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Τι λένε οι καταναλωτές; Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής 
έρευνας καταναλωτών για τις έξυπνες 

ετικέτες   Χαράλαμπος Φωκάς  επιστημονικός συνεργάτης 
ερευνητής Πανεπιστήμιο Οξφόρδης 

  ΕΚΠΟΙΖΩ 
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ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΤΤΙ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ..ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΙ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.  
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ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΡΚΕΙ 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ  
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Αποφυγή αντικατάστασης του ΤΤΙ  



5 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 
Ο σκοπός της ποιοτικής μελέτης μέσω focus group είναι να αξιολογηθούν τα ενδιαφέροντα, οι προσδοκίες 
και οι προβληματισμοί όταν αγοράζουν συγκεκριμμένες κατηγορίες προϊόντων (ψαρικά-κρεατικά-
κοτόπουλο) και την επίδραση που μπορεί να έχει η ύπαρξη και η χρήση των έξυπνων ετικετών σε αυτά τα 
ενδιαφέροντα, προσδοκίες και προβληματισμούς.  
Ο σχεδιασμός της έρευνας περιλαμβάνει 3 μέρη  
 

1) Γενική συζήτηση για προϊόντα ιχθηρών-κρέατος-κοτόπουλου και διαφορετικούς τύπους 
συσκευασίας και σχετικές προτιμήσεις τους 
 

2) Περιγραφή της ιδέας των ΤΤΙ (προφορικά και γραπτώς) και εξέταση του γκρουπ  Γενικό 
επίπεδο κατανόησης και απόψεις σε σχεση με τα ΤΤΙ και τα οφέλη από την τεχνολογία αυτή, τα 
μειονεκτήματα και τις δυνατότητες από την άποψη του καταναλωτή.  Ανάπτυξη μιας ιδεατής 
εφαρμογής.   

3) Παρουσίαση πραγματικών εφαρμογών των ΤΤΙ   Απόψεις σχετικά με τις εφαρμογές και 
σύγκριση με την ιδεατή εφαρμογή που αναπτύχθηκε  στο 2  ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη 

 
 
 

Qualitative focus group study 
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Methodology 

Τέσσερα focus groups διεξήχθησαν στην περιοχή Αθηνών τον Μάιο 2012 με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής   
 

• Women and men, living in urban areas – aged 20-50 yrs.  
• group 1 (n=10) and group 2 (n=10) - adult households without children, including single households 
• group 3 (n=10) and group 4 (n=10) - adult household with children, including single parent 

households  
• Not recently participated in focus-groups (6 months for any topic/ 12 months for purchasing food)  or 

more than 4+  times all together.  
• Consumers who tend to purchase packaged fish and/or poultry and/or meat products on regular basis.  
• Purchasing food mainly in super/hypermarkets.  
• The amount of technically oriented people was restricted to 2 per group.  

 
Due to the qualitative nature of this research report, the results can not be projected to the overall population.  

 

Qualitative focus group study 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

Target group: 
 
• Άνδρες και γυναίκες (τουλάχιστον μερικώς) υπεύθυνοι για την αγορά τροφίμων στο νοικοκυριό ~ 

αναλογία 40% ανδρών και 60% γυναικών αντιπροσωπευτική του κοινού ενδιαφέροντος (υπεύθυνοι για 
την αγορά τροφίμων στο νοικοκυριό) 

• Ηλικίας 20-65 χρόνων ~ αναλογία αντιπροσωπευτική του κοινού ενδιαφέροντος  (υπεύθυνοι για την 
αγορά τροφίμων στο νοικοκυριό) 

• Τακτικοί αγοραστές συσκευασμένου κρέατος και/ή ψαριού. Κάθε ερωτώμενος πρέπει να αγοράζει 
συσκευασμένο κρέας ή συσκευασμένο ψάρι τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Τα συσκευασμένα προϊόντα 
περιλαμβάνουν πέρα από συσκευασμένο φρέσκο κρέας/ψάρι, κατεψυγμένα προϊόντα, 
έτοιμα/προμαγειρεμένα γεύματα , σαλάτες κλπ. 

 
Χώρα, αριθμός συνεντεύξεων και συνεργάτης  
Finland   n=1000   Taloustutkimus Oy 
Germany   n=600   TTZ 
France   n=600   GfK France 
Ελλάδα   n=300  GfK Hellas  
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ Ι  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
A1 ΦΥΛΟ: 1 Άντρας 2 Γυναίκα 
 
A2 Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ την ηλικία σας; 
 
A3 Είστε εσείς προσωπικά υπεύθυνος για την αγορά τροφίμων στο νοικοκυριό; 
1 Ναι, είμαι ο κύριος υπεύθυνος 
2 Ναι, είμαι εξίσου υπεύθυνος με κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού 
 
A4 Πόσο συχνά αγοράζετε το κάθε ένα από τα παρακάτω προϊόντα; 
 
 
 
 

Αρκετές φορές 
την εβδομάδα 

Μια ή δυο φορες 
την εβδομάδα 

1-3 φορές 
τον μήνα 

Πιο 
σπάνια 

Ποτέ 

Α. Συσκευασμένα προϊόντα κρέατος (κρέας, κιμάς, αλλαντικά, έτοιμα κεφτεδάκια 
κλπ.) - Μπορεί να είναι κατεψυγμένα, συσκευασμένα σε κενό αέρος ή συσκευασμένα 
σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα) 

5 4 3 2 1 

Β. Συσκευασμένα προϊόντα πουλερικών (κρέας, ψιλοκομμένο / τεμαχισμένο 
κρέας, κιμάς, αλλαντικά, έτοιμα κεφτεδάκια, κροκέτες κλπ) - μπορεί να είναι 
κατεψυγμένα, συσκευασμένα σε κενό αέρος ή συσκευασμένα σε ελεγχόμενη 
ατμόσφαιρα) 

5 4 3 2 1 

Γ. Συσκευασμένα θαλασσινά (ψάρια, fish sticks και ψαροκροκέτες, έτοιμοι 
ψαροκεφτέδες, έτοιμα/προμαγειρεμένα γεύματα που περιέχουν θαλασσινά, 
συσκευασμένες σαλάτες με θαλασσινά κ.λπ.) - μπορεί να είναι κατεψυγμένα, 
συσκευασμένα σε κενό αέρος ή συσκευασμένα σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα) 

5 4 3 2 1 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ Ι  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
A5  Ποιά είναι η σύσταση του νοικοκυριού σας; 
 
A6 Ποιά είναι η ηλικία των παιδιών που ζουν στο νοικοκυριό; 
 
A7 Ποιό είναι το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του νοικοκυριού σας; 
 
A8 Τόπος διαμονής  
 
A9. Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας με την τεχνολογία / νέες  τεχνολογίες; 
 Παρακαλώ αξιολογήστε τη σχέση σας με την τεχνολογία με βάση τα ακόλουθα τέσσερα χαρακτηριστικά. 7-ψήφια ΚΛΙΜΑΚΑ 
1. Σχετικό με μένα  1  2  3  4  5  6  7 Άσχετο με μένα  
2. Με απασχολεί  1  2  3  4  5  6  7 Δεν με απασχολεί καθόλου  
3. Με αφορά   1  2  3  4  5  6  7 Δεν με αφορά  
4. Σημαίνει πολλά για μένα 1  2  3  4  5  6  7 Δε σημαίνει τίποτα για μένα 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ II ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ/ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Από που αγοράζετε συνήθως τρόφιμα;  
Από μεγάλες αλυσίδες σούπερμάρκετ και σούπερμάρκετ (π.χ. Σκλαβενίτης, Βασιλόπουλος, Γαλαξίας,Carrefour)   
Από οικονομικά  σούπερ μάρκετ (π.χ. Lidl, DIA, ALDI) 
Σε κεντρικές αγορές/ συνοικιακά καταστήματα (π.χ. κρεαταγορά/ κρεοπωλείο, ψαραγορά/ ιχθυοπωλείο)  
Aπό αλλού, πού?_________________________ 
 
Σε ποιο βαθμό οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή σας για συσκευασμένα προϊόντα κρέατος/ψαριού; 
 
 
 
 
 

5 Πολύ σημαντικό  4 3 2 1 Καθόλου σημαντικό 
Γεύση  
Ποιότητα  
Φρεσκάδα  
Τιμή 
Ασφάλεια  
Χώρα προέλευσης (εγχώρια) 
Υγιεινή  
Μάρκα  
Ευκολία στη προετοιμασία  
Χωρίς πρόσθετα/φυσικό προϊόν 
Βαθμός επεξεργασίας  
Είδος ψύξης (προϊόν ψυγμένο/ κατεψυγμένο) 
Διάρκεια ζωής/ ημέρες που απομένουν μέχρι τη λήξη του προϊόντος 



11 

Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ II ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ/ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Όταν σκέφτεστε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και την υγιεινή και ποιότητα των προϊόντων, πόσο εμπιστεύεστε τους ακόλουθους 

φορείς; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πόσο συχνά συμβαίνει να καταλήγετε να έχετε στο σπίτι σας προϊόντα (π.χ. συσκευασμένα προϊόντα κρέατος ή ψαριού), με ημερομηνία 

που έχει περάσει αυτήν που αναφέρεται για «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημερομηνία)» ή ημερομηνία λήξης; 
4 Πολύ συχνά 3 Μερικές φορές 2 Σπάνια 1 (Σχεδόν) ποτέ 
 
Και όταν καταλήγετε να έχετε στο σπίτι αλλοιωμένα προϊόντα , πόσο συχνά πετάτε προϊόντα από τις παρακάτω κατηγορίες; 
  
 
 
 
 
 

5 Εμπιστεύομαι αυτό 
τον φορέα, κάνει ό, τι 
μπορεί για να 
εξασφαλίσει υψηλή 
ποιότητα των 
προϊόντων 

4 3 Εμπιστεύομαι αυτό 
τον φορέα,  
λειτουργεί σύμφωνα με 
όλους τους κανόνες / 
νόμους. 

2 1 Δεν εμπιστεύομαι 
αυτόν τον φορέα, 
δεν ενδιαφέρονται 
για την ποιότητα των 
προϊόντων. 

Αγρότες  
Βιομηχανία τροφίμων 
Έμποροι λιανικής πώλησης  
Αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων  

5 (Σχεδόν) πάντα 4 Πολύ συχνά 3 Μερικές φορές 2 Σπάνια 1 (Σχεδόν) ποτέ 
Προϊόντα νωπού ψαριού  
Προϊόντα νωπού κρέατος  
Προϊόντα νωπών πουλερικών 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ II ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ/ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Σκεφτείτε μια περίπτωση όπου έχετε ένα συσκευασμένο προϊόν ψαριού στο σπίτι σας και η ημερομηνία λήξης του έχει περάσει. Τι κάνετε 

με το προϊόν; 
ΨΑΡΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ  
1 Καταναλώνω το προϊόν αν η ημερομηνία λήξης έχει μόλις περάσει (πριν από 1-2 μέρες) και αν το προϊόν είναι κατά τα άλλα καλής ποιότητας (κάτι 

που αξιολογείται κοιτάζοντας ή μυρίζοντας το προϊόν, για παράδειγμα)  
2 Καταναλώνω το προϊόν αν το προϊόν είναι κατά τα άλλα καλής ποιότητας (κάτι που αξιολογείται κοιτάζοντας ή μυρίζοντας το προϊόν, για 

παράδειγμα) χωρίς να δίνω σημασία στο ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης 
3 Σπάνια θα καταναλώσω ένα τέτοιο προϊόν και θα το κάνω μόνο με ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. ψήνοντάς το καλά) και σε ειδικές περιπτώσεις   
4 Πετάω το προϊόν και δεν το καταναλώνω. 
 
Και αν διαπιστώσετε ότι έχετε ένα κατεψυγμένο προϊόν ψαριού στο σπίτι, και ότι η ημερομηνία «ανάλωσης κατα προτίμηση πριν από» έχει 

παρέλθει, τι κάνετε με αυτό το προϊόν;  
 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  
1 Καταναλώνω το προϊόν αν η ημερομηνία “ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» έχει μόλις παρέλθει (πριν από μερικές μέρες) και αν το προϊόν 

είναι κατά τα άλλα καλής ποιότητας (κάτι που αξιολογείται κοιτάζοντας ή μυρίζοντας το προϊόν, για παράδειγμα)  
2 Καταναλώνω το προϊόν αν το προϊόν είναι κατά τα άλλα καλής ποιότητας (κάτι που αξιολογείται κοιτάζοντας ή μυρίζοντας το προϊόν, για 

παράδειγμα) χωρίς να δίνω σημασία στο ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πρίν από»  
3 Σπάνια θα καταναλώσω ένα τέτοιο προϊόν και θα το κάνω μόνο με ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. ψήνοντάς το καλά) και σε ειδικές περιπτώσεις   
4 Πετάω το προϊόν και δεν το καταναλώνω. 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ II ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ/ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Ρώτησε μόνο αν ο ερωτώμενος αγοράζει συσκευασμένα προϊόντα πουλερικών (A4_B=2-5): ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ROTATION  
Σκεφτείτε μια περίπτωση όπου έχετε ένα συσκευασμένο προϊόν πουλερικών στο σπίτι σας και η ημερομηνία λήξης του έχει  περάσει. Τι κάνετε με το 

προϊόν; 
 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ  
1 Καταναλώνω το προϊόν αν η ημερομηνία λήξης έχει μόλις περάσει (πριν από 1-2 μέρες) και αν το προϊόν είναι κατά τα άλλα καλής ποιότητας (κάτι 

που αξιολογείται κοιτάζοντας ή μυρίζοντας το προϊόν, για παράδειγμα)  
2 Καταναλώνω το προϊόν αν το προϊόν είναι κατά τα άλλα καλής ποιότητας (κάτι που αξιολογείται κοιτάζοντας ή μυρίζοντας το προϊόν, για 

παράδειγμα) χωρίς να δίνω σημασία στο ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης 
3 Σπάνια θα καταναλώσω ένα τέτοιο προϊόν και θα το κάνω μόνο με ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. ψήνοντάς το καλά) και σε ειδικές περιπτώσεις   
4 Πετάω το προϊόν και δεν το καταναλώνω. 
 
Και αν διαπιστώσετε ότι έχετε ένα κατεψυγμένο προϊόν πουλερικών στο σπίτι, και ότι η ημερομηνία «ανάλωση κατα προτίμηση πρίν από» έχει 

περάσει, τι κάνετε με αυτό το προϊόν;  
 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  
1 Καταναλώνω το προϊόν αν η ημερομηνία “ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» έχει μόλις περάσει (πριν από μερικές μέρες) και αν το προϊόν είναι 

κατά τα άλλα καλής ποιότητας (κάτι που αξιολογείται κοιτάζοντας ή μυρίζοντας το προϊόν, για παράδειγμα)  
2 Καταναλώνω το προϊόν αν το προϊόν είναι κατά τα άλλα καλής ποιότητας (κάτι που αξιολογείται κοιτάζοντας ή μυρίζοντας το προϊόν, για 

παράδειγμα) χωρίς να δίνω σημασία στο ότι έχει περάσει η ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από»  
3 Σπάνια θα καταναλώσω ένα τέτοιο προϊόν και θα το κάνω μόνο με ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. ψήνοντάς το καλά) και σε ειδικές περιπτώσεις   
4 Πετάω το προϊόν και δεν το καταναλώνω. 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ  III ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ TTI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
 

Η περιγραφή του TTI παρουσιάζεται στους ερωτώμενους σε αυτό το σημείο  
 
Πόσο σαφής  ήταν η περιγραφή του TTI για εσάς? 
4 Πολύ σαφής, την κατάλαβα πλήρως  
3 Αρκετά σαφής, κατάλαβα το μεγαλύτερο μέρος της, αλλά ορισμένα ερωτήματα παρέμειναν 
2 Κάπως ασαφής, κατάλαβα τμήματά της, αλλά η ιδέα του ΤΤΙ παρέμενε ασαφής 
1 Πολύ ασαφής, δεν κατάλαβα την περιγραφή 
 
Τι δεν καταλάβατε στην περιγραφή? Κάποια βασικά μέρη της ιδέας  παραμένουν ασαφή; ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ  E1 ΑΝ C1=1 (Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ TTI) 
 
Τώρα που έχετε διαβάσει την περιγραφή του TTI, πόσο χρήσιμο σας φάνηκε? 
7 Πολύ χρήσιμο 6 5 4 3 2 1 Καθόλου χρήσιμο 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ  III ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ TTI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
 
Παρακαλώ αξιολογήστε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω φράσεις.  
5 Συμφωνώ απόλυτα 4 Μάλλον συμφωνώ 3 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 Μάλλον διαφωνώ 1 Διαφωνώ απόλυτα  
 

• Πιστεύω ότι το ΤΤΙ θα μου παρέχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι το κατάστημα πώλησης έχει 
φροντίσει  επαρκώς για  την ψυκτική αλυσίδα 

• Θα προτιμούσα να αγοράζω από καταστήματα λιανικής πώλησης όπου γίνεται χρήση ΤΤΙ 
• Τα προϊόντα με TTI είναι υψηλότερης ποιότητας από αυτά χωρίς ΤΤΙ 
• Θα ήταν χρήσιμο να ελέγχω με ΤΤΙ οτι το προΪόν δεν έχει εκτεθεί υπερβολικά σε υψηλή 

θερμοκρασία κατά τη μεταφορά από το κατάστημα στο σπίτι  
• Θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιούνται ΤΤΙ για να αναγνωρίζω τα προϊόντα στο ψυγείο/ κατάψυξη 

που έχω ξεχάσει να χρησιμοποιήσω εγκαίρως  
• Το ΤΤΙ θα οδηγούσε σε λιγότερη  «σπατάλη» προϊόντων, καθώς θα είμαι σε θέση να εκτιμώ την 

καταλληλότητα για χρήση των προϊόντων μετά την ημερομηνία λήξης 
• Με το ΤΤΙ θα υπάρχει μεγαλύτερη «σπατάλη» τροφίμων καθώς θα πετάω προϊόντα  που δεν θα 

έχουν λήξει (σύμφωνα με την ημερομηνία) αλλά θα φαίνεται από το ΤΤΙ  οτι έχουν εκτεθεί σε 
υψηλή θερμοκρασία 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ  III ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ TTI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
 
Πόσο πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστούν TTI στα παρακάτω προϊόντα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλώ αξιολογήστε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την χρήση των ΤΤΙ από τα καταστήματα 

λιανικής πώλησης. 
Κάποιο κατάστημα λιανικής πώλησης που συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα προϊόντα θα είναι … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Χρήσιμοι πολύ  4 3 2 1  Καθόλου χρήσιμο 
Προϊόντα νωπών αλιευμάτων 
Προϊόντα κατεψυγμένων αλιευμάτων  
Προϊόντα νωπού κρέατος  
Προϊόντα κατεψυγμένου κρέατος  
Προϊόντα νωπών πουλερικών  
Προϊόντα κατεψυγμένων πουλερικών  

5 Συμφωνώ 
απόλυτα  

4 3 Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ  

2 1 Διαφωνώ 
απόλυτα  

Πιο αξιόπιστο από κάποιο κατάστημα που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα προϊόντα 
Πιο «διαφανές» από κάποιο κατάστημα που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα 
προϊόντα 
Πιο «κοντά» σε μένα από κάποιο κατάστημα που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα 
προϊόντα 
Πιο έντιμο από κάποιο κατάστημα που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙs στα προϊόντα 
Πιο ανταγωνιστικό από κάποιο κατάστημα που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα 
προϊόντα 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ  III ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ TTI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
 
Παρακαλώ αξιολογήστε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την χρήση των TTI από τις βιομηχανίες 

τροφίμων.  
Κάποια εταιρία τροφίμων που εφαρμόζει ΤΤΙ στα προϊόντα θα είναι … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ  IV Πρόθεση για πληρωμή.  
 
ΜΙΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ. Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ. 
Συνολικά 3-4 προϊόντα θα παρουσιάζονται εδώ ανά ερώτηση (εταιρίες με ηγετική θέση στην αγορά συσκευασμένων προϊόντων αλιευμάτων/ κρέατος), 

και ένα από αυτά θα είναι με ΤΤΙ. Τα προϊόντα θα παρουσιάζονται περιγραφικά και όχι με εικόνα. Τα 2-3 προϊόντα χωρίς ΤΤΙ θα παρουσιάζονται με 
τις κανονικές τους τιμές στην αγορά.  

1) ίδια τιμή με αυτή των άλλων προϊόντων  
2) 0,05 ευρώ πιο ακριβό 
3) 0,10 ευρώ πιο ακριβό 
4) 0,20 ευρώ πιο ακριβό 
 
 
 
 

5 Συμφωνώ 
απόλυτα  

4 3 Ούτε 
συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ  

2 1 Διαφωνώ απόλυτα  

Πιο αξιόπιστη από κάποια εταιρία  που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα προϊόντα  
Πιο «διαφανής» από κάποια εταιρία που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα προϊόντα  
Πιο «κοντά» σε μένα από κάποια εταιρία  που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα προϊόντα  
Πιο έντιμη από κάποια εταιρία που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα προϊόντα  
Πιο ανταγωνιστική από κάποια εταιρία  που δε συμπεριλαμβάνει ΤΤΙ στα προϊόντα  
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ V ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΤΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
 
Πριν από αυτή την έρευνα, είχατε ακούσει ή δει δείκτες ΤΤΙ? 
1 Είχα ακούσει για αυτούς αλλά δεν τους είχα δει ποτέ  
2 Είχα δει τα ΤΤΙ σε προϊόντα 
3 Όχι, δεν γνώριζα πριν για τα ΤΤΙs  EΡ. E6 
 
Σε ποιά προϊόντα έχετε ακούσει/ δει ότι χρησιμοποιούνται τα TTI? 
1 Προϊόντα ψαριού  
2 Προϊόντα κρέατος  
3 Άλλα προϊόντα , παρακαλώ διευκρινίστε__________ 
4 Σε ψυγεία 
5 Άλλο, διευκρινίστε_____________________ 
 
Έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν με TTI; 
1 Ναι, αγοράζω συχνά 
2 Ναι, έχω αγοράσει μια ή δυο φορές  
3 Όχι 
 
Ποιές ήταν οι εντυπώσεις σας από το TTI?  
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Τι προϊόν με ΤΤΙ έχετε αγοράσει? Προσδιορίστε λεπτομερώς. 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
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Quantitative Survey Questionnaire 

Quantitative focus group study 
 

ΜΕΡΟΣ V ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΤΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
 
Πώς θα αξιολογούσατε τις γνώσεις σας σχετικά με την επίδραση της θερμοκρασίας στην ποιότητα και το χρόνο 

συντήρησης των τροφίμων; 
7 Έχω μεγάλη γνώση  6 5 4 3 2 1 Δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα 
 
Κατά τη γνώμη σας, αν έχετε αποθηκεύσει νωπά πουλερικά σε θερμοκρασία κάτω από 4° C αντί των 7° C, πόσο θα 

παρατεινόταν  ο χρόνος χρήσης του προϊόντος; Συνήθως, η θερμοκρασία ενός ψυγείου στο σπίτι είναι περίπου 7 ° 
C. 

 ½ ημέρα 1 ημέρα 2-3 ημέρες 4-6 ημέρες 1 εβδομάδα Δεν γνωρίζω 
 
 
Πόσο σημαντικό είναι για σας να μπορείτε να παρακολουθείτε την ψυκτική αλυσίδα μετά την αγορά του προϊόντος; 
7 Πάρα πολύ σημαντικό  6 5 4 3 2 1 Καθόλου σημαντικό  
 
Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους παρακολουθείτε συνήθως πόσο φρέσκα είναι τα προϊόντα μετά την αγορά? 
1 Με βάση την οσμή 
2 Με βάση την εμφάνιση  
3 Με βάση την γεύση 
4 Με βάση την ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» ή την ημερομηνία λήξης  
5 Με κανέναν από αυτούς τους τρόπους  
 
Αν τα προϊόντα επισημαίνονταν με ένα ΤΤΙ πόσο θα αυξανόταν η εμπιστοσύνη στην τροφική αλυσίδα; 
7 Πάρα πολύ  6 5 4 3 2 1 Καθόλου 
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OVERALL IMPRESSION/ REACTIONS TO THE CONCEPT  
When participants were exposed to the concept, the following become evident... 
Συνολικά υψηλό επίπεδο αποδοχής και εκτίμησης της ιδέας. Θεωρήθηκε 
καινοτόμος ιδέα που ακούγαν για 1η φορά. 
Θετικά σχόλια για ΤΤΙ: 
-Διαυγές /απλό /κατανοητό Ξεκάθαρο μήνυμα και χειροπιαστά οφέλη για τον 
καταναλωτή 
-Προσφέρει σιγουριά  επιθυμητή για τον καταναλωτή 
-Ωφέλιμο  αυτοπροστασία σε περίπτωση έκθεσης του προϊόντος σε ανεπιθύμητες 
θερμοκρασίες 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΔΕΑΣ ΤΩΝ ΤΤΙ 

”I have never heard about 
something like that before. It 

would make me feel more 
safe and I would have the 
impression that also the 
company cares for its 
consumers.” M/ G2 

Qualitative focus group study 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΔΕΑΣ ΤΩΝ ΤΤΙ 

RELEVANCE TO TARGETS 

Η ιδέα φαίνεται να αφορά τους καταναλωτές ειδικά λόγω της δυσπιστίας με την οποία μια 
μερίδα αντιμετωπίζει τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο (θεωρούν ότι προτεραιότητά τους 
είναι να καταφέρουν να αυξήσουν τις πωλησεις τους  κανείς δεν έχει τον έλεγχο των 
συνθηκών μεταφοράς και έκθεσης των προϊόντων 

Ως προς αυτό οι έξυπνες ετικέτες θεωρούνται πολύ χρήσιμες γιατί τους προσφέρουν την  
αίσθηση του ‘ελέγχου’ του ‘ταξιδιού’ του προϊόντος 

Ως εκ τούτου οι καταναλωτές θεωρούν τις έξυπνες ετικέτες απαραίτητες για τα ευπαθή 
προϊόντα 

 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θεωρούν τα ΤΤΙ χρήσιμα για το κομμάτι που δεν ελέγχουν αλλά 

(από τον παραγωγό στο supermarket) αλλά εμπιστεύονται εαυτούς όσον αφορά την 
μεταχείριση των προϊόντων από τους ίδιους (πχ μεταφορά από σουπερμάρκετ στο σπίτι)  

”The truth is that I don’t care very much about this label while 
transporting the product to my home, because I know the 

conditions in which it is transported and preserved. But it would 
make me feel much more safe about the conditions where I do not 

have the control” M/ G1 
Qualitative focus group study 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΔΕΑΣ ΤΩΝ ΤΤΙ 

PURCHASE BEHAVIOR 
 
Τα ΤΤΙ δεν θα επηράσουν τη γενική συμπεριφορά και τα κριτήρια επιλογής αλλά θα 
λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της αυξημένης σιγουριάς και ενός επί πλέον κριτηρίου 
επιλογής. 
 
Θα συνεχίσουν να ελέγχουν την εμφάνιση, την προέλευση και την ημερομηνία λήξης.  Δεν θα 
επιλέγουν όμως ένα προϊόν με αλλαγή στο χρώμα του ΤΤΙ. 
 
Τα προϊόντα με ΤΤΙ δεν πρέπει να στοιχίζουν πολύ περισσότερο, ειδικά εν μέσω κρίσης η 
μέγιστη ανεκτή αύξηση τιμής που μπορούν να δεχθούν είναι μέχρι 0,10 ευρώ.  
 

”With this label it does not mean that I 
will not give emphasis any more to the 

expiration date or other visual tricks; still, 
it will be another criterion in the selection 

process.” F/ G3 

”It’s very useful. However, I would search 
in the shelf for a green label. I would 
never choose an orange one.” F/ G3 

Qualitative focus group study 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΔΕΑΣ ΤΩΝ ΤΤΙ 

WAYS OF CONSUMPTION AND THROWING AWAY FOOD 
 

- Οι καταναλωτές δεν θα καταναλώνουν προϊόντα με ΤΤΙ που δείχνουν αλλαγή χρώματος 
ειδικά όταν προορίζονται για τα παιδιά τους 
 

- Θα τους μπέρδευε η περίπτωση που το ΤΤΙ σεν έχει αλλάξει χρώμα μετά την ημερομηνία 
λήξης 

”Will the color of the label change when 
the expiration date come? Otherwise, I 

will think that it may not work properly.” F/ 
G4 

”I believe that taking into consideration 
that this indicator depicts the product’s 

condition according to the temperatures 
which is exposed to… color won’t change 

with the expiration date.” M/ G3 

Qualitative focus group study 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – «ΙΔΑΝΙΚΟ» ΤΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

•Το ΤΤΙ να αποτελεί μέρος της συσκευασίας και όχι πρόσθετο με το χέρι  

•Να μην αλλάζει με σύντομη έκθεση σε ψηλές θερμοκρασίες π.χ. όταν 

μεταφέρουν το προϊόν στο σπίτι 

•Απλότητα στις οδηγίες- θέλουν να νοιώθουν σίγουροι ότι αλλάζει με τη 

θερμοκρασία 

•Χρήση εύληπτων χρωμάτων π.χ. πράσινο   

 

”If the label was not incorporated 
manually, I would feel more safe.” 

F/ G1  

”I would like to know that the 
color will not change very easily. I 
do not want to take a poultry from 
the supermarket and till reaching 

home to be orange.” M/ G4  

Qualitative focus group study 
 



25 Summary of findings from all countries 

Similarities between countries: 
 

•Overall, consumers in all four countries find the concept of TTI interesting and innovative. The attitudes 
towards this technology are very positive. 
 

•There is still space for product developement/optimization and communication as the label examples 
presented do not live up to the expectations of participants (in terms of easiness to interpret, reliability). 
 

• The label should be integrated with the product. Participants do not trust added labels as they could be 
changed by the retailer in case they show unwanted results. 
 

• Intermediate stages of colour changes are very difficult for consumers to interpret. They would prefer 
on/off (good to eat/not good to eat) label. 
 

• Consumers were suspicious about liquid inside the label – is it toxic in case it gets in touch with food? 
 
 
 
 

Qualitative focus group study 
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Differences between countries: 
 
Trust in retailers / food chain 
Finnish participants seem to trust the food chain a lot, whereas the trust in Greece is very 

low. In Germany the trust is inbetween these countries and French participants generally 
did not have bad experiences of spoiled foods bought from grocery store. 
 

Willingness to pay: 
Germans were not willing to pay extra for TTI 
In France and Greece the extra cost accepted was around 10 cents/products 
Some Finnish participants were willing to pay even more (up to 50 cents/product) 

 
Use of a product  being exposed to warmth (as shown by TTI) 
Greeks would not use the product 
In Finland, the participants would rely on the expiration date 
In Germany, families would use it but singles not 
In France, the product would be used anyhow 

 
 

 

Summary of findings from all countries 

Qualitative focus group study 
 



27  
Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω 
ανάπτυξη από του καταναλωτές στην Ελλάδα 

 
 
Συνολικά οι καταναλωτές παρουσιάτηκαν θετικοί στην ιδέα και στη χρήση των ετικετών ΤΤΙ- 
προσθέτουν αξία στο προϊόν και στην επωνυμία των προϊόντων που χρησιμοποιούν ΤΤΙ. 
Προσθέτει στο επώνυμο προϊόν ισχυρότερα εχέγγυα ποιότητας καθώς και αξιές όπως 
εντιμότητα/διαφάνεια/φροντίδα γιατον καταναλωτή. 
  
Οι καταναλωτές εξέφρασαν προτιμήσεις ως προς τον σχεδιασμό των ΤΤΙ . Έδειξαν να 
καταλαβαίνουν καλυτερα ένα μηχανισμό με έντονους χρωματισμούς και με ενδιάμεση 
απόχρωση που θα προειδοποιεί ότι το προϊόν πρέπει να καταναλωθεί γρήγορα. 
 
Προτάσεις για βελτιώσεις ή για καλύτερη αποδοχή: 
Όσο το δυνατόν ενσωμάτωση στη συσκευασία όχι απλή επικόληση 
Αύξηση κόστους του προϊόντος μικρότερη από 0,10 ευρώ 
Ο καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται για το μηχανισμό λειτουργίας αλλά πρέπει να ενημερωθεί και 
εκπαιδευτεί για τη σημασία των διαφορετικών αποκρίσεων του ΤΤΙ π.χ. Τι πρέπει να κάνουν αν 
το ΤΤΙ δείχνει το τελικό χρώμα πριν την ημερομηνία λήξης 
Καλύτερη επικοινωνία και ενημερωση των παραγωγών ως μέσον να αυξήσουν τα εχεγγυα και 
την εικόνα ποιότητας των επώνυμων προϊόντων τους (quality credentials of their brand ) 
 

Qualitative focus group study 
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Θερμοκρασία - Ποιότιτα 

Συνήθως στα σούπερ μάρκετ στις 
μεταφορές δεν ψύχονται με 
ασφάλεια τα προϊόντα. Προσέχω αν 
έναι κατεψυγμένο έχει πάγο, αν έχει 
για μένα σημαίνει ότι ξεπάγωσε και 
ξαναπάγωσε και δεν το 
αγοράζω.Μου συνέβη σε σφολιάτα  
και φύλλα που τα επέστρεψα 
με..μούχλα!!  
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Η ΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΤΟΥ ΤΤΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΒΆΡΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  
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Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για το 
ΤΤΙ.Θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος 
ώστε να καταναλώνει πιο υγιεινά 
τρόφιμα και να είναι σίγουροι για το τι 
τρώνε  
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ΕΛΠΙΖΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΎΝΤΟΜΑ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ 
"ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ" ΠΡΟΪΌΝΤΑ  
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Θα ήταν ευχής έργον να καθιερωθεί 
αυτός ο δείκτης. Έχω βρει αρκετές 
φορές ξαναπαγωμένα τρόφιμα. 
Πραγματικά θα προστάτευε πολύ 
κόσμο.  
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ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ 
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΕΤΟΙΟ 
ΠΡΑΓΜΑ,ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑ ΝΑ 
ΜΑΝΤΕΨΩ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Π.Χ.  
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Είναι μια μέθοδος που με ενθουσίασε 
με την πρακτικότητά της και την άμεση 
αναγνώριση των καταλλήλων προς 
βρώση συντηρημένων τροφίμων.  
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θα ήθελα να υπάρχει αυτή η σήμανση 
γιατί βλέπω πολλές φορές κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες να παραμένουν 
προϊόντα εκτεθειμένα στον ήλιο πριν 
μπουν μέσα στα μάρκετ  
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στις μέρες μας και με την κρίση που 
περνάμε όλοι αυτό που καθορίζει την 
κατανάλωση είναι καθαρά η τιμή κάθε 
προϊόντος....άσχετα από ετικέτες και 
συσκευασίες και πολύ λίγο 
ενδιαφέρονται οι έμποροι για τη υγεία 
και ασφάλεια των καταναλωτών..αν δεν 
πέσουν οι τιμές όλα θα τους μείνουν 
στα ράφια και τις αποθήκες...!!!  
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ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΤΤΙ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ..ΕΙΔΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ.  
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Θα πρέπει η τιμή του προϊόντος που θα 
έχει ΤΤΙ να μην έχει σημαντική διαφορά 
από αυτή ενός προϊόντος που δεν έχει 
ΤΤΙ, γιατί με την παρούσα οικονομική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 
κόσμος, αυτό θα αποτελέσει αντικίνητρο 
αγοράς του προϊόντος.  
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Όσο σημαντικός και εάν είναι ο λόγος 
ύπαρξης ΤΤΙ για τους καταναλωτές, πιστεύω 
ότι δε θα επιτραπεί η ύπαρξή του. Ο κάθε 
καταναλωτής γνωρίζει πότε αγόρασε ένα 
προϊόν, πώς το μετέφερε κ.λ.π. Όμως όλα 
αυτά αφού το αγοράσει. Με τα ΤΤΙ θα 
μαθαίνουμε και την "ιστορία" του προϊόντος 
(θερμοκρασία κατά τη διακίνηση, ψύξη στο 
Super Market κ.λ.π., οπότε ίσως να πρέπει 
ένα προϊόν να καταστραφεί πριν το 
αγοράσει ο καταναλωτής. Πόσο συμφέρει 
αυτό τις μεγάλες εταιρείες;  
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