπόν, έδωσε τους συντελεστές των ιδιοτήτων 

των εναλλακτικών προϊόντων του πειράµατος για µία συνάρτηση χρησιµότητας που 

καθορίζει τις επιλογές των καταναλωτών, καθώς και τη σηµαντικότητα αυτών.  

Αυτό που προέκυψε λοιπόν από την ανάλυση, ήταν ότι οι καταναλωτές 

ενδιαφέρονται πρωτίστως για βασικές πληροφορίες που µπορεί να υπάρχουν σε ένα 

τρόφιµο, όπως το µοσχαρίσιο κρέας και δευτερευόντως για τις πρόσθετες που µπορεί 

να τους παράσχει κάποιο σύστηµα ιχνηλασιµότητας. Οι πληροφορίες που έχουν τη 

µεγαλύτερη σηµασία για τους καταναλωτές, φαίνεται πως είναι οι ηµεροµηνίες 

παραγωγής (σφαγής στη συγκεκριµένη περίπτωση) και λήξης και η ύπαρξη 

πιστοποίησης συνθηκών παραγωγής και γνησιότητας. Βέβαια µεγάλη σηµασία για την 

επιλογή του προϊόντος δίνεται και στην οπτική αντίληψη που έχει ο καταναλωτής για 

την ποιότητά του, όπως αυτή εκφράζεται στο συγκεκριµένο πείραµα µε τη µεταβλητή 

«όψη». Για την απόκτηση των πληροφοριών αυτών που τους ενδιαφέρουν, οι 

καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν µία υψηλότερη τιµή. Έτσι προκύπτει 

ότι για τις ηµεροµηνίες σφαγής και λήξης προσφέρουν 3,82 € και για την ύπαρξη 

πιστοποίησης 3,46 €. Φαίνεται λοιπόν πως οι αναγραφόµενες ηµεροµηνίες στο προϊόν 

είναι µία εύκολα αντιληπτή ένδειξη ασφάλειας, µε την οποία οι καταναλωτές είναι 

εξοικειωµένοι και την αναζητούν στα προϊόντα τροφίµων. Οµοίως και µε τις ετικέτες 

πιστοποίησης, που αποτελούν για τους καταναλωτές εγγυήσεις ασφάλειας. Στην 

περίπτωση των πιστοποιήσεων οι καταναλωτές εµπιστεύονται ένα τρίτο ανεξάρτητο 

οργανισµό, που κάνει για αυτούς κάτι που θα ήθελαν αλλά δεν µπορούν να κάνουν, που 

είναι ο έλεγχος των συνθηκών παραγωγής και γνησιότητας των τροφίµων. Σε ότι αφορά 

τις άλλες δύο ιδιότητες που ανήκουν στις βασικές πληροφορίες, την «προέλευση» και 

την «επωνυµία», αν και τα αποτελέσµατα του MNL δεν τους έδωσαν υψηλή 

σηµαντικότητα, εν τούτοις από την περιγραφική ανάλυση των παρατηρήσεων 

προκύπτει πως στο 46,92% των οµάδων επιλογής, έχει επιλεγεί το προϊόν Γ το οποίο 

παρέχει πάντα όλες τις βασικές πληροφορίες.   
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Οµοίως και µε τις πρόσθετες πληροφορίες που το προϊόν Γ µπορεί να παρέχει, 

ενώ καµία από αυτές δεν βρέθηκε µεµονωµένα σηµαντική, το γεγονός ότι το προϊόν 

αυτό είναι που επιλέγεται πιο συχνά, οδηγεί στη σκέψη πως οι πληροφορίες αυτές είναι 

επιθυµητές από τους καταναλωτές σαν ενιαία οντότητα, κάτι που προκύπτει και από τις 

ποιοτικές παρατηρήσεις. Οι καταναλωτές γενικά ενδιαφέρονται να γνωρίζουν κάποια 

στοιχεία για το µέρος που παράχθηκε το προϊόν, όπως είναι η φάρµα εκτροφής ή 

πληροφορίες για τον τρόπο παραγωγής των τροφίµων, όπως είναι η διατροφή του ζώου 

χωρίς να θεωρούν τη γνώση αυτών των πληροφοριών τόσο σηµαντική όσο αυτή των 

βασικών πληροφοριών που σχετίζουν ή έχουν συνηθίσει να σχετίζουν πιο άµεσα µε την 

ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίµων.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής τείνουν να επαληθεύσουν αποτελέσµατα 

ανάλογων ερευνών που έχουν γίνει σε καταναλωτές διαφόρων αναπτυγµένων χωρών, 

όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην ενότητα µε τις σχετικές έρευνες (βλ. ενότητα 4.3). 

Επιβεβαιώνεται λοιπόν πως οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για πληροφορίες που 

προέρχονται από κάποιο σύστηµα ιχνηλασιµότητας, πληρώνουν κάποιο προϊόν που 

µπορεί να τους παρέχει τέτοιες πληροφορίες ακριβότερο, αλλά µεγαλύτερη σηµασία για 

αυτούς έχουν πληροφορίες και χαρακτηριστικά που στην αντίληψή τους σχετίζονται 

πιο άµεσα µε την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος, όπως οι αναγραφόµενες 

ηµεροµηνίες και οι πιστοποιήσεις. Εξάλλου φαίνεται πως για τους καταναλωτές οι µη 

πιστοποιηµένες πληροφορίες, είναι δώρο άδωρο. Τους αρέσει να γνωρίζουν όλα αυτά 

τα χρήσιµα στοιχεία για την ακριβή προέλευση και τον τρόπο παρασκευής κάποιου 

τροφίµου, άλλα θεωρούν την απλή µεταφορά των πληροφοριών ως αυτούς µη 

εγγυηµένη. Προφανώς πιστεύουν πως οι εταιρείες τροφίµων, που είναι κερδοσκοπικοί 

οργανισµοί, µπορούν εύκολα να αλλοιώσουν τις πληροφορίες αυτές. Μεγαλύτερη 

εγγύηση µπορούν να δώσουν µόνο ανεξάρτητοι κρατικοί ή ιδιωτικοί οργανισµοί 

ελέγχου και πιστοποίησης, οι οποίοι µετά από ελέγχους των διαδικασιών των εταιρειών 

µπορούν να δώσουν στα προϊόντα τους κάποια ετικέτα εγγύησης ποιότητας. Ιδανικά 

µία τέτοια ετικέτα πιστοποίησης θα µπορούσε να συνοδεύει τις πληροφορίες που 

παρέχει το σύστηµα ιχνηλασιµότητας, οπότε και οι καταναλωτές θα έδιναν µεγαλύτερη 

σηµασία στις  πληροφορίες αυτές, µίας και θα ήταν πιο σίγουροι για την εγκυρότητά 

τους. Όµως και απλή ύπαρξη πιστοποίησης του προϊόντος, χωρίς αυτή να συνοδεύει 

πληροφορίες που προέρχονται από ιχνηλασιµότητα, είναι κάτι πολύ σηµαντικό αφού 

κάποιος έγκυρος και αξιόπιστος οργανισµός, αναλαµβάνει να εγγυηθεί τα δύο βασικά 
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χαρακτηριστικά των τροφίµων, που στην ουσία αποτελούν και το ζητούµενο, την 

ασφάλεια και την ποιότητα. 

 

Εφαρµογές για το µάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις τροφίµων. 

Οι σύγχρονές επιχειρήσεις οφείλουν να είναι προσανατολισµένες προς τις 

ανάγκες και τις επιθυµίες των καταναλωτών, γιατί µόνο έτσι θα µπορούν να 

ανταπεξέλθουν στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον της εποχής µας. 

Στον κανόνα αυτό δεν αποτελούν εξαίρεση ούτε οι επιχειρήσεις του κλάδου των 

τροφίµων. Πολύ περισσότερο που ο κλάδος αυτός είναι από τους πιο ανταγωνιστικούς 

και από αυτούς µε τα µικρότερα περιθώρια κέρδους. Οι επιχειρήσεις τροφίµων λοιπόν 

πρέπει να κατανοούν και να απαντούν στις ανάγκες και τις επιθυµίες των 

καταναλωτών, ώστε να είναι σε θέση να επιβιώσουν µακροπρόθεσµα.  

Η σηµαντικότερη ανάγκη των καταναλωτών στις µέρες µας ως προς τα τρόφιµα, 

είναι η ανάγκη για ασφάλεια και ποιότητα. Οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να 

προσφέρουν στους καταναλωτές ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα θα είναι αυτές που σε 

βάθος χρόνου θα κερδίσουν την εµπιστοσύνη τους, θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν. 

Η ασφάλεια των τροφίµων αλώστε δεν είναι µόνο µία ανάγκη των καταναλωτών που 

καλούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου να ικανοποιήσουν, αλλά είναι και δικαίωµα των 

πολιτών που η πολιτεία έχει κατοχυρώσει και νοµοθετικά.   

Ένα σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη της ασφάλειας και της ποιότητας των 

τροφίµων, είναι η ιχνηλασιµότητα. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται µέσω της 

παρακολούθησης κάθε υλικού που περιλαµβάνει το τελικό προϊόν, από την παραγωγή 

του µέχρι και το κατάστηµα λιανικής και τη δυνατότητα ανάκλησης σε οποιοδήποτε 

στάδιο της αλυσίδας εφοδιασµού παρασιτεί ανάγκη. Η ποιότητα επιτυγχάνεται µέσω 

της καλύτερης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και της ακριβούς γνώσης των 

υλικών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή συγκεκριµένων προϊόντων.   

Όµως οι καταναλωτές εκτός από ανάγκες έχουν και επιθυµίες, η εκπλήρωση 

των οποίων µπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις 

τροφίµων. Όπως φάνηκε και από τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, οι καταναλωτές 

δεν αρκούνται στο να διαπιστώνουν εκ των υστέρων ότι κατανάλωσαν κάποιο ασφαλές 

τρόφιµο, θέλουν να το γνωρίζουν πριν το αγοράσουν. Για αυτό επιθυµούν να βρίσκουν 

στα τρόφιµα κατά την αγορά τους ενδείξεις ασφάλειας και ποιότητας όπως οι 

ηµεροµηνίες σφαγής και λήξης, αλλά και εγγυήσεις όπως είναι οι ετικέτες 

πιστοποίησης ασφάλειας και ποιότητας. Η ύπαρξη πιστοποιήσεων θεωρείται πολύ 
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σηµαντική από τους καταναλωτές και η εκπλήρωση αυτής τους της επιθυµίας µπορεί να 

συµβάλει ώστε οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου 

δραστηριοποιούνται. 

Οι επιθυµίες των καταναλωτών ως προς τις πληροφορίες που µπορούν να τους 

παρέχουν τα τρόφιµα δεν σταµατούν εδώ. Οι περισσότεροι καταναλωτές θα ήθελαν να 

γνωρίζουν και κάποια επιπρόσθετα στοιχεία για το φαγητό που βάζουν στο πιάτο τους, 

ώστε να είναι σε θέση να κάνουν καλύτερες επιλογές. Ακόµα και αν δεν θεωρούν την 

πληροφόρηση αυτή εξίσου σηµαντική µε τις ενδείξεις ασφάλειας, θεωρούν πως είναι 

καλό να υπάρχει και µάλιστα φαίνεται πως θα πλήρωναν ένα προϊόν που την παρέχει 

κάπως ακριβότερα. Εποµένως η εκπλήρωση από τις επιχειρήσεις της επιθυµίας των 

καταναλωτών να γνωρίζουν για παράδειγµα µε τι τράφηκε το ζώο από το οποίο 

προήλθε το κρέας που αγοράζουν ή υπό ποιες συνθήκες µεταφέρθηκε, αποτελεί µία 

ευκαιρία για αυτές, αφού µπορούν να κερδίσουν από την προστιθέµενη αξία που δίνουν 

στο προϊόν τους συνοδεύοντάς το µε τέτοιου είδους πληροφορίες. 

Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας λοιπόν που χρησιµοποιούνται για την ασφάλεια 

των τροφίµων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και ως µεταφορείς πρόσθετης πληροφόρησης στους καταναλωτές για 

την προέλευση και το ιστορικό παρασκευής των τροφίµων. Εφόσον το κόστος το 

επιτρέπει, οι επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από την παροχή πρόσθετης 

πληροφόρησης στους καταναλωτές. Μελλοντικά µε την ανάπτυξη και τη µείωση του 

κόστους νέων τεχνολογιών όπως η τεχνολογία RFID, η παροχή τέτοιων πληροφοριών 

στους καταναλωτές θα είναι πολύ πιο εύκολη και πιθανόν  επιβεβληµένη από τον 

ανταγωνισµό. Για αυτό είναι κρίσιµο για στρατηγικούς λόγους, οι επιχειρήσεις που 

προσβλέπουν σε µελλοντική ανάπτυξη, να εισέλθουν έγκαιρα στο χώρο της 

πληροφόρησης των καταναλωτών µέσω συστηµάτων ιχνηλασιµότητας.  

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα πως η ιχνηλασιµότητα για τους 

υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίµων, έχει τρεις διαστάσεις: α) Αποτελεί υποχρέωση 

απέναντι στην πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο, µέσω της ασφάλειας στην αλυσίδα 

εφοδιασµού τροφίµων που µπορεί να προσφέρει, β) αποτελεί µέσο αντιµετώπισης του 

ανταγωνισµού όταν είναι πιστοποιηµένη και γ) αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης όταν είναι 

σε θέση να προσθέσει αξία στο προϊόν µε την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης προς 

τους καταναλωτές.  
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Παράρτηµα 1: Ένα από τα ερωτηµατολόγια της έρευνας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Εργαστήριο ∆ιοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκµεταλλεύσεων 

ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 75, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ - 11855 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: +30 (210) 529 4752    Fax: +30 (210) 529 4736    Email: agribusiness@aua.gr Web: www.aua.gr 

 
 
 
Αγαπητέ Κύριε/ Κυρία 
Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του πανεπιστηµίου µας, 
διεξάγουµε µία έρευνα για την σηµασία της ιχνηλασιµότητας του 
µοσχαρίσιου κρέατος για τους καταναλωτές.    
Η ιχνηλασιµότητα σε ότι αφορά τον καταναλωτή, είναι η ικανότητα 
απόκτησης πληροφοριών για την προέλευση και τον τρόπο επεξεργασίας 
κάποιου τροφίµου, από την παραγωγή της πρώτης ύλης µέχρι και το 
τελικό στάδιο εµπορίας του.  
Η συµµετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι πολύ σηµαντική για εµάς και 
σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας. Παρακαλούµε 
διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες που ακολουθούν για τη σωστή 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  
  
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Το κύριο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελείται από 8 κάρτες. Σε κάθε 
κάρτα φαίνονται 3 προϊόντα φρέσκου µοσχαρίσιου κρέατος (τµήµα ελιά, 
ποσότητα 1 κιλό). Το Α που είναι ασυσκεύαστο και αγοράζεται από 
κρεοπωλείο, το Β και το Γ που είναι συσκευασµένα. Καθένα από τα 
προϊόντα αυτά συνοδεύεται από κάποια χαρακτηριστικά και 
πληροφορίες, καθώς επίσης και την τιµή του.  
Καλείστε να φέρετε τον εαυτό σας στο δίληµµα αγοράς κάποιου από 
αυτά τα προϊόντα, εκτιµώντας τα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες 
που σας προσφέρουν και έχοντας πάντα υπόψη την τιµή που είστε 
διατεθειµένοι να πληρώσετε. Επιλέξτε λοιπόν ένα µόνο προϊόν από τα 3 
που εµφανίζονται σε κάθε κάρτα σηµειώνοντας το κατάλληλο κουτάκι 
που βρίσκεται κάτω από το προϊόν που επιθυµείτε. Κάντε το ίδιο και για 
τις 8 κάρτες.  
 
 
 
 
 
 



Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα είδη των πληροφοριών που 
είναι δυνατόν να παρέχονται. 
 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ 

Όψη Κόκκινο σκούρο 
χρώµα, σκληρό, χωρίς 
λίπος στους ιστούς, 
σαν ελευθέρας βοσκής 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, 
µε λίπος στους ιστούς, 
σαν σταβλισµένης 
κτηνοτροφίας 

 

Αναγραφόµενη ηµεροµηνία 
σφαγής και λήξης    

Να αναγράφεται  Να µην αναγράφεται  

Αναγραφόµενη προέλευση  Αναγράφεται χώρα και 
περιοχή προέλευσης 

Αναγράφεται χώρα 
προέλευσης 

Να µην 
αναγράφεται 

Ετικέτα ελέγχου συνθηκών 
παραγωγής & γνησιότητας 
προέλευσης 

Να υπάρχει  Να µην υπάρχει  

Εµπορική επωνυµία Να έχει εµπορική 
ονοµασία που 
υποδηλώνει και 
προέλευση 

Να έχει εµπορική 
ονοµασία που δεν 
υποδηλώνει προέλευση 

Να µην έχει 
εµπορική 
επωνυµία 

Πληροφορίες σχετικά µε τη 
φάρµα εκτροφής 

Να υπάρχουν Να µην υπάρχουν  

Πληροφορίες σχετικά µε τη 
διατροφή του ζώου  

Να υπάρχουν Να µην υπάρχουν  

Πληροφορίες σχετικά µε 
την υγεία του ζώου 
(αντιβιοτικά, ασθένειες) 

Να υπάρχουν Να µην υπάρχουν  

Γενετική προέλευση & 
τόπος γέννησης του ζώου  

Να υπάρχει Να µην υπάρχει  

Συνθήκες διαβίωσης και 
µεταφοράς του ζώου  

Να υπάρχουν Να µην υπάρχουν  



ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (ελιά)  - 1 ΚΙΛΟ 
Κ1 

Α Β Γ  

Από τον κρεοπώλη που ψωνίζω συνήθως    Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

 

   Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας  Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 

 

 Χώρα και περιοχή προέλευσης Χώρα και περιοχή προέλευσης 
 

 Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

 

  Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

 

   
 

   
 

  Πληροφορίες σχετικά µε την υγεία του ζώου 
(αντιβιοτικά, ασθένειες) 

 

  Γενετική προέλευση και τόπος γέννησης του 
ζώου 

 

   

6 € 8 € 14 € 

Κανένα από  
αυτά τα 
προϊόντα 

        



ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (ελιά)  - 1 ΚΙΛΟ 
Κ4 

Α Β Γ  

Από τον κρεοπώλη που ψωνίζω συνήθως    Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς 
λίπος στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής 

 

    Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 

 

 Χώρα προέλευσης Χώρα και περιοχή προέλευσης 
 

  Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

 

 Εµπορική επωνυµία που δεν υποδηλώνει 
προέλευση 

Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

 

   
 

   
 

  Πληροφορίες σχετικά µε την υγεία του ζώου 
(αντιβιοτικά, ασθένειες) 

 

  Γενετική προέλευση και τόπος γέννησης του 
ζώου 

 

  Πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες 
διαβίωσης του ζώου 

6 € 8 € 10 € 

Κανένα από  
αυτά τα 
προϊόντα 

        



ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (ελιά)  - 1 ΚΙΛΟ 
Κ6 

Α Β Γ  

Από τον κρεοπώλη που ψωνίζω συνήθως Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς λίπος 
στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής 

Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς 
λίπος στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής 

 

    Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 

 

 Χώρα και περιοχή προέλευσης Χώρα και περιοχή προέλευσης 
 

 Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

 

 Εµπορική επωνυµία που δεν υποδηλώνει 
προέλευση 

Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

 

   
 

   
 

  Πληροφορίες σχετικά µε την υγεία του ζώου 
(αντιβιοτικά, ασθένειες) 

 

   
 

   

10 € 10 € 12 € 

Κανένα από  
αυτά τα 
προϊόντα 

        



ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (ελιά)  - 1 ΚΙΛΟ 
Κ8 

Α Β Γ  

 Από τον κρεοπώλη που ψωνίζω συνήθως Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς λίπος 
στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

 

Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς λίπος 
στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής  Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 

 

 Χώρα προέλευσης Χώρα και περιοχή προέλευσης 
 

 Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

 

 Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

  Πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες 
διαβίωσης του ζώου 

8 € 8 € 10 € 

Κανένα από  
αυτά τα 
προϊόντα 

        



ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (ελιά)  - 1 ΚΙΛΟ 
Κ9 

Α Β Γ  

    Από τον κρεοπώλη που ψωνίζω συνήθως    Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους ιστούς, 
σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 

 

 Χώρα και περιοχή προέλευσης Χώρα και περιοχή προέλευσης 
 

  Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

 

 Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

 

   
 

  Πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφή του 
ζώου 

 

  Πληροφορίες σχετικά µε την υγεία του ζώου 
(αντιβιοτικά, ασθένειες) 

 

   
 

  Πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες 
διαβίωσης του ζώου 

6 € 8 € 14 € 

Κανένα από  
αυτά τα 
προϊόντα 

        



ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (ελιά)  - 1 ΚΙΛΟ 
Κ11 

Α Β Γ  

 Από τον κρεοπώλη που ψωνίζω συνήθως    Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

 

Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς λίπος 
στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής  Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 

 

 Χώρα και περιοχή προέλευσης Χώρα και περιοχή προέλευσης 
 

  Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

 

 Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

 

   
 

   
 

   
 

  Γενετική προέλευση και τόπος γέννησης του 
ζώου 

 

   

6 € 10 € 12 € 

Κανένα από  
αυτά τα 
προϊόντα 

        



ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (ελιά)  - 1 ΚΙΛΟ 
Κ20 

Α Β Γ  

Από τον κρεοπώλη που ψωνίζω συνήθως  Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς λίπος 
στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

 

Κόκκινο σκούρο χρώµα, σκληρό, χωρίς λίπος 
στους ιστούς, σαν ελευθέρας βοσκής Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 

 

 Χώρα προέλευσης Χώρα και περιοχή προέλευσης 
 

  Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

 

  Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

 

   
 

  Πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφή του 
ζώου 

 

   
 

  Γενετική προέλευση και τόπος γέννησης του 
ζώου 

 

   

10 € 8 € 10 € 

Κανένα από  
αυτά τα 
προϊόντα 

        



ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ (ελιά)  - 1 ΚΙΛΟ 
Κ27 

Α Β Γ  

Από τον κρεοπώλη που ψωνίζω συνήθως    Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας 

 

    Ροζέ χρώµα, µαλακό, µε λίπος στους 
ιστούς, σαν σταβλισµένης κτηνοτροφίας  Ηµεροµηνία σφαγής και λήξης 

 

 Χώρα και περιοχή προέλευσης Χώρα και περιοχή προέλευσης 
 

  Ετικέτα ελέγχου συνθηκών παραγωγής και 
γνησιότητας προέλευσης 

 

  Εµπορική επωνυµία που υποδηλώνει 
προέλευση 

 

  Πληροφορίες για τη φάρµα εκτροφής 
 

  Πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφή του 
ζώου 

 

   
 

   
 

  Πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες 
διαβίωσης του ζώου 

10 € 8 € 10 € 

Κανένα από  
αυτά τα 
προϊόντα 

        



  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  _____________________________________________________________________________________________  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Απαντήστε στις ακόλουθες συµπληρωµατικές ερωτήσεις βάζοντας ένα Χ στο κατάλληλο κουτάκι.   

 
1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την αγορά τροφίµων στο νοικοκυριό σας;   

 Εγώ  Κάποιο άλλο µέλος του 
νοικοκυριού 

 Εγώ και κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού  

 
2. Πόσο συχνά αγοράζετε τρόφιµα; 

 Συχνότερα από 1 φορά την 
εβδοµάδα 

 1 φορά την εβδοµάδα  Σπανιότερα 

     
3. Τις τελευταίες 7 ηµέρες ξοδέψατε για τρόφιµα:  

 Λογιοτέρα 
από 50€ 

 50 – 100€  100 – 150€  150 – 200€  Περισσότερα από 200€ 

     
4. Πόσο συχνά τρώτε σπιτικό φαγητό; 

 Κάθε µέρα  4–6 φορές την 
εβδοµάδα 

 1-3 φορές την 
εβδοµάδα 

 Σπανιότερα  Ποτέ 
     
5. Πόσο συχνά τρώτε µοσχαρίσιο κρέας; 

 Κάθε µέρα  Μερικές 
φορές την 
εβδοµάδα 

 1 φορά την 
εβδοµάδα 

 Σπανιότερα  Ποτέ 

     
6. Πόσο συχνά αγοράζετε µοσχαρίσιο κρέας; 

 Μερικές φορές 
την εβδοµάδα 

 1 φορά την 
εβδοµάδα 

 Μερικές 
φορές το 
µήνα 

 Σπανιότερα  Ποτέ 

     
     
7. Συνήθως αγοράζω τρόφιµα από: 

Παντοπωλείο ή µινιµάρκετ .............................     

Συνοικιακό σουπερµάρκετ .............................     

Υπερµάρκετ ....................................................     

Ειδικά µαγαζία τροφίµων (πχ µε βιολογικά 
προϊόντα) .......................................................     

Λαϊκές αγορές ................................................     

     
8. Συνήθως αγοράζω µοσχαρίσιο κρέας από: 

Συνοικιακό κρεοπωλείο..................................     

Συνοικιακό σουπερµάρκετ .............................     

Υπερµάρκετ ....................................................     

Κεντρική κρεαταγορά .....................................     

Τον παραγωγό (κτηνοτρόφο) .........................     



  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  _____________________________________________________________________________________________  

1. Έτος γέννησης ____________ 

2. Φύλο   Άνδρας   Γυναίκα 

3. Οικογενειακή κατάσταση   Άγαµος/η   Έγγαµος/η   Χήρος/α   ∆ιεζευγµένος/η 

4. Αριθµός µελών νοικοκυριού  _____________ 

5. Αριθµός παιδιών (<18) _____________ 

6. Οικογενειακό Εισόδηµα   < 10.000 €    10-15.000 €   15-20.000 € 
   20-25.000 €   25-30.000 €   > 30.000 € 

7. Εκπαίδευση   Καθόλου σχολείο 
  ∆ηµοτικού 
  Γυµνασίου 
  Λυκείου 

  ΙΕΚ 
  ΤΕΙ 
  ΑΕΙ 
  Μεταπτυχιακές σπουδές 

  

8. Τόπος κατοικίας Πόλη: _______________  ∆ήµος: _________________ 
 

 
ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  
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Παράρτηµα 2: Limdep 7.0 output 
 
 



Multinomial Logit Model 
 

              +---------------------------------------------+ 
              | Multinomial Logit Model                     | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable               CHOICE     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations             1119     | 
              | Iterations completed                  5     | 
              | Log likelihood function       -642.1237     | 
              | Restricted log likelihood     -712.2594     | 
              | Chi-squared                    140.2713     | 
              | Degrees of freedom                   12     | 
              | Significance level             .0000000     | 
              +---------------------------------------------+ 
 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+------
----+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean 
of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+------
----+ 
          Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 
 PRICE    -.2370160409      .34866479E-01   -6.798   .0000  9.4736372 
 VIEW     -.4763331491      .13571365       -3.510   .0004  .51027703 
 DATE      .9047037268      .23193583        3.901   .0001  .50580876 
 ORIGIN    .3079851274      .19546431        1.576   .1151  1.1697945 
 PISTOP    .8207572922      .22653162        3.623   .0003  .49151028 
 SISKEV    .1831011964      .12983504        1.410   .1585  .91867739 
 INF1     -.2523445801      .21526292       -1.172   .2411  .16979446 
 INF2      .2689116786      .21512365        1.250   .2113  .17605004 
 INF3     -.2526095701      .21803513       -1.159   .2466  .14834674 
 INF4      .1448689368      .21447022         .675   .4994  .15907060 
 INF5      .2575457737      .21441626        1.201   .2297  .16085791 
 CON1      .6702479036      .28405586        2.360   .0183  .33333333 
 CON2      .1438811118      .23899419         .602   .5472  .33333333 
 

Matrix: Las

[13,4]

 
Frequencies of actual & predicted outcomes 
Predicted outcome has maximum probability. 
 
            Predicted 
------  ----------  +  ----- 
Actual      0    1  |  Total 
------  ----------  +  ----- 
  0       654   92  |    746 
  1       228  145  |    373 
------  ----------  +  ----- 
Total     882  237  |   1119 
 



+-------------------------------------------------------------------------+ 
:             Descriptive Statistics for Alternative A                    : 
|     Utility Function          |                    |     81.0 observs.  | 
|     Coefficient               | All      373.0 obs.|that chose A        | 
| Name          Value  Variable : Mean      Std. Dev.|Mean      Std. Dev. | 
| -------------------  -------- | -------------------+------------------- | 
| PRICE        -.2100  PRICE    |    7.480      1.691|    7.210     1.539 | 
| VIEW         -.4021  VIEW     |     .507       .501|     .259      .441 | 
| DATE          .7002  DATE     |     .000       .000|     .000      .000 | 
| ORIGIN        .1286  ORIGIN   |     .000       .000|     .000      .000 | 
| PISTOP        .5935  PISTOP   |     .000       .000|     .000      .000 | 
| SISKEV        .1119  SISKEV   |     .000       .000|     .000      .000 | 
| CON1         -.1180  CON1     |    1.000       .000|    1.000      .000 | 
| CON2          .1198  CON2     |     .000       .000|     .000      .000 | 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
:             Descriptive Statistics for Alternative B                    : 
|     Utility Function          |                    |    117.0 observs.  | 
|     Coefficient               | All      373.0 obs.|that chose B        | 
| Name          Value  Variable : Mean      Std. Dev.|Mean      Std. Dev. | 
| -------------------  -------- | -------------------+------------------- | 
| PRICE        -.2100  PRICE    |    9.544      1.986|    8.991     1.523 | 
| VIEW         -.4021  VIEW     |     .525       .500|     .513      .502 | 
| DATE          .7002  DATE     |     .517       .500|     .658      .476 | 
| ORIGIN        .1286  ORIGIN   |    1.509       .501|    1.547      .500 | 
| PISTOP        .5935  PISTOP   |     .475       .500|     .598      .492 | 
| SISKEV        .1119  SISKEV   |     .761       .839|     .838      .840 | 
| CON1         -.1180  CON1     |     .000       .000|     .000      .000 | 
| CON2          .1198  CON2     |    1.000       .000|    1.000      .000 | 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
:             Descriptive Statistics for Alternative C                    : 
|     Utility Function          |                    |    175.0 observs.  | 
|     Coefficient               | All      373.0 obs.|that chose C        | 
| Name          Value  Variable : Mean      Std. Dev.|Mean      Std. Dev. | 
| -------------------  -------- | -------------------+------------------- | 
| PRICE        -.2100  PRICE    |   11.397      1.953|   10.869     1.692 | 
| VIEW         -.4021  VIEW     |     .499       .501|     .474      .501 | 
| DATE          .7002  DATE     |    1.000       .000|    1.000      .000 | 
| ORIGIN        .1286  ORIGIN   |    2.000       .000|    2.000      .000 | 
| PISTOP        .5935  PISTOP   |    1.000       .000|    1.000      .000 | 
| SISKEV        .1119  SISKEV   |    1.995       .104|    2.000      .000 | 
| CON1         -.1180  CON1     |     .000       .000|     .000      .000 | 
| CON2          .1198  CON2     |     .000       .000|     .000      .000 | 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
 
 




