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1. Περίληψη έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της αποδοχής των ΓΤΤ στην Ελληνική αγορά. 

Οι επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν την διερεύνηση της ενημέρωσης των 

καταναλωτών σε θέματα μεταλλαγμένων προϊόντων, ωστόσο η έρευνα επεκτάθηκε 

γενικότερα στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης/ κυκλοφορίας, γεγονός που συμβάλει 

στην διαλεύκανση του κατά πόσο οι Έλληνες καταναλωτές αντιμετωπίζουν 

διαφορετικά τα ΓΤΤ ή ως μέρος μιας ευρύτερης αγοράς αγαθών. Στο πλαίσιο αυτό 

μελετήθηκαν οι πηγές πληροφόρησης των καταναλωτών καθώς και η 

ευαισθητοποίηση τους σε θέματα υγείας. 
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2. Εισαγωγή 

Ζούμε σε μια εποχή, όπου η άνθηση των επιστημών και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, 

έχουν συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και κατά συνέπεια 

στην αύξηση του μέσου όρου ζωής. Ο πληθυσμός του πλανήτη αυξάνεται με 

ταχύτατους ρυθμούς και από 6 περίπου δισεκατομμύρια που είναι σήμερα, 

αναμένεται μέχρι το 2050 να έχει ανέλθει στα 8.5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση αυτή, 

λογικό είναι, να δημιουργεί και ανάγκες για περισσότερη τροφή, για την κάλυψη των 

οποίων γίνεται επιτακτική η αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

Ο κλασσικός τρόπος βελτίωσης, της παραγωγής – φυτικής και ζωικής- είναι οι 

ελεγχόμενες διασταυρώσεις, οι οποίες ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν τόσο στη Γεωργία 

όσο και στην Κτηνοτροφία. Η διαδικασία στη βάση της είναι απλή. Φυτά και ζώα με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως λόγου χάρη φυτά που αντέχουν σε ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες ή δίνουν μεγάλο μέγεθος καρπών και ζώα που παράγουν 

μεγάλες ποσότητες κρέατος, επιλέγονται και διασταυρώνονται, δίνοντας απογόνους 

με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ο τρόπος αυτός, επιστημονικά αποκαλούμενος 

συμβατικός υβριδισμός, γίνεται ανάμεσα στα ίδια ή, πιο σπάνια, ανάμεσα σε στενά 

συνδεδεμένα είδη οργανισμών. Πρόκειται δηλαδή, για μια απόλυτα φυσική 

διαδικασία, η οποία όμως μειονεκτεί στο ότι είναι χρονοβόρα και επίπονη, δεδομένου 

ότι απαιτούνται συνεχείς διασταυρώσεις, και επιπλέον οι απόγονοι που προκύπτουν, 

συχνά μαζί με τις προσδοκόμενες ιδιότητες φέρουν και άλλες, μη επιθυμητές. 

Στον αντίποδα των ελεγχόμενων διασταυρώσεων, βρίσκονται τα Γενετικά 

Τροποποιημένα Τρόφιμα (ΓΤΤ), τα οποία δημιουργούνται με τη βοήθεια της 

Γενετικής Μηχανικής. Η Γενετική Μηχανική είναι ο κλάδος της Βιοτεχνολογίας, που 

μέσω της τεχνικής ανασυνδυασμού του DNA, παρεμβαίνει στο γενετικό υλικό των 

οργανισμών, ώστε αυτοί να αποκτούν κάποιες καινούργιες ιδιότητες, που από τη 

φύση τους δεν είναι προγραμματισμένοι να τις διαθέτουν. Η όλη διαδικασία 

στηρίζεται στο εξής: γονίδια από κύτταρα κάποιου οργανισμού εξάγονται και 

μεταφέρονται στα κύτταρα ενός άλλου, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου με 

καινούργιες και επιθυμητές ιδιότητες. Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να αναφερθεί 
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ότι η μεταφορά γονιδίων πραγματοποιείται μεταξύ διαφορετικών ειδών. Έτσι γονίδια 

ζώων μεταφέρονται σε λαχανικά, γονίδια βακτηρίων σε φυτά, ανθρώπινα γονίδια σε 

ζώα και ούτω καθεξής. Τα φυτά και τα ζώα που έχουν υποστεί γενετικές αλλαγές, 

είναι γνωστά ως διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιημένα. 

Φυσικό ήταν, όπως άλλωστε και κάθε άλλο νέο επιστημονικό ή τεχνολογικό 

επίτευγμα, τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα από τη στιγμή της εμφάνισης τους 

να προκαλέσουν αμφιλεγόμενες αντιδράσεις, τόσο από την πλευρά των καταναλωτών 

όσο και από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας. 

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για την 

παραγωγή, το περιβάλλον και την κοινωνία θα είναι πολλά. Τα προϊόντα φυτικής 

προέλευσης θα έχουν καλύτερη γεύση και ποιότητα, οι σοδειές θα είναι μεγαλύτερες 

και καλύτερες, δεδομένου ότι θα παρουσιάζουν αυξημένη αντίσταση σε βλαβερούς 

οργανισμούς (π.χ έντομα, ζιζάνια..) και ασθένειες. Η παραγωγή κρέατος, αυγών και 

γάλακτος θα είναι καλύτερη και περισσότερη, τα προϊόντα θα έχουν περισσότερες 

θρεπτικές ιδιότητες και η αντίσταση των ζώων σε ασθένειες θα είναι αυξημένη. Το 

περιβάλλον από την άλλη μεριά θα ωφεληθεί, μιας και θα μειωθεί η εντατική χρήση 

λιπασμάτων, εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Το όφελος για την κοινωνία θα είναι 

επίσης μεγάλο, αφού θα έχουμε αυξημένη παραγωγή τροφίμων και έτσι θα 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πείνας και του υποσιτισμού, που μαστίζει σήμερα 

έναν πολύ μεγάλο αριθμό χωρών παγκοσμίως. 

Όπως όμως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι κατά άλλους τα Γενετικά 

Τροποποιημένα Τρόφιμα συνοδεύονται από μειονεκτήματα και προβλήματα που 

αφορούν την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την ηθική και την κοινωνία. Όσον 

αφορά την υγεία, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι για πρόκληση αλλεργιών, 

δημιουργία ανθεκτικών μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά- λόγω μετάδοσης των 

γονιδίων που προσδίδουν την ανθεκτικότητα αυτή- και εμφάνιση άλλων, άγνωστων 

ακόμα, επιδράσεων και παρενεργειών, που μπορεί να σχετίζονται με καρκινογενέσεις. 

Σχετικά με το περιβάλλον, υποστηρίζεται ότι μπορεί να γίνει ανεπιθύμητη μεταφορά 

γενετικά τροποποιημένων χαρακτηριστικών σε άλλους οργανισμούς, να έχουμε 
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απώλεια της βιολογικής διαφοροποίησης στο Φυτικό και Ζωικό Βασίλειο και άλλες 

ακόμα άγνωστες, προς το παρόν, επιδράσεις. Άλλα και τα ηθικά προβλήματα που 

προκύπτουν είναι σημαντικά, δεδομένου ότι γίνεται επέμβαση στους γενετικούς 

μηχανισμούς της φύσης και παραβιάζονται οι εσωτερικές αξίες φυσικών οργανισμών. 

Η κοινωνία βέβαια δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Θεωρείται πως, 

δεδομένου ότι οι περισσότερο πλούσιες και αναπτυγμένες χώρες ελέγχουν την 

τεχνολογία των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

στρέβλωσης και ο φόβος τα νέα προϊόντα να αναπτύσσονται σύμφωνα με τα 

οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα των οικονομικά ισχυρότερων 

χωρών. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε κάποια στοιχεία, σχετικά με την καλλιέργεια Γενετικά 

Τροποποιημένων Οργανισμών ανά τον κόσμο. Ελάχιστες χώρες καλλιεργούν 

Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς και η τεχνολογία έχει επικεντρωθεί σε 

πέντε βασικές καλλιέργειες: 

 

 Σόγια 

 Καλαμπόκι  

 Βαμβάκι 

 Ελαιοκράμβη 

 Παπάγια  

 

Τα δύο πρώτα, σόγια και καλαμπόκι αναλογούν στο 83% της συνολικής παραγωγής, 

ενώ τα υπόλοιπα τρία, βαμβάκι, ελαιοκράμβη και παπάγια, αναλογούν στο 17% της 

συνολικής παραγωγής. 
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Οι καλλιέργειες αυτές καλύπτουν την πλειοψηφία της παραγωγής. Σύμφωνα με 

κάποιες πληροφορίες, σύντομα θα εισαχθούν Γενετικά Τροποποιημένες Καλλιέργειες 

που αφορούν προϊόντα όπως ρύζι, σιτάρι και καρπούζι, ενώ σύμφωνα με κάποιες 

άλλες – μη διασταυρωμένες – ήδη κυκλοφορούν γενετικά τροποποιημένες πατάτες. 

Πρόσφατα δε, είχε γίνει πρόταση να κυκλοφορήσουν  και γενετικά τροποποιημένα 

κοτόπουλα, για να αντιμετωπιστεί η γρίπη των πουλερικών. 

Με εξαίρεση το βαμβάκι, οι υπόλοιπες ήδη καλλιεργούμενες γενετικά 

τροποποιημένες ποικιλίες, χρησιμοποιούνται επίσημα ως ζωοτροφές. Πέρα όμως από 

αυτό, γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή αμύλων, ελαίων και 

διαφόρων πρόσθετων, που αποτελούν συστατικά πολλών βιομηχανικών τροφίμων. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία , για την απόκτηση εφαρμογών Γεωργικής 

Βιοτεχνολογίας, έχουμε τα εξής στοιχεία: 

 

Η έκταση γης που χρησιμοποιείται για καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων 

Οργανισμών: 

 

 Το 1996, ήταν 1.7 εκατομμύρια εκτάρια 

 Το 2001, ήταν 52.6 εκατομμύρια εκτάρια 

 Το 2003, ήταν 65 εκατομμύρια εκτάρια 

 Το 2004, ήταν 81 εκατομμύρια εκτάρια 

 

Από αυτά: 
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 Το 59% βρίσκεται στις ΗΠΑ 

 Το 20% βρίσκεται στην Αργεντινή 

 Το 6.7% βρίσκεται στον Καναδά 

 Το 6.2% βρίσκεται στη Βραζιλία 

 Το 4.6% βρίσκεται στην Κίνα 

 Το 3.5% βρίσκεται στην Παραγουάη, Ουρουγουάη, Ινδία, Αυστραλία, Νοτ. 

Αφρική, Ρουμανία, Μεξικό, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες.  

Ο αριθμός των αγροτών που καλλιεργούν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς: 

 Το 2003, ήταν 7 εκατομμύρια σε 18 χώρες 

 Το 2004, ήταν 8.25 εκατομμύρια σε 17 χώρες 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι σε χώρες που δεν επιτρέπεται δια νόμου η καλλιέργεια 

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, όπως η Ρωσία, Ινδονησία και Μαλαισία, 

ασκείται πίεση ώστε να επιτραπεί και ως μέσο πίεσης χρησιμοποιείται η 

διαπραγμάτευση του εξωτερικού τους χρέους. 

Από επίσημα στοιχεία αναφέρεται ότι η ιδιοκτησία της Τεχνογνωσίας των Γενετικά 

Τροποποιημένων Καλλιεργειών, ανήκει σε τρεις μόνο εταιρείες: 

 

 Monsanto, που προμηθεύει σπόρους σε ΗΠΑ, Καναδά, Αργεντινή, 

Αυστραλία, Ινδία και Νοτ.Αφρική 

 BayerCropScience, που προμηθεύει σπόρους σε ΗΠΑ, Καναδά, Αργεντινή 

και Αυστραλία 
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 Syngenta, που προμηθεύει σπόρους σε ΗΠΑ, Καναδά και Ισπανία 

 

Στο σύνολο της παραγωγής: 

 Το 77% των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών καλλιεργούνται με 

ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα 

 Το 15% των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών καλλιεργούνται με 

ανθεκτικότητα σε έντομα 

 Το 8% των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών καλλιεργούνται με 

ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα και έντομα 

 

Στην Ευρώπη 100 περιφέρειες και περισσότερες από 3500 υπο-περιφέρειες έχουν 

αυτοανακηρυχθεί ελεύθερες ζώνες από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 προχώρησε σε άρση της συμφωνίας ( moratorium), που 

προέβλεπε την αναστολή των διαδικασιών έγκρισης και κυκλοφορίας Γενετικά 

Τροποποιημένων Οργανισμών στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα καθιέρωσε την 

ιχνηλασιμότητα και σήμανση. Έτσι σύμφωνα με τον κανονισμό 1829/2003, από 

18/04/04, όσα τρόφιμα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιέχουν πάνω από 

0.9% Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά 

την ανάλογη σήμανση. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών χωρών που απορρίπτουν τα 

μεταλλαγμένα από που. Επίσης ήταν μια από τις επτά χώρες που ψήφησαν την 

επιβολή του moratorium το 1998 και τάχθηκε κατά της άρσης του το 2003. Στις αρχές 

του 2004 υπέγραψε το πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια. Το 

πρωτόκολλο αυτό αναγνωρίζει το δικαίωμα μιας χώρας να απορρίπτει τους Γενετικά 

Τροποποιημένους Οργανισμούς στη βάση της αρχής της προφύλαξης. Όλες οι 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα, στο σύνολό τους 54, έχουν κηρύξει τις 
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περιοχές τους ελεύθερες από μεταλλαγμένα. Παρά την καθολική αντίδραση όμως, τα 

τελευταία χρόνια, έχουμε αυξημένη διείσδυση Γενετικά Τροποποιημένων 

Οργανισμών στην ελληνική αγορά και απόπειρες ανάπτυξης διαγονιδιακών 

καλλιεργειών. Σε έρευνα του ΕΦΕΤ το 2003, βρέθηκε ότι το 10-12% των τροφίμων 

περιέχουν διαγονιδιακούς οργανισμούς, ενώ σε είδη όπως το καλαμπόκι και η σόγια, 

το ποσοστό είναι αυξημένο. 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η καλλιέργεια, κυκλοφορία και εμπορία 

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών είναι ένα θέμα που προβληματίζει και συχνά 

διχάζει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επιστήμονες. 
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3. Σκοπός της έρευνας 

Κατά γενική ομολογία τα ΓΤΤ βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής 

κοινότητας, των εταιρειών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και των 

απλών πολιτών. Το πρόσφατο ενδιαφέρον για αυτά αυξάνεται ραγδαία, γεγονός που 

οφείλεται αφενός στην επικαιρότητα του θέματος και αφετέρου στη σημασία του 

τόσο στον παρόντα χρόνο όσο και στο μέλλον. Η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής 

ΓΤΤ, έχει ήδη ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών στο εσωτερικό και την 

εμφάνιση πολλών προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ στα ράφια των καταστημάτων και 

αυτό παρά την αντίθεση της χώρας μας τόσο σε επίπεδο κοινής γνώμης όσο και σε 

επίπεδο πολιτικό με την υπογραφή της συνθήκης του πρωτοκόλλου της Καθαργένης 

το 2004.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν  αφορμή για την εν λόγω έρευνα, βασικό 

σκοπό της οποίας αποτελεί η διερεύνηση της αποδοχής ή μη των προϊόντων αυτών 

από την εγχώρια αγορά και τους Έλληνες καταναλωτές, και η συσχέτιση αυτής με 

παραμέτρους όπως η οικονομία, το περιβάλλον, η υγεία καθώς και το ευ ζειν. 

3.1. Στόχοι της έρευνας 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της γνώμης του 

ελληνικού αγοραστικού κοινού σχετικά με τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα. 

Απευθυνθήκαμε σε καταναλωτές με σκοπό να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι 

πληροφορημένοι για τα διαγονιδιακά προϊόντα και για τα διάφορα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα που τα συνοδεύουν, καθώς επίσης και ποια είναι τελικά η στάση 

τους απέναντι σε αυτά. Θελήσαμε να μάθουμε κατά πόσο οι ίδιοι τα αγοράζουν ή όχι 

καθώς επίσης και ποια είναι τα κριτήρια αγοράς, εάν τελικά προβαίνουν σε αυτή. 

Θεωρήθηκε σκόπιμο στα πλαίσια αυτής της έρευνας, να συλλέξουμε και πληροφορίες 

σχετικά με την εν γένει νοοτροπία τους απέναντι στην κατανάλωση αγαθών, 

προκειμένου να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το κατά πόσο είναι 

συνειδητοποιημένοι  ως προς τις αγορές που κάνουν. Με αυτό το σκεπτικό τους 

κάναμε ερωτήσεις που αφορούν τη γνώμη τους- και το ενδιαφέρον τους-  για νέα και 
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καινοτόμα προϊόντα, για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τις διάφορες 

εταιρείες που προμηθεύουν τα προϊόντα τους στα ράφια των καταστημάτων καθώς 

και από τα ίδια τα προϊόντα, όπως επίσης και αν είναι  ευχαριστημένοι από τα 

προϊόντα που αγοράζουν γενικά. Τέλος, με δεδομένο ότι τα διάφορα προϊόντα που 

καταναλώνουν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υγεία τους, θελήσαμε να μάθουμε 

και κατά πόσο είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς το θέμα αυτό 

3.2. Μέθοδοι και υλικά 

Προκειμένου να διερευνήσουμε τα πιο πάνω θέματα, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο 

των ερωτηματολογίων. Συντάξαμε ερωτηματολόγιο 70 ερωτήσεων, τύπου Liekert, το 

οποίο μοιράσαμε σε 120 αντίτυπα. Το κοινό στο οποίο απευθυνθήκαμε ήταν ενήλικες 

και ως επί τω πλείστων άτομα νεαρής ηλικίας, δεδομένου ότι κατά τεκμήριο 

αποτελούν την πιο δραστήρια αγοραστική ομάδα. Σημειώνουμε ότι στις ερωτήσεις 

αυτές, συμπεριλαμβάνονται και κάποιες που αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος. Αφού συλλέξαμε τις απαντήσεις, τις επεξεργαστήκαμε με το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS, προκειμένου να βγουν συχνότητες και μέσοι όροι, που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. 



ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

 

 

13 

4. Ταυτότητα της έρευνας & δημογραφικά στοιχεία 

Συνολικά διανεμήθηκαν 120 ερωτηματολόγια σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες, στην 

περιοχή της Πάτρας. Συνοπτικά στοιχεία της έρευνας αναφέρονται παρακάτω. 

Αριθμός ερωτηματολογίων: 120 

Φύλο 

Άνδρες: 62 (52%) 

Γυναίκες: 57 (48%) 

 

Ηλικία συμμετεχόντων 

Συμμετέχοντες ηλικίας 19-24 ετών:  60% 

Συμμετέχοντες ηλικίας 25-30 ετών:  22% 

Συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 30 ετών: 18% 

 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμοι:  84% 

Έγγαμοι:  16%  

Μόνο το 13% των έγγαμων ανέφερε ότι είναι γονέας, γεγονός που προφανώς 

ερμηνεύεται από τον χαμηλό μέσο όρο ηλικίας των συμμετεχόντων. 

 

Επάγγελμα – Ιδιότητα  
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Φοιτητής/τρια:  70%  

Εργαζόμενοι:  25% 

Άνεργοι :  5% 

 

Εισόδημα συμμετεχόντων 

Μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1000€:   34% 

Μηνιαίο εισόδημα 1001-1500€:   25% 

Μηνιαίο εισόδημα πάνω από 1500€:  41%
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5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

5.1. Γενικά περί αποτελεσμάτων 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο. Οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις τύπου Liekert έχουν βαθμολογηθεί από το 1 έως το 5, 

όπου στο 1 βρίσκεται το «διαφωνώ πλήρως» και στο 5 το «συμφωνώ απόλυτα». 

Στους πίνακες που ακολουθούν, στη πρώτη στήλη παρουσιάζεται η ερώτηση, στη 

δεύτερη ο μέσος όρος των απαντήσεων και στην τρίτη η τυπική απόκλιση. Ο μέσος 

όρος προφανώς κυμαίνεται από 1 έως 5, ακολουθώντας την αντίστοιχη βαθμολογία. 

Τα αποτελέσματα επίσης παρουσιάζονται και σε λεκτική μορφή μετά από κάθε 

πίνακα για την διευκόλυνση του αναγνώστη. Για τιμές του μέσου όρου κοντά στη 

μονάδα, βρισκόμαστε κοντά στην πλήρη διαφωνία, ενώ αντίστοιχα για τιμές κοντά 

στο πέντε βρισκόμαστε κοντά στην πλήρη συμφωνία. Ο απόλυτος μέσος όρος «ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ» βρίσκεται στο τρία. 

Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στου ερωτηθέντες είναι διαθέσιμο στο 

παράρτημα. 

Επίσης να σημειωθεί ότι ο σχολιασμός και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα 

αποτελέσματα της έρευνας λαμβάνει χώρα στα επόμενα κεφάλαια. 

5.2. Ερωτήσεις σχετικά με τα ΓΤΤ 

Ερωτήσεις Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

q2.1  Τα ΓΤ φυτά που ανθίστανται σε ζιζάνια και έντομα, θα 

μπορούσαν να δίνουν μεγαλύτερες σοδειές, άρα και περισσότερη 

τροφή, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της πείνας σε υποσιτιζόμενες 

χώρες του κόσμου 

3,41 1,14 
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Ερωτήσεις Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

q2.2  Τα ΓΤ φυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να 

παράγουν περισσότερο θρεπτικά ή πιο υγειινά τρόφιμα 

2,99 1,19 

q2.3  Τα ΓΤ φυτά είναι πιο ανθεκτικά, οπότε μειώνεται η εντατική 

χρήση παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων 

3,47 1,01 

q2.4  Τα ΓΤΤ θα μπορούσαν να έχουν θετικές επιπτώσεις για την 

υγεία όπως π.χ παρασκευή βρώσιμων εμβολίων  

3,27 0,93 

q2.5  Η ανάπτυξη των ΓΤ καλλιεργειών μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στη βιοποικιλότητα, ισορροπία της φύσης, πανίδα, περιβάλλον  

4,13 0,93 

q2.6  Τα γονίδια από ΓΤ καλλιέργειες θα μπορούσαν να 

μεταφερθούν και σε άλλα φυτά που αναπτύσσονται κοντά μέσω των 

μελισσών και του αέρα 

3,70 0,95 

q2.7  Τα γονίδια που περιέχουν τα ΓΤΤ και τα κάνουν πιο ανθεκτικά 

σε ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν 

το πρόβλημα ανθεκτικότητας παθογόνων μικροβίων σε αντιβιοτικά 

που παίρνει ο άνθρωπος 

3,56 1,06 

q2.8  Τα γονίδια που περιέχουν τα ΓΤΤ μπορεί να είναι υπεύθυνα για 

την εμφάνιση αλλεργιών και τοξικότητας 

3,90 0,73 

q2.9  Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να αναγράφουν σε ειδική ετικέτα 

αν περιέχουν μεταλλαγμένους μικροοργανισμούς 

4,67 0,68 

q2.10  Πριν εισαχθεί ένα ΓΤΤ στην αγορά, θα πρέπει να 

μεσολαβήσουν κάποια χρόνια κλινικών μελετών, ώστε να βρεθούν οι 

όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες του 

4,58 0,64 

q2.11  Τα ΓΤΤ είναι διαφορετικά από τα συμβατικά 3,97 0,81 

q2.12  Οι έλεγχοι που γίνονται πριν ένα ΓΤΤ βγει στην αγορά είναι 

επαρκείς 

2,16 0,86 
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Ερωτήσεις Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

q2.13  Οι διεθνείς ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν κάνουν καλά που 

αρνούνται να αναλάβουν την κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων από 

κατανάλωση ΓΤΤ 

3,62 1,30 

q2.14  Θα αγόραζα ΓΤΤ αν η τιμή τους ήταν αρκετά χαμηλότερη 

συγκριτικά με αυτή των παραδοσιακών τροφίμων 

2,33 1,03 

q2.15  Τα ΓΤΤ αποτελούν φυσιολογική επέκταση της παραδοσιακής 

γενετικής βελτίωσης για την παραγωγή νέων ποικιλιών φυτών και 

ζώων (όπως π.χ έκανε ο Μεντελ) 

2,72 1,02 

q2.16 Αν μάθαινα ότι ένα τρόφιμο που καταναλώνω είναι ΓΤ τότε θα 

το άλλαζα οπωσδήποτε 

3,45 1,02 

q2.17  Αν μάθαινα ότι ένα τρόφιμο που καταναλώνω είναι ΓΤ τότε θα 

το άλλαζα μόνο αν τα ανταγωνιστικά της κατηγορίας του δεν ήταν 

αρκετά πιο ακριβά 

2,43 1,06 

q2.18  Κάθε χρόνο θα πρέπει να δημοσιεύεται και να διανέμεται 

κατάλογος, που να αναφέρει επίσημα στοιχεία σχετικά με το ποιες 

εταιρείες παράγουν και διανέμουν ΓΤΤ 

4,35 0,91 

q2.19  Θα πρέπει να απαγορευτεί τόσο η παραγωγή όσο και η 

κυκλοφορία όλων των ΓΤΤ 

2,82 1,15 

q2.20  Η παραγωγή και κυκλοφορία των ΓΤΤ θα πρέπει να επιτραπεί 

μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μακροχρόνιοι και πλήρεις 

έλεγχοι 

4,22 0,93 

q2.21  Θα πρέπει να επιτρέπεται η κυκλοφορία των ΓΤΤ μόνο 

εφόσον υπάρχει ετικέτα σήμανσης 

4,17 0,93 

q2.22  Θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία και 

παραγωγή των ΓΤΤ 

2,47 1,10 
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Ερωτήσεις Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

q2.23  Το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των ΓΤΤ, σε σχέση με το 

κόστος παραγωγής των παραδοσιακών προϊόντων θα είναι προς 

όφελος των καταναλωτών κυρίως 

2,65 1,07 

q2.24 Το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των ΓΤΤ, σε σχέση με τα 

παραδοσιακά προϊόντα θα είναι προς όφελος των εταιρειών 

παραγωγής κυρίως  

     

3,84       

1,12 

q2.25  Η ευρεία παραγωγή των ΓΤΤ θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των τιμών των τροφίμων για τους καταναλωτές  

3,15 0,94 

q2.26  Η ευρεία παραγωγή των ΓΤΤ δεν θα έχει καμία μείωση στις 

τιμές- τα κέρδη θα τα καρπωθούν οι εταιρείες παραγωγής  

3,31 1,11 

q2.27  Η ευρεία παραγωγή των ΓΤΤ θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των τιμών των τροφίμων για τους καταναλωτές, εάν υπάρχει 

έλεγχος τιμών και κόστους παραγωγής από το κράτος 

3,47 1,04 

q2.28  Οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι σε ικανοποιητικό βαθμό 

σε σχέση με τα ΓΤΤ 

1,75 0,81 

q2.29  Τα ΓΤΤ δεν είναι σίγουρο ότι βλάπτουν την υγεία 3,29 0,94 

q2.30  Θα αγόραζα ένα ΓΤΤ-δεν έχω κανένα δισταγμό 2,22 1,01 

q2.31  Δεν δίνω σημασία αν ένα τρόφιμο είναι ΓΤ. Αγοράζω χωρίς 

να δίνω σημασία σε αυτό το θέμα 

2,16 1,11 

Οι καταναλωτές εμφανίζονται μάλλον ουδέτεροι ως προς το αν τα ΓΤΤ θα 

μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα της πείνας σε υποσιτιζόμενες χώρες του 

κόσμου(3.46), αν και διακρίνεται και μια μικρή τάση προς συμφωνία. 

Ουδέτεροι εμφανίζονται  σχετικά με το αν τα ΓΤ φυτά θα μπορούσαν να παράγουν 

πιο θρεπτικά ή υγειινα τρόφιμα.(2.99) 
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Εμφανίζονται ουδέτεροι, με τάση προς συμφωνία για το γεγονός ότι τα ΓΤ φυτά είναι 

πιο ανθεκτικά, οπότε μειώνεται η εντατική χρήση για παρασιτοκτόνα και 

ζιζανιοκτόνα.(3.47) 

Η στάση τους για το αν τα ΓΤΤ θα μπορούσαν να έχουν θετικές επιπτώσεις για την 

υγεία είναι μάλλον ουδέτερη.(3.27) 

Συμφωνούν ότι η ανάπτυξη ΓΤΤ καλλιεργειών μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία 

της φύσης.(4.13) 

Δείχνουν μάλλον να συμφωνούν με το γεγονός ότι γονίδια από ΓΤ καλλιέργειες θα 

μπορούσαν να μεταφερθούν σε καθαρές καλλιέργειες μέσω αέρα και μελισσών και να 

τις μολύνουν(3.70) 

Εμφανίζουν μια ισχυρή τάση προς συμφωνία, σχετικά με το αν τα γονίδια 

ανθεκτικότητας των ΓΤΤ θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το πρόβλημα 

ανθεκτικότητας παθογόνων μικροβίων σε αντιβιοτικά που παίρνει ο άνθρωπος. (3.56) 

Συμφωνούν ότι τα ΓΤΤ θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνα για εμφάνιση αλλεργιών και 

τοξικότητας(3.90) 

Φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα, ότι τα προϊόντα πρέπει να αναγράφουν σε ετικέτα 

αν περιέχουν ΓΜΟ(4.67) 

Η συμφωνία τους φαίνεται να είναι σχεδόν απόλυτη για το γεγονός ότι ένα ΓΤΤ πριν 

βγει στην αγορά, πρέπει να μεσολαβήσουν χρόνια κλινικών μελετών(4.58) 

Συμφωνούν ότι τα ΓΤΤ είναι διαφορετικά από τα συμβατικά(3.97) 

Θεωρούν ότι οι έλεγχοι που γίνονται πριν ένα ΓΤΤ βγει στην αγορά δεν είναι 

επαρκείς(2.16) 

Συμφωνούν στο ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν κάνουν καλά που δεν 

αναλαμβάνουν την κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων από κατανάλωση ΓΤΤ(3.62) 
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Διαφωνούν με την αγορά ΓΤΤ, ακόμα και αν η τιμή τους ήταν αρκετά χαμηλότερη 

συγκριτικά με αυτή των παραδοσιακών τροφίμων(2.33) 

Εμφανίζονται μάλλον ουδέτεροι για το αν τα ΓΤΤ αποτελούν φυσιολογική επέκταση 

της παραδοσιακής γενετικής βελτίωσης για την παραγωγή νέων ποικιλιών φυτών και 

ζώων(2.72) 

Εμφανίζονται ουδέτεροι με μια τάση προς συμφωνία για το αν θα άλλαζαν ένα 

προϊόν που καταναλώνουν, όταν μάθαιναν ότι είναι ΓΤΤ(3.45) 

Διαφωνούν για το αν θα άλλαζαν ένα ΓΤΤ που καταναλώνουν μόνο αν τα 

ανταγωνιστικά της κατηγορίας του δεν ήταν αρκετά πιο ακριβά, αν και υπάρχει μια 

τάση προς να είναι ουδέτεροι(2.43) 

Συμφωνούν ότι κάθε χρόνο θα έπρεπε να δημοσιεύεται και να διανέμεται κατάλογος 

με επίσημα στοιχεία για το ποιες εταιρείες παράγουν και διανέμουν ΓΤΤ(4.35) 

Είναι ουδέτεροι για το αν θα πρέπει να απαγορευτεί τόσο η παραγωγή όσο και η 

κυκλοφορία ΓΤΤ(2.82) 

Συμφωνούν στο ότι η παραγωγή και κυκλοφορία των ΓΤΤ πρέπει να επιτρέπεται 

μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί πλήρεις και μακροχρόνιοι έλεγχοι(4.22) 

Συμφωνούν στο ότι η κυκλοφορία των ΓΤΤ πρέπει να επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν 

ετικέτα σήμανσης(4.17) 

Διαφωνούν με μια τάση όμως προς ουδετερότητα, για το αν θα πρέπει να επιτρέπεται 

η ελεύθερη κυκλοφορία και παραγωγή ΓΤΤ(2.47) 

 

Εμφανίζονται μάλλον ουδέτεροι για το αν το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των 

ΓΤΤ σε σχέση με αυτό των παραδοσιακών τροφίμων θα είναι προς όφελος των 

καταναλωτών κυριως.(2.65) 
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Συμφωνούν ότι το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των ΓΤΤ, σε σχέση με αυτό των 

παραδοσιακών τροφίμων θα είναι προς όφελος των εταιρειών παραγωγής 

κυρίως(3.84) 

Ούτε συμφωνούν ούτε  διαφωνούν στο ότι η ευρεία παραγωγή των ΓΤΤ θα οδηγήσει 

σε μείωση των τιμών των τροφίμων για τους καταναλωτές(3.15) 

Ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν στο ότι η ευρεία παραγωγή ΓΤΤ δεν θα έχει καμία 

μείωση στις τιμές(3.31) 

Δείχνουν ουδέτεροι με μια τάση προς συμφωνία για το ότι η ευρεία παραγωγή ΓΤΤ 

θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών, μόνο αν υπάρχει έλεγχος τιμών και κόστους 

παραγωγής από το κράτος(3.47) 

Διαφωνούν στο ότι υπάρχει ικανοποιητική ενημέρωση για τα ΓΤΤ(1.75) 

Εμφανίζονται ουδέτεροι για το αν τα ΓΤΤ βλάπτουν την υγεία(3.29) 

Διαφωνούν για το αν θα αγόραζαν ένα ΓΤΤ χωρίς δισταγμό(2.22) 

Διαφωνούν με την αγορά κάποιου προϊόντος χωρίς να δίνουν σημασία για το αν είναι 

ΓΤΤ(2.16) 

 

5.3. Ερωτήσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

υγείας 

Ερωτήσεις Μέσος όρος 
Τυπική 
απόκλιση 

q3.1  Ενδιαφέρομαι πολύ για την υγεία μου 4,31 0,63 

q3.2  Ανησυχώ πολύ για την υγεία μου 3,73 1,03 

q3.3  Κατά γενικό κανόνα προσέχω τα βαθύτερα μου 3,67 0,88 
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αισθήματα σχετικά με την υγεία μου 

q3.4  Κάνω ιατρικές εξετάσεις πολύ τακτικά 3,05 1,10 

q3.5  Είμαι πάντα σε επαγρύπνηση μήπως δω κάποια 

αλλαγή στην υγεία μου 

3,42 1,05 

q3.6  Συνήθως γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση της 

υγείας μου 

3,50 0,93 

q3.7  Ξέρω πως είναι η κατάσταση της υγείας μου κατά τις 

διαφορετικές ώρες της ημέρας 

3,19 0,98 

q3.8  Προσέχω πως αισθάνομαι ως προς τη φυσική μου 

κατάσταση κατά τις διαφορετικές ώρες της ημέρας  

3,31 1,00 

Οι καταναλωτές συμφωνούν ότι  ενδιαφέρονται πολύ για την υγεία τους(4.31) 

Συμφωνούν ότι ανησυχούν πολύ για την υγεία τους(3.73) 

Συμφωνούν ότι κατά γενικό κανόνα προσέχουν τα βαθύτερα αισθήματα τους για την 

υγεία τους(3.67) 

Εμφανίζονται να έχουν ουδέτερη στάση για το αν κάνουν ιατρικές εξετάσεις πολύ 

τακτικά(3.05) 

Ουδέτεροι εμφανίζονται για το αν είναι σε επαγρύπνηση μήπως δουν κάποια αλλαγή 

στην υγεία τους(3.42) 

Συμφωνούν ότι συνήθως γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση της υγείας τους(3.50) 

Ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν για το αν ξέρουν πως είναι η κατάσταση της υγείας 

τους κατά τις διαφορετικές ώρες της ημέρας(3.19) 

Ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν για το αν προσέχουν πως είναι η φυσική τους 

κατάσταση κατά τις διαφορετικές ώρες της ημέρας(3.31) 
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5.4. Ερωτήσεις σχετικά με την άποψη των καταναλωτών 

για νέα/καινοτόμα προϊόντα 

Ερωτήσεις Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

q3.9  Δεν βασίζομαι σε έμπειρους φίλους για πληροφορίες 

σχετικά με νέα προϊόντα πριν αποφασίσω για το αν θα πρέπει 

να τα αγοράσω ή όχι 

3,31 1,00 

q3.10  Συχνά ζητάω πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα και 

νέες μάρκες 

3,33 0,87 

q3.11  Μου αρέσει να πηγαίνω σε μέρη όπου δίνεται 

πληροφόρηση σχετικά με νέα προϊόντα και νέες μάρκες 

2,98 0,98 

q3.12  Μου αρέσουν τα περιοδικά που παρουσιάζουν νέα 

προϊόντα 

3,31 0,96 

q3.13  Συχνά ψάχνω για νέα προϊόντα και υπηρεσίες  3,13 0,99 

q3.14  Επιδιώκω καταστάσεις όπου μπορεί να βρω 

πληροφόρηση προϊόντων από νέες και διαφορετικές πηγές 

3,09 0,99 

q3.15  Συνεχώς ψάχνω για να μάθω πως χρησιμοποιούνται τα 

νέα προϊόντα 

3,19 0,95 

q3.16  Όταν βγαίνω για ψώνια, πιάνω τον εαυτό μου να ξοδεύει 

πολύ λίγο χρόνο για να βρει νέα προϊόντα και νέες μάρκες  

3,14 1,00 

q3.17  Άμα βρω την ευκαιρία να πληροφορηθώ για νέα και 

διαφορετικά προϊόντα δεν την αφήνω 

3,11 0,90 

Οι καταναλωτές για τις ερωτήσεις 3.9-3.17 φαίνεται να έχουν μια ουδέτερη στάση. 
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5.5. Ερωτήσεις σχετικά με την άποψη των καταναλωτών 

για τις εταιρείες 

Ερωτήσεις Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

q3.18  Οι περισσότερες εταιρείες καταβάλλουν ειλικρινείς 

προσπάθειες για να βοηθήσουν τους δυσαρεστημένους πελάτες  

2,40 1,03 

q3.19  Οι περισσότερες εταιρείες-παραγωγοί θέλουν πραγματικά 

να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις 

εγγυήσεις των προϊόντων τους 

2,57 0,95 

q3.20 Όταν οι καταναλωτές έχουν προβλήματα με τα προϊόντα 

που έχουν αγοράσει, είναι συνήθως εύκολο να βρουν λύση στο 

πρόβλημα αυτό 

2,06 0,81 

q3.21  Στις περισσότερες εταιρείες τα τμήματα παραπόνων που 

διαθέτουν, υποστηρίζουν τα προϊόντα τους και ικανοποιούν τα 

προβλήματα των καταναλωτών 

2,53 0,88 

q3.22  Κατά γενικό κανόνα, οι επιχειρήσεις αποδέχονται την 

ευθύνη τους για τα προϊόντα τους και καλύπτουν τις εγγυήσεις 

τους 

2,56 1,04 

q3.23  Το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται οι επιχειρήσεις είναι 

να κερδίζουν όσο πιο πολλά χρήματα μπορούν  

4,00 0,87 

q3.24  Ο κύριος λόγος για τον οποί μια επιχείρηση είναι κοινωνικά 

υπεύθυνη είναι να κάνει όσο το δυνατό περισσότερες πωλήσεις 

3,16 1,25 

q3.25  Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επηρεάσουν τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις προς όφελός τους 

4 0,89 

 

Οι καταναλωτές διαφωνούν για το αν οι εταιρείες βοηθούν τους δυσαρεστημένους 

πελάτες(2.40) 
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Εμφανίζονται μάλλον ουδέτεροι για το αν οι περισσότερες εταιρείες εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα προϊόντα τους(2.57) 

Διαφωνούν με το ότι βρίσκουν εύκολα λύση όταν έχουν πρόβλημα με ένα 

προϊόν(2.06) 

Ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν για το αν λειτουργούν σωστά τα τμήματα 

παραπόνων των εταιρειών(2.53) 

Ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν για το αν οι επιχειρήσεις αποδέχονται την ευθύνη 

για τα προϊόντα τους και καλύπτουν τις εγγυήσεις τους(2.56) 

Συμφωνούν με το ότι οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος(4.00) 

Είναι ουδέτεροι για το αν ο κοινωνικός ρόλος μιας επιχείρησης είναι να κάνει όσο το 

δυνατό περισσότερες πωλήσεις(3.16) 

Συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επηρεάσουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις 

προς όφελός τους.(4) 

 

5.6. Ερωτήσεις σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης για τα  

προϊόντα 

Ερωτήσεις 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

q3.26  Ότι δείχνει εξωτερικά το πακέτο σε ένα προϊόν συχνά 

δεν αντιπροσωπεύει το τι πραγματικά είναι το προϊόν μέσα 

στο πακέτο 

3,91 0,93 

q3.27  Το μέγεθος της συσκευασίας δείχνει ακριβώς την 

ποσότητα του προϊόντος που είναι μέσα στο κουτί 

2,15 0,96 

q3.28  Τα προϊόντα που διαρκούσαν για μια ζωή, δεν 3,66 0,89 
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Ερωτήσεις 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

κατασκευάζονται πια 

q3.29  Γενικά, η ποιότητα των προϊόντων και το σέρβις που 

παρέχεται, είναι πολύ χειρότερα σήμερα, από ότι στο 

παρελθόν 

3,29 1,06 

q3.30 Γενικά είμαι δυσαρεστημένος/η με την ποιότητα των 

περισσότερων προϊόντων σήμερα 

3,35 1,04 

q3.31 Η κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει πρότυπα ποιότητας 

για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στους καταναλωτές 

4,47 0,68 

 

Οι καταναλωτές συμφωνούν ότι συχνά ότι δείχνει το πακέτο εξωτερικά δεν 

αντιπροσωπεύει αυτό που υπάρχει μέσα στο πακέτο(3.91) 

Διαφωνούν ότι το μέγεθος της συσκευασίας δείχνει ακριβώς αυτό που υπάρχει μέσα 

στο κουτί(2.15) 

Συμφωνούν ότι τα προϊόντα που διαρκούσαν μια ζωή δεν κατασκευάζονται πια(3.66) 

Είναι ουδέτεροι για το αν η ποιότητα και το σέρβις σήμερα είναι χειρότερα από το 

παρελθόν(3.29)  

Ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν αν είναι δυσαρεστημένοι με την ποιότητα των 

περισσότερων προϊόντων σήμερα(3.35) 

Συμφωνούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να θέσει πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα που 

πωλούνται.(4.47) 
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5.7. Πηγές πληροφόρησης των καταναλωτών για τα ΓΤΤ 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν για τα μέσα/πηγές 

πληροφόρησης που χρησιμοποιούν για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα ΓΤΤ. 

Παρακάτω δίνονται σε πίνακες οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για τα εξής 

μέσα/πηγές: τηλεόραση, Ίντερνετ, περιοδικά, εφημερίδες, φορείς (ΙΝΚΑ/ΕΦΕΤ), 

φίλους και συγγενείς, Υπουργείο Υγείας. Επίσης δόθηκε και η δυνατότητα 

εναλλακτικής απάντησης από τους συμμετέχοντες με την επιλογή «άλλο». Να 

σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν τη δυνατότητα επιλογής 

περισσοτέρων της μίας πηγής. 

 

q4.1  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 32 26,66667 26,8907563 

ΝΑΙ 87 72,5 73,1092437 

 

 

q4.2  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 62 51,66667 52,10084034 

ΝΑΙ 57 47,5 47,89915966 

 



ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

 

 

28 

 

q4.3  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 56 46,66667 47,05882353

ΝΑΙ 63 52,5 52,94117647

 

q4.4  ΦΙΛΟΥΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 84 70 70,58823529

ΝΑΙ 35 29,16667 29,41176471

 

q4.5  ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 78 65 65,54621849

ΝΑΙ 41 34,16667 34,45378151
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q4.6  ΦΟΡΕΙΣ(ΙΝΚΑ,ΕΦΕΤ) 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 106 88,33333 89,07563025

ΝΑΙ 13 10,83333 10,92436975

 

q4.7  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 114 95 95,79831933

ΝΑΙ 5 4,166667 4,201680672

 

q4.8  ΑΛΛΟ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 103 85,83333 86,55462185

ΝΑΙ 16 13,33333 13,44537815
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Ως κύρια πηγή πληροφόρησης οι περισσότεροι καταναλωτές αναφέρουν την 

τηλεόραση σε ποσοστό 73.10%.Ακολουθούν οι εφημερίδες, με ποσοστό 52.94%, τα 

περιοδικά με 47.89%, το Ίντερνετ με 34.45%, φίλοι-συγγενείς με 

29.41%,φορείς(ΙΝΚΑ,ΕΦΕΤ..) με 10.92%,άλλες πηγές με συνηθέστερη κάποια 

σχολή(ΑΕΙ/ΤΕΙ) με 13,44%, ενώ το Υπουργείο Υγείας εμφανίζεται με το μικρότερο 

ποσοστό 4.20%. 

 

5.8. Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων 

q5.1  ΦΥΛΟ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΑΝΔΡΑΣ 62 51,66667 52,10084034

ΓΥΝΑΙΚΑ 57 47,5 47,89915966

Από τους ερωτώμενους το 52.10% ήταν άνδρες και το 47.89% γυναίκες. 

q5.2  ΗΛΙΚΙΑ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

19-24 72 60 60,50420168

25-30 26 21,66667 21,8487395
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q5.2  ΗΛΙΚΙΑ 

31-35 5 4,166667 4,201680672

36-40 3 2,5 2,521008403

41-45 2 1,666667 1,680672269

46-50 2 1,666667 1,680672269

51-60 4 3,333333 3,361344538

>=61 5 4,166667 4,201680672

 

Από τους ερωτώμενους το: 

 

 60.5%  ήταν 19-24 

21.84% ήταν 25-30 

4.20 %  ήταν 31-35 

4.20%   ήταν >=61 

2.52 %  ήταν 36-40 

1.68%   ήταν 41-45 

1.68%   ήταν 46-50 



ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

 

 

32 

 3.36%  ήταν 51-60 

 

q5.3  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΑΓΑΜΟΣ 100 83,33333 84,03361345

ΕΓΓΑΜΟΣ 19 15,83333 15,96638655

 

Το 84.03% των ερωτώμενων ήταν άγαμοι και το 15.96% έγγαμοι 

 

q5.3a  ΠΑΙΔΙΑ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 104 86,66667 87,39495798

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 1 0,833333 0,840336134

ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 11 9,166667 9,243697479

ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΠΑΝΩ 3 2,5 2,521008403
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Από τους έγγαμους το 87.39% αυτών δεν είχαν παιδί. 

Το 9.24% είχαν δύο παιδιά 

Το 2.52% είχαν από τρία παιδιά και πάνω 

Το 0.84% είχαν ένα παιδί. 

5.8.1. Απασχόληση, εισόδημα και σπουδές 

q5.4  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 9 7,5 7,56302521

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 13 10,83333 10,92436975

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 83 69,16667 69,74789916

ΟΙΚΙΑΚΑ 4 3,333333 3,361344538

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 4 3,333333 3,361344538

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 1,666667 1,680672269

ΑΛΛΟ 4 3,333333 3,361344538
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Από τους ερωτώμενους το: 

69.74% ήταν φοιτητές 

10.92%  ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι 

7.56%    ήταν δημόσιοι υπάλληλοι 

3.36%    ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες 

3.36%    ασχολούνταν με οικιακά 

3.36%    δήλωσαν κάτι άλλο 

1.68%   ήταν άνεργοι 

q5.5  ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

<300€ 6 5 5,309734513

301-600€ 7 5,833333 6,194690265

601-1000€ 24 20 21,23893805

1001-1500€ 28 23,33333 24,77876106

1501-2000€ 7 5,833333 6,194690265
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q5.5  ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

2001-2500€ 11 9,166667 9,734513274

2501-3000€ 14 11,66667 12,38938053

3001-5000€ 7 5,833333 6,194690265

>=5001€ 9 7,5 7,96460177

 

Από τους ερωτώμενους το: 

 

24.77%   δήλωσε εισόδημα  1001-1500 ευρώ 

21.23%   δήλωσε εισόδημα  601-1000   ευρώ 

12.38%   δήλωσε εισόδημα  2501-3000 ευρώ 

9.73%     δήλωσε εισόδημα  2001-2500 ευρώ  

7.96%     δήλωσε εισόδημα  >=5001      ευρώ  

6.19%     δήλωσε εισόδημα   301-600    ευρώ  

6.19%     δήλωσε εισόδημα   1501-2000 ευρώ 

6.19%     δήλωσε εισόδημα    3001-5000 ευρώ 

5.30%     δήλωσε εισόδημα    <300          ευρώ 
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q6  ΣΠΟΥΔΕΣ 

Απαντήσεις Συχνότητα 
απάντησης 

Ποσοστό Έγκυρο 
ποσοστό 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 29 24,16667 25

ΑΕΙ/ΤΕΙ 58 48,33333 50

MASTER 16 13,33333 13,79310345

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 7 5,833333 6,034482759

ΑΛΛΟ 4 3,333333 3,448275862

 

Από τους ερωτώμενους το: 

 

50% ήταν φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ 

25% ήταν απόφοιτοι λυκείου 

13.79% ήταν κάτοχοι MASTER 

6.03%  ήταν κάτοχοι διδακτορικού 

3.44% δήλωσε κάτι άλλο 
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6. Συμπεράσματα 

Κατόπιν επεξεργασίας- των απαντήσεων των καταναλωτών στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου-  με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, προκύπτουν τα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

6.1. Μειονεκτήματα- Πλεονεκτήματα ΓΤΤ 

Ως προς την ύπαρξη πλεονεκτημάτων των ΓΤΤ (όπως επίλυση του προβλήματος της  

πείνας σε υποσιτιζόμενες χώρες, παραγωγή πιο θρεπτικών ή υγιεινών τροφίμων, 

συμβολή στην υγεία- με την παραγωγή βρώσιμων εμβολίων) οι ερωτηθέντες 

εμφανίζονται να μην είναι σίγουροι. Στην κλίμακα του ένα ως πέντε, όπου το ένα 

αντιστοιχεί στο διαφωνώ πλήρως και το πέντε στο συμφωνώ απόλυτα, η συντριπτική 

πλειοψηφία απάντησε ότι ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί, απάντηση η οποία 

βρίσκεται στη μέση της παραπάνω κλίμακας. Μια μικρή τάση διαφαίνεται προς το 

«συμφωνώ» δεδομένου ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων ανά πλεονέκτημα 

κυμαίνεται από το 3 ως το 3,47. Το μέσο όρο του 3.47 συναντούμε στην απάντηση 

σχετικά με το ότι τα διαγονιδιακά φυτά είναι πιο ανθεκτικά, οπότε μειώνεται η χρήση 

παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες.  Πιθανή εξήγηση για αυτή την 

ουδετερότητα, θα μπορούσε να είναι η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης ή ακόμα και 

κάποια επιφυλακτικότητα στις απαντήσεις, δεδομένου ότι πολλά πράγματα ακόμα 

δεν έχουν επιβεβαιωθεί επιστημονικά. 

Ως προς τα μειονεκτήματα (πιθανή μείωση της βιοποικιλότητας, η εμφάνιση 

τοξικότητας και αλλεργιών, επιμόλυνση γεωργικών καλλιεργειών και δημιουργία 

ανθεκτικών στελεχών παθογόνων μικροβίων)που σχετίζονται με τα διαγονιδιακά 

προϊόντα, οι καταναλωτές εμφανίζονται να διαμορφώνουν μια πιο σαφή άποψη, 

δεδομένου ότι τείνουν να συμφωνούν με την ύπαρξή τους. Συγκεκριμένα ο μέσος 

όρος των απαντήσεων σχετικά με την πιθανή μείωση της βιοποικιλότητας και την 

εμφάνιση τοξικότητας και αλλεργιών είναι 4.13 και 3.90 αντίστοιχα. Ο μικρότερος 

μέσος όρος στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 3.56. Προφανώς το γεγονός ότι οι 

καταναλωτές εμφανίζονται να έχουν μια πιο διαμορφωμένη άποψη για την ύπαρξη 
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μειονεκτημάτων, μπορεί να εντοπιστεί στην αρνητική διαφήμιση των ΓΤΤ. Μη 

κυβερνητικές οργανώσεις όπως η GREENPEACE με μεγάλο ειδικό βάρος στην κοινή 

γνώμη έχουν διατυπώσει επανειλημμένως  τις ενστάσεις τους σχετικά με τα ΓΤΤ, 

καθιστώντας συνειδητή την ύπαρξη μειονεκτημάτων των τελευταίων. 

 

6.2. Κυκλοφορία και παραγωγή ΓΤΤ 

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρεί ότι οι έλεγχοι που γίνονται πριν 

ένα Γενετικά Τροποποιημένο Προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά δεν είναι επαρκείς 

(μ.ο. απάντησης περί επάρκειας ελέγχων 2,16). Επίσης οι καταναλωτές θεωρούν ότι 

κάτι τέτοιο προϋποθέτει χρόνια κλινικών δοκιμών. Επιπλέον απαραίτητη κρίνουν την 

ύπαρξη ειδικής ετικέτας σήμανσης στα διάφορα προϊόντα, η οποία να πληροφορεί 

εάν και σε τι ποσοστό ένα προϊόν περιέχει Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. 

Εξίσου σημαντική θεωρείται η κυκλοφορία ετήσιου καταλόγου, με επίσημα στοιχεία, 

ο οποίος να υποδεικνύει τις εταιρείες που παράγουν και διανέμουν ΓΤΤ. Οι 

ερωτηθέντες φαίνονται προβληματισμένοι ως προς την αγορά τέτοιων τροφίμων, 

ωστόσο δεν υπάρχει κοινά διαμορφωμένη άποψη, σχετικά με το αν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η παραγωγή και η ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων. 

6.3. Υγεία 

Παρά το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες απαντούν κατά πλειοψηφία ότι ενδιαφέρονται 

πολύ για την υγεία τους, δεν υπόκεινται συχνά σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις 

(τύπου check up). Η αντίφαση που προκύπτει από τις δύο απαντήσεις είναι προφανής. 

Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι ο κάθε άνθρωπος ενδιαφέρεται για την υγεία του. 

Ωστόσο το ότι δεν έχει γίνει συνείδηση η αναγκαιότητα του προληπτικού ιατρικού 

ελέγχου, αφήνει σαφείς αιχμές για την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών στο εν λόγω 

ζήτημα. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, το δείγμα απαρτίζεται 

κυρίως από άτομα ηλικίας 19-35 ετών( 85% των ερωτηθέντων), τα οποία πιθανώς δεν 
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θεωρούν απαραίτητο τον προληπτικό έλεγχο, διότι τα προβλήματα υγείας στις εν 

λόγω ηλικίες είναι μειωμένα.  

6.4. Εταιρίες 

Οι ερωτηθέντες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με τις εταιρείες παραγωγής και  

διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους 

στην έρευνα. Η δυσαρέσκεια αυτή εντοπίζεται κυρίως στο ότι, όπως πιστεύουν οι 

καταναλωτές, οι εν λόγω εταιρείες ενδιαφέρονται πρωτίστως για τα κέρδη τους και 

τείνουν να αδιαφορούν για τις ανάγκες των αγοραστών. 

6.5. Καινοτόμα Προϊόντα 

Οι καταναλωτές του δείγματος δεν εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις σε 

σχέση με νέα και καινοτόμα προϊόντα και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον πληροφόρησης σε σχέση με αυτά. Προφανώς η γενικότερη δυσπιστία των 

καταναλωτών απέναντι στις εταιρείες παραγωγής και διανομής προϊόντων πιστώνεται 

και στα νέα προϊόντα, για τα οποία οι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι εταιρείες 

αποβλέπουν στη μεγιστοποίηση των κερδών τους και όχι στην πραγματική 

καινοτομία. Η έλλειψη χρόνου, που αποτρέπει την ενημέρωση, η υπερπληθώρα 

πληροφοριών και η προσκόλληση σε ήδη δοκιμασμένα προϊόντα, μπορούν να 

θεωρηθούν εξίσου σημαντικοί λόγοι για την στάση των καταναλωτών απέναντι στα 

καινοτόμα προϊόντα.  

6.6. Προϊόντα 

Όσον αφορά εν γένει το σύνολο των προϊόντων, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

εμφανίζουν μια γενικότερη απαξίωση σχετικά με τα προϊόντα που φτάνουν στα ράφια 

των καταστημάτων, η οποία επεκτείνεται πέρα από τα τρόφιμα και στις υπόλοιπες 

κατηγορίες.  Χαρακτηριστική είναι η αντίληψη που επικρατεί σχετικά με την 

ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των καταναλωτικών προϊόντων, τα οποία θεωρούνται 
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κατώτερα των προδιαγραφών ή της εικόνας που προβάλλουν στην αγορά. Με το ίδιο 

σκεπτικό η πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρεί ότι προϊόντα που διαρκούν για μια 

ζωή, έχουν εκλείψει.  Τα παραπάνω οδηγούν τους καταναλωτές να θεωρούν ότι είναι 

απαραίτητη η θέσπιση προτύπων ποιότητας από την Κυβέρνηση, τα οποία πρέπει να 

ακολουθούνται κατά την κατασκευή/παραγωγή των προϊόντων. 

6.7. Ενημέρωση 

Οι καταναλωτές θεωρούν ότι η ενημέρωση τους σχετικά με τα ΓΤΤ είναι ανεπαρκής. 

Αυτό οφείλεται είτε στην έλλειψη ενδιαφέροντος από τους ίδιους να ενημερωθούν 

για αυτά είτε στο ότι τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα δεν είναι αρκετά, ακριβή ή 

επιστημονικά τεκμηριωμένα ή ακόμα και αντικειμενικά. Ως κύρια πηγή 

πληροφόρησης αναφέρουν την τηλεόραση(73%) και ακολούθως εφημερίδες(53%), 

περιοδικά(48%), διαδίκτυο(35%), ενώ στο τέλος της λίστας αναφέρεται το Υπουργείο 

Υγείας με εξαιρετικά μικρό ποσοστό (4%). 

6.8. Στάση καταναλωτών ως προς τα ΓΤΤ 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν σαφή εικόνα για το αν τα 

ΓΤΤ βλάπτουν την υγεία ή όχι. Κάτι τέτοιο σαφώς εξηγείται από το ότι δεν είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Εντύπωση βέβαια προκαλεί το 

γεγονός, ότι αν και δεν έχουν σαφή άποψη για το αν επηρεάζεται η υγεία τους, 

παρόλα αυτά δίνουν σημασία κατά την αγορά ενός προϊόντος στο αν αναγράφει ότι 

είναι γενετικά τροποποιημένο και αν κάτι τέτοιο ίσχυε, θα δίσταζαν να το αγοράσουν. 

Η στάση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί, λαμβάνοντας υπόψη  ότι τα ΓΤΤ προβάλλονται 

γενικά ως κάτι το αρνητικό, οπότε ακόμα και αν δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση από 

τους καταναλωτές, αυτοί επηρεάζονται αρνητικά. 

6.9. Γενικό Συμπέρασμα 

Σε γενικές γραμμές οι καταναλωτές στερούνται επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τα 

ΓΤΤ. Εντούτοις θεωρούν ότι έχουν αρκετά μειονεκτήματα, σχετικά κυρίως με την 
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υγεία τους και το περιβάλλον εν γένει, ενώ εμφανίζονται δύσπιστοι σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα τους. Το τελευταίο συμπέρασμα ισχύει γενικότερα για τα νέα ή 

καινοτόμα προϊόντα, καθώς αυτά θεωρούνται ότι έχουν σκοπό την μεγιστοποίηση 

των κερδών των επιχειρήσεων που τα παράγουν ή τα διαθέτουν, παρά την προσφορά 

ενός πράγματι καλύτερου προϊόντος. Για το λόγο αυτό εμφανίζονται ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένοι στην θέσπιση και θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων ελέγχου των 

προϊόντων, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την δική τους προστασία. Επιπλέον οι 

καταναλωτές θεωρούν ότι οι ίδιοι δεν πρόκειται εν τέλει να επωφεληθούν από το 

χαμηλότερο κόστος παραγωγής των ΓΤΤ. 

Κατά την σύνταξη του ερωτηματολογίου και πριν την εκπόνηση τις έρευνας 

θεωρούσαμε ότι με την επικράτηση των ΜΜΕ και του Ίντερνετ θα υπήρχε επαρκείς 

ενημέρωση σχετικά με τα ΓΤΤ από την πλευρά των καταναλωτών. Ωστόσο αυτό δεν 

επαληθεύτηκε από τα ευρήματα της έρευνας. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι ενώ 

το δείγμα μας αποτελείται από άτομα νεαρής ηλικίας, που έχουν λάβει ανώτερη ή 

ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή το πλέον ενεργό τμήμα του κοινωνικού ιστού, η χρήση 

του Ίντερνετ ως μέσου ενημέρωσης κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά (34%). 

Επιπλέον η επικρατούσα άποψη –η οποία μάλιστα παρουσιάζεται κατά κόρον στα 

ΜΜΕ – είναι ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι αρνητικοί ως πολύ αρνητικοί 

αναφορικά με τα ΓΤΤ. Από τα ευρήματα της έρευνα φαίνεται μια σχετική σύγχυση 

των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των ΓΤΤ και μια μάλλον πιο σαφή 

εικόνα στον εντοπισμό των μειονεκτημάτων τους, χωρίς ωστόσο αυτό να μας οδηγεί 

σαφώς σε μια τόσο αρνητική εικόνα όσο αυτή που προβάλλεται. Θα συμπληρώναμε 

μάλιστα ότι τα ΓΤΤ αντιμετωπίζονται από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό με τον 

ίδιο σκεπτικισμό που αντιμετωπίζονται γενικότερα τα νέα/καινοτόμα προϊόντα. 
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8. Παράρτημα 
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Ερωτήσεις Μ.Ο. 
Τυπική 
απόκλιση

q2.1  Τα ΓΤ φυτά που ανθίστανται σε ζιζάνια και έντομα, θα μπορούσαν να 

δίνουν μεγαλύτερες σοδειές, άρα και περισσότερη τροφή, ώστε να λυθεί το 

πρόβλημα της πείνας σε υποσιτιζόμενες χώρες του κόσμου 3,41 1,14 

q2.2  Τα ΓΤ φυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παράγουν 

περισσότερο θρεπτικά ή πιο υγειινά τρόφιμα 2,99 1,19 

q2.3  Τα ΓΤ φυτά είναι πιο ανθεκτικά, οπότε μειώνεται η εντατική χρήση 

παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων 3,47 1,01 

q2.4  Τα ΓΤΤ θα μπορούσαν να έχουν θετικές επιπτώσεις για την υγεία 

όπως π.χ παρασκευή βρώσιμων εμβολίων  3,27 0,93 

q2.5  Η ανάπτυξη των ΓΤ καλλιεργειών μπορεί να έχει επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα, ισορροπία της φύσης, πανίδα, περιβάλλον  4,13 0,93 

q2.6  Τα γονίδια από ΓΤ καλλιέργειες θα μπορούσαν να μεταφερθούν και σε 

άλλα φυτά που αναπτύσσονται κοντά μέσω των μελισσών και του αέρα 3,70 0,95 

q2.7  Τα γονίδια που περιέχουν τα ΓΤΤ και τα κάνουν πιο ανθεκτικά σε 

ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το 

πρόβλημα ανθεκτικότητας παθογόνων μικροβίων σε αντιβιοτικά που παίρνει 

ο άνθρωπος 3,56 1,06 

q2.8  Τα γονίδια που περιέχουν τα ΓΤΤ μπορεί να είναι υπεύθυνα για την 

εμφάνιση αλλεργιών και τοξικότητας 3,90 0,73 

q2.9  Όλα τα προιόντα θα πρέπει να αναγράφουν σε ειδική ετικέτα αν 

περιέχουν μεταλλαγμένους μικροοργανισμούς 4,67 0,68 

q2.10  Πριν εισαχθεί ένα ΓΤΤ στην αγορά, θα πρέπει να μεσολαβήσουν 

κάποια χρόνια κλινικών μελετών, ώστε να βρεθούν οι όποιες ανεπιθύμητες 

ενέργειες του 4,58 0,64 

q2.11  Τα ΓΤΤ είναι διαφορετικά από τα συμβατικά 3,97 0,81 

q2.12  Οι έλεγχοι που γίνονται πριν ένα ΓΤΤ βγει στην αγορά είναι επαρκείς 2,16 0,86 

q2.13  Οι διεθνείς ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν κάνουν καλά που αρνούνται 

να αναλάβουν την κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων από κατανάλωση ΓΤΤ 3,62 1,30 

q2.14  Θα αγόραζα ΓΤΤ αν η τιμή τους ήταν αρκετά χαμηλότερη συγκριτικά 

με αυτή των παραδοσιακών τροφίμων 2,33 1,03 
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Ερωτήσεις Μ.Ο. 
Τυπική 
απόκλιση

q2.15  Τα ΓΤΤ αποτελούν φυσιολογική επέκταση της παραδοσιακής 

γενετικής βελτίωσης για την παραγωγή νέων ποικιλιών φυτών και ζώων 

(όπως π.χ έκανε ο Μεντελ) 2,72 1,02 

q2.16 Αν μάθαινα ότι ένα τρόφιμο που καταναλώνω είναι ΓΤ τότε θα το 

άλλαζα οπωσδήποτε 3,45 1,02 

q2.17  Αν μάθαινα ότι ένα τρόφιμο που καταναλώνω είναι ΓΤ τότε θα το 

άλλαζα μόνο αν τα ανταγωνιστικά της κατηγορίας του δεν ήταν αρκετά πιο 

ακριβά 2,43 1,06 

q2.18  Κάθε χρόνο θα πρέπει να δημοσιεύεται και να διανέμεται κατάλογος, 

που να αναφέρει επίσημα στοιχεία σχετικά με το ποιες εταιρείες παράγουν 

και διανέμουν ΓΤΤ 4,35 0,91 

q2.19  Θα πρέπει να απαγορευτεί τόσο η παραγωγή όσο και η κυκλοφορία 

όλων των ΓΤΤ 2,82 1,15 

q2.20  Η παραγωγή και κυκλοφορία των ΓΤΤ θα πρέπει να επιτραπεί μόνο 

εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μακροχρόνιοι και πλήρεις έλεγχοι 4,22 0,93 

q2.21  Θα πρέπει να επιτρέπεται η κυκλοφορία των ΓΤΤ μόνο εφόσον 

υπάρχει ετικέτα σήμανσης 4,17 0,93 

q2.22  Θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία και παραγωγή των 

ΓΤΤ 2,47 1,10 

q2.23  Το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των ΓΤΤ, σε σχέση με το κόστος 

παραγωγής των παραδοσιακών προιόντων θα είναι προς όφελος των 

καταναλωτών κυρίως 2,65 1,07 

q2.24 Το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των ΓΤΤ, σε σχέση με τα 

παραδοσιακά προιόντα θα είναι προς όφελος των εταιρειών παραγωγής 

κυρίως       3,84    1,12 

q2.25  Η ευρεία παραγωγή των ΓΤΤ θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

τιμών των τροφίμων για τους καταναλωτές  3,15 0,94 

q2.26  Η ευρεία παραγωγή των ΓΤΤ δεν θα έχει καμία μείωση στις τιμές- τα 

κέρδη θα τα καρπωθούν οι εταιρείες παραγωγής  3,31 1,11 

q2.27  Η ευρεία παραγωγή των ΓΤΤ θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

τιμών των τροφίμων για τους καταναλωτές, εάν υπάρχει έλεγχος τιμών και 

κόστους παραγωγής από το κράτος 3,47 1,04 
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Ερωτήσεις Μ.Ο. 
Τυπική 
απόκλιση

q2.28  Οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι σε ικανοποιητικό βαθμό σε 

σχέση με τα ΓΤΤ 1,75 0,81 

q2.29  Τα ΓΤΤ δεν είναι σίγουρο ότι βλάπτουν την υγεία 3,29 0,94 

q2.30  Θα αγόραζα ένα ΓΤΤ-δεν έχω κανένα δισταγμό 2,22 1,01 

q2.31  Δεν δίνω σημασία αν ένα τρόφιμο είναι ΓΤ. Αγοράζω χωρίς να δίνω 

σημασία σε αυτό το θέμα 2,16 1,11 
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q2.1  Τα ΓΤ φυτά που
ανθίστανται σε ζιζάνια

και έντομα, θα
μπορούσαν να δίνουν
μεγαλύτερες σοδειές,
άρα και περισσότερη
τροφή, ώστε να λυθεί
το πρόβλημα της

πείνας σε
υποσιτιζόμενες χώρες

του κόσμου

q2.2  Τα ΓΤ φυτά θα
μπορούσαν να

χρησιμοποιηθούν για
να παράγουν

περισσότερο θρεπτικά
ή πιο υγειινά τρόφιμα

q2.3  Τα ΓΤ φυτά είναι
πιο ανθεκτικά, οπότε
μειώνεται η εντατική

χρήση παρασιτοκτόνων
και ζιζανιοκτόνων

q2.4  Τα ΓΤΤ θα
μπορούσαν να έχουν
θετικές επιπτώσεις για
την υγεία όπως π.χ

παρασκευή βρώσιμων
εμβολίων 
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q2.6  Τα γονίδια από
ΓΤ καλλιέργειες θα
μπορούσαν να

μεταφερθούν και σε
άλλα φυτά που

αναπτύσσονται κοντά
μέσω των μελισσών και

q2.7  Τα γονίδια που
περιέχουν τα ΓΤΤ και

τα κάνουν πιο
ανθεκτικά σε

ζιζανιοκτόνα και
φυτοφάρμακα, θα
μπορούσαν να

q2.8  Τα γονίδια που
περιέχουν τα ΓΤΤ
μπορεί να είναι
υπεύθυνα για την

εμφάνιση αλλεργιών
και τοξικότητας
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Ερωτήσεις Μ.Ο. 
Τυπική 
απόκλιση 

q3.1  Ενδιαφέρομαι πολύ για την υγεία μου 4,31 0,63 

q3.2  Ανησυχώ πολύ για την υγεία μου 3,73 1,03 

q3.3  Κατά γενικό κανόνα προσέχω τα βαθύτερα 

μου αισθήματα σχετικά με την υγεία μου 3,67 0,88 

q3.4  Κάνω ιατρικές εξετάσεις πολύ τακτικά 3,05 1,10 

q3.5  Είμαι πάντα σε επαγρύπνηση μήπως δω 

κάποια αλλαγή στην υγεία μου 3,42 1,05 

q3.6  Συνήθως γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση 

της υγείας μου 3,50 0,93 

q3.7  Ξέρω πως είναι η κατάσταση της υγείας μου 

κατά τις διαφορετικές ώρες της ημέρας 3,19 0,98 

q3.8  Προσέχω πως αισθάνομαι ως προς τη 

φυσική μου κατάσταση κατά τις διαφορετικές ώρες 

της ημέρας  3,31 1,00 
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κατάσταση της υγείας
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ώρες της ημέρας 
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Ερωτήσεις Μ.Ο. 
Τυπική 
απόκλιση 

q3.9  Δεν βασίζομαι σε έμπειρους φίλους για 

πληροφορίες σχετικά με νέα προιόντα πριν αποφασίσω 

για το αν θα πρέπει να τα αγοράσω ή όχι 3,31 1,00 

q3.10  Συχνά ζητάω πληροφορίες σχετικά με νέα 

προιόντα και νέες μάρκες 3,33 0,87 

q3.11  Μου αρέσει να πηγαίνω σε μέρη όπου δίνεται 

πληροφόρηση σχετικά με νέα προιόντα και νέες μάρκες 2,98 0,98 

q3.12  Μου αρέσουν τα περιοδικά που παρουσιάζουν 

νέα προιόντα 3,31 0,96 

q3.13  Συχνά ψάχνω για νέα προιόντα και υπηρεσίες  3,13 0,99 

q3.14  Επιδιώκω καταστάσεις όπου μπορεί να βρω 

πληροφόρηση προιόντων από νέες και διαφορετικές 

πηγές 3,09 0,99 

q3.15  Συνεχώς ψάχνω για να μάθω πως 

χρησιμοποιούνται τα νέα προιόντα 3,19 0,95 

q3.16  Όταν βγαίνω για ψώνια, πιάνω τον εαυτό μου να 

ξοδεύει πολύ λίγο χρόνο για να βρει νέα προιόντα και 

νέες μάρκες  3,14 1,00 

q3.17  Άμα βρω την ευκαιρία να πληροφορηθώ για νέα 

και διαφορετικά προιόντα δεν την αφήνω 3,11 0,90 
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Ερωτήσεις Μ.Ο. 
Τυπική 
απόκλιση 

q3.18  Οι περισσότερες εταιρείες καταβάλλουν 

ειλικρινείς προσπάθειες για να βοηθήσουν τους 

δυσαρεστημένους πελάτες  2,40 1,03 

q3.19  Οι περισσότερες εταιρείες-παραγωγοί 

θέλουν πραγματικά να εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις εγγυήσεις 

των προιόντων τους 2,57 0,95 

q3.20 Όταν οι καταναλωτές έχουν προβλήματα με 

τα προιόντα που έχουν αγοράσει, είναι συνήθως 

εύκολο να βρουν λύση στο πρόβλημα αυτό 2,06 0,81 

q3.21  Στις περισσότερες εταιρείες τα τμήματα 

παραπόνων που διαθέτουν, υποστηρίζουν τα 

προιόντα τους και ικανοποιούν τα προβλήματα των 

καταναλωτών 2,53 0,88 

q3.22  Κατά γενικό κανόνα, οι επιχειρήσεις 

αποδέχονται την ευθύνη τους για τα προιόντα τους 

και καλύπτουν τις εγγυήσεις τους 2,56 1,04 

q3.23  Το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται οι 

επιχειρήσεις είναι να κερδίζουν όσο πιο πολλά 

χρήματα μπορούν  4,00 0,87 

q3.24  Ο κύριος λόγος για τον οποί μια επιχείρηση 

είναι κοινωνικά υπεύθυνη είναι να κάνει όσο το 

δυνατό περισσότερες πωλήσεις 3,16 1,25 

q3.25  Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

επηρεάσουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις προς όφελός 

τους 4 0,89 
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q3.18  Οι
περι σσότερες
εται ρεί ες

καταβάλλουν
ει λι κρι νεί ς

προσπάθει ες γι α
να βοηθήσουν τους
δυσαρεστημένους

πελάτες 

q3.19  Οι
περισσότερες
εται ρεί ες-

παραγωγοί  θέλουν
πραγματι κά να
εκπληρώνουν τι ς
υποχρεώσει ς που
προκύπτουν από
τι ς εγγυήσει ς των
προι όντων τους

q3.20 Όταν οι
καταναλωτές έχουν
προβλήματα με τα
προι όντα που
έχουν αγοράσει ,
εί ναι  συνήθως
εύκολο να βρουν

λύση στο
πρόβλημα αυτό

q3.21  Στι ς
περι σσότερες
εται ρεί ες τα
τμήματα

παραπόνων που
δι αθέτουν,

υποστηρί ζουν τα
προι όντα τους και
ι κανοποι ούν τα
προβλήματα των
καταναλωτών

q3.22  Κατά γενι κό
κανόνα, οι

επι χει ρήσει ς
αποδέχονται  την
ευθύνη τους γι α τα
προι όντα τους και
καλύπτουν τι ς
εγγυήσει ς τους

q3.23  Το μόνο γι α
το οποί ο

ενδι αφέρονται  οι
επι χει ρήσει ς

εί ναι  να κερδί ζουν
όσο πι ο πολλά

χρήματα μπορούν 

q3.24  Ο κύρι ος
λόγος γι α τον οποί
μι α επι χεί ρηση
εί ναι  κοι νωνι κά
υπεύθυνη εί ναι  να

κάνει  όσο το
δυνατό

περι σσότερες
πωλήσει ς

q3.25  Οι
επι χει ρήσει ς
προσπαθούν να
επηρεάσουν τι ς

εκάστοτε
κυβερνήσει ς προς

όφελός τους
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Ερωτήσεις Μ.Ο. 
Τυπική 
απόκλιση 

q3.26  Ότι δείχνει εξωτερικά το πακέτο σε ένα 

προιόν συχνά δεν αντιπροσωπεύει το τι 

πραγματικά είναι το προιόν μέσα στο πακέτο 3,91 0,93 

q3.27  Το μέγεθος της συσκευασίας δείχνει 

ακριβώς την ποσότητα του προιόντος που είναι 

μέσα στο κουτί 2,15 0,96 

q3.28  Τα προιόντα που διαρκούσαν για μια ζωή, 

δεν κατασκευάζονται πια 3,66 0,89 

q3.29  Γενικά, η ποιότητα των προιόντων και το 

σέρβις που παρέχεται, είναι πολύ χειρότερα 

σήμερα, από ότι στο παρελθόν 3,29 1,06 

q3.30 Γενικά είμαι δυσαρεστημένος/η με την 

ποιότητα των περισσότερων προιόντων σήμερα 3,35 1,04 

q3.31 Η κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει πρότυπα 

ποιότητας για όλα τα προιόντα που πωλούνται 

στους καταναλωτές 4,47 0,68 
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q4.1  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό 

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 32 26,66667 26,89076
ΝΑΙ 87 72,5 73,10924

 
q4.2  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό 

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 62 51,66667 52,10084
ΝΑΙ 57 47,5 47,89916

 
q4.3  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό 

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 56 46,66667 47,05882
ΝΑΙ 63 52,5 52,94118

 
q4.4  ΦΙΛΟΥΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό 

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 84 70 70,58824
ΝΑΙ 35 29,16667 29,41176

 
q4.5  ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό 

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 78 65 65,54622
ΝΑΙ 41 34,16667 34,45378

 
q4.6  ΦΟΡΕΙΣ(ΙΝΚΑ,ΕΦΕΤ) 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό 

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 106 88,33333 89,07563
ΝΑΙ 13 10,83333 10,92437

 
q4.7  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό 

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 114 95 95,79832
ΝΑΙ 5 4,166667 4,201681

 
q4.8  ΑΛΛΟ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό 

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 103 85,83333 86,55462
ΝΑΙ 16 13,33333 13,44538
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q5.1  ΦΥΛΟ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΑΝΔΡΑΣ 62 51,66667 52,10084 

ΓΥΝΑΙΚΑ 57 47,5 47,89916 

Από τους ερωτώμενους το 52.10% ήταν άνδρες και το 47.89% γυναίκες. 

 

Q5.2  ΗΛΙΚΙΑ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό

Έγκυρο 
ποσοστό 

19-24 72 60 60,5042 

25-30 26 21,66667 21,84874 

31-35 5 4,166667 4,201681 

36-40 3 2,5 2,521008 

41-45 2 1,666667 1,680672 

46-50 2 1,666667 1,680672 

51-60 4 3,333333 3,361345 

>=61 5 4,166667 4,201681 

 

q5.3  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΑΓΑΜΟΣ 100 83,33333 84,03361 

ΕΓΓΑΜΟΣ 19 15,83333 15,96639 

 60



ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
 

 

q5.3a  ΠΑΙΔΙΑ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΌΧΙ 104 86,66667 87,39496 

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 1 0,833333 0,840336 

ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 11 9,166667 9,243697 

ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΠΑΝΩ 3 2,5 2,521008 

 

q5.4  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 9 7,5 7,563025 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 13 10,83333 10,92437 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 83 69,16667 69,7479 

ΟΙΚΙΑΚΑ 4 3,333333 3,361345 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 4 3,333333 3,361345 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 1,666667 1,680672 

ΑΛΛΟ 4 3,333333 3,361345 
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q5.5  ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό

Έγκυρο 
ποσοστό 

<300€ 6 5 5,309735 

301-600€ 7 5,833333 6,19469 

601-1000€ 24 20 21,23894 

1001-1500€ 28 23,33333 24,77876 

1501-2000€ 7 5,833333 6,19469 

2001-2500€ 11 9,166667 9,734513 

2501-3000€ 14 11,66667 12,38938 

3001-5000€ 7 5,833333 6,19469 

>=5001€ 9 7,5 7,964602 

 

q6  ΣΠΟΥΔΕΣ 

Απαντήσεις 
Συχνότητα 
απάντησης Ποσοστό

Έγκυρο 
ποσοστό 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 24,16667 25 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 58 48,33333 50 

MASTER 16 13,33333 13,7931 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 7 5,833333 6,034483 

ΑΛΛΟ 4 3,333333 3,448276 

 



ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
 

ΗΛΙΚΙΑ

60%22%

4%
3% 2%2% 3% 4%

19-24
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-60
>=61

 
 
 

 63 



ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
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