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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η εργασία αυτή διενεργήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών «Συστήματα Υπολογιστών» του τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας από τη 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ντίνα Ελευθερία. 

Ο τίτλος της εργασίας είναι «Η ανάπτυξη ενός εμπορικού κέντρου στη 

Δυτική Μακεδονία».  

Η εργασία πραγματοποιήθηκε με την διερεύνηση των καταναλωτών 

των νομών της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά, Φλώρινα), 

με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, την καταγραφή και τη διεξαγωγή των 

απόψεων ως προς το θέμα. Η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση 

του προγράμματος SPSS.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον 

επιβλέποντα καθηγητή μου Δρ. Ανδρέα Πετράκη, για την πολύτιμη βοήθεια 

και τις συμβουλές που μου πρόσφερε. Επίσης, τον Λεωνίδα Πετράκη και την 

Δωροθέα Πετράκη με τους οποίους απαρτίζαμε την ομάδα της έρευνας.  

Τους συμφοιτητές μου Γκουρζούμη Αθανασία, Γρίδα Ιωάννη, 

Καρατζόπουλο Δημήτριο, Κοκράνη Απόστολο, Κουρού Ιωάννη και 

Μποντζίδου Βασιλική για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσφέρανε στο 

διαμοιρασμό των ερωτηματολογίων.  

Τέλος, όλους τους διδάσκοντες μου στο Μ.Π.Σ του ΠΑ.ΜΑΚ και Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Μακεδονίας για τις πολύτιμες γνώσεις που μου παρείχαν και φυσικά 

την οικογένειά μου για την υπομονή και τη συμπαράσταση που μου 

προσφέρανε στο διάστημα διεξαγωγής της εργασίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έρευνα διεξήχθη με τυχαία δειγματοληψία στους τέσσερις νομούς της 

Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι είναι Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά και Φλώρινα. 

Από τις προαναφερθείσες περιοχές, συμμετείχαν συνολικά 348 καταναλωτές, 

αριθμός αντιπροσωπευτικός ως προς τον πληθυσμό.  

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με δομημένο ερωτηματολόγιο 45 

ερωτήσεων. Γενικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να γίνει καταγραφή 

των προθέσεων και της διάθεσης των καταναλωτών ως προς τη δημιουργία 

ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή.  

Στην πρώτη ενότητα, περιγράφεται ο σκοπός της έρευνας και 

αναλύεται η έννοια της κατανάλωσης και του καταναλωτή, όπως επίσης και τα 

κριτήρια που τον επηρεάζουν.  

Στην δεύτερη, δίνονται στοιχεία για την περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των  τεσσάρων νομών  που την 

αποτελούν όπου και δίνονται στοιχεία ιστορικά, για την οικονομία, για τον 

πληθυσμό και για την ανάπτυξη για τον καθένα.  

Στην τρίτη ενότητα, γίνεται αναφορά στη δειγματοληπτική μέθοδο και 

υπάρχει σύντομη περιγραφή του ερωτηματολογίου.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην τέταρτη ενότητα 

όπου υπάρχει και σύντομος σχολιασμός. Στην πέμπτη ενότητα παραθέτονται 

τα συμπεράσματα.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η αγορά ενός επαρχιακού νομού στην Ελλάδα είναι σίγουρα μικρότερη 

σε μέγεθος από την αγορά μιας μεγάλης πόλης αλλά  πιο «ζεστή», με την 

έννοια του ότι όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους (λόγω του μικρού αριθμού του 

πληθυσμού). Φυσικά είναι ελλιπής  σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, 

εγκαταστάσεις με αμέτρητα καταστήματα με όλα τα είδη εμπορευμάτων σε 

συνδυασμό με διασκέδαση, καφέ, φαγητό και κινηματογράφο.  

Αν παρατηρήσουμε την ανάπτυξη της χώρας από τεχνολογικής και 

εμπορικής άποψης θα δούμε ότι εμπορικά κέντρα «ξεφυτρώνουν» σε κάθε 

νομό διευκολύνοντας ή δυσαρεστώντας τον πληθυσμό. 

Η εργασία αυτή ερευνά και εξετάζει την καταναλωτική τάση του 

πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας όπως επίσης και την ειδική και γενική 

τάση για τα εμπορικά κέντρα. 

Τα αποτελέσματα που εξήγαγε η έρευνα στηρίζονται στη χρήση 

ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους καταναλωτές και των τεσσάρων νομών 

στο διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008 και δίνουν την απάντηση του 

πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας στο ερώτημα «αν ένα εμπορικό κέντρο 

είναι αποδεκτό ή όχι στη Δυτική Μακεδονία».  

Πέρα από τον κύριο στόχο, η έρευνα πραγματεύεται και στοιχεία τα 

οποία συνθέτουν την εικόνα των καταναλωτών των τεσσάρων νομών. Μεταξύ 

άλλων περιέχει στοιχεία για : την επαγγελματική δραστηριότητα των 

καταναλωτών, το εισόδημα, το επίπεδο μόρφωσης και την οικογενειακή 

κατάστασή τους. 
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1.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
 

Η μεγάλη σημασία της γνώσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή 

καθώς και οι διαφορετικές τεχνικές και μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί, 

οδήγησε στη δημιουργία ενός κλάδου της Καταναλωτικής. Καταναλωτική είναι 

μια λειτουργία του Μάρκετινγκ που συμπεριλαμβάνει όλες τις τεχνικές γνώσης 

και ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή.  

Με τον όρο «συμπεριφορά καταναλωτή» νοούνται όλες εκείνες οι 

πράξεις των ατόμων που άμεσα εμπλέκονται στην απόκτηση ή τη χρήση 

αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας απόφασης 

που προηγείται και προσδιορίζει αυτές τις πράξεις.  

Η Καταναλωτική ανάλογα με το κριτήριο της διάκρισης που λαμβάνεται 

μπορεί να διακριθεί σε κατηγορίες. Με το κριτήριο π.χ. του ενδιαφέροντος η 

Καταναλωτική διακρίνεται σε Γενική Καταναλωτική και Ειδική Καταναλωτική.  

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

 
 

Ορθά έχει επισημανθεί ότι η γνώση της συμπεριφοράς του καταναλωτή 

είναι μια διαδικασία με ένα βαθμό υψηλής περιπλοκότητας. Σε αυτή τη 

διαδικασία συγκαταλέγονται και η έρευνα και ο προσδιορισμός των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Π.χ. άλλη 

είναι η ιεράρχηση των παραγόντων στις αναπτυγμένες οικονομίες δυτικού 

τύπου και άλλη στις λιγότερο αναπτυγμένες της Κεντρικής Αφρικής.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  
 

Η έρευνα της συμπεριφοράς του καταναλωτή οδηγεί στον 

προσδιορισμό των παραγόντων που την επηρεάζουν. 

Ο προσδιορισμός των παραγόντων είναι αναγκαίος γιατί επιτρέπει τη 

γνώση των συντελεστών διαμόρφωσης και επιρροής, αλλά και στη συνέχεια 

την εκτίμηση και αξιολόγηση τους ανάλογα με κάθε περίπτωση.  

Σε σχέση με τον καταναλωτή άτομο θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε 

τους παράγοντες επιρροής της συμπεριφοράς του σε δύο κατηγορίες:  

I. Στους εσωτερικούς παράγοντες  

II. Στους εξωτερικούς παράγοντες  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 
Οι εσωτερικοί παράγοντες είναι εκείνοι που προέρχονται από τον «έσω 

κόσμο» του ατόμου. Αυτοί οι παράγοντες ονομάζονται, επίσης και ατομικοί.  

Οι εσωτερικοί παράγοντες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

I. Στους φυσιολογικούς παράγοντες  

II. Στους ψυχολογικούς παράγοντες  

 

Η φυσιολογική δομή ενός ατόμου και η ψυχολογική του υπόσταση είναι 

πραγματικά αποφασιστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς.  

Η προσωπικότητα, η αντίληψη, η μνήμη, η σκέψη και άλλες λειτουργίες 

ενός ατόμου συνδυασμένες με τη μάθηση, παρώθηση και στάση δημιουργούν 

μοναδικές επιρροές και καταστάσεις.  

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι εκείνοι που προέρχονται από τον 

«έξω κόσμο» του ατόμου. Οι παράγοντες αυτοί είναι εκείνοι που 

δημιουργούνται από το περιβάλλον του ατόμου.  
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Οι εξωτερικοί παράγοντες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

I. Στους φυσικούς παράγοντες  

II. Στους κοινωνικούς παράγοντες 

 

Το φυσικό περιβάλλον και η κοινωνική οργάνωση είναι επίσης 

σημαντικοί παράγοντες επιρροής της συμπεριφοράς του.  

Ο βαθμός και το είδος του πολιτισμού , η κοινωνική διάρθρωση και 

πρόοδος, η μορφή και ο βαθμός ανάπτυξης της οικονομίας, το είδος και η 

ανάπτυξη της επικοινωνίας δημιουργούν σύνθετες καταστάσεις.  

Το παρακάτω σχήμα δίνει την εικόνα των πολλαπλών επιρροών που 

παρουσιάζονται κατά πραγμάτωση μιας αγοράς σύμφωνα με την άποψη του 

P. Chisnall.  
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Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
 

Τα άτομα, προκειμένου να αποκτήσουν τα αγαθά που χρειάζονται για 

τις ανάγκες τους, μετατρέπουν όλο ή ένα μέρος του εισοδήματός τους σε 

καταναλωτικές δαπάνες. Κατά συνέπεια, ο κύριος παράγοντας από τον οποίο 

ξεκινάει ο προσδιορισμός της κατανάλωσης είναι το ύψος του εισοδήματος. 

Επειδή η συνολική κατανάλωση είναι το άθροισμα των καταναλώσεων 

των ατόμων, το δε Εθνικό Εισόδημα είναι το άθροισμα όλων των ατομικών 

εισοδημάτων, αυτό σημαίνει ότι η συνολική κατανάλωση επηρεάζεται από το 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
Πολιτιστικά πιστεύω 
Πολιτιστικές αξίες 
Τρόπος ζωής  
 
 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
Διάρθρωση κοινωνικών 
τάξεων                  
Επιρροή οικογένειας             
Κύκλος ζωής ομάδων  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Τιμές            
Παράδοση            
Όροι πληρωμής 
Υπηρεσίες 
πωλήσεων  

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Αντίληψη 
Μάθηση 

Προσωπικότητα 
Στάση 
Μνήμη 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
Προϊόντος ή υπηρεσίας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ 
Κλίμα            
Έδαφος   
Γεωγραφική θέση  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ 
Μέσα επικοινωνίας 
Τρόπος 
επικοινωνίας  
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ύψος του Εθνικού Εισοδήματος, έτσι ώστε σε κάθε επίπεδο εισοδήματος να 

αντιστοιχεί ένα επίπεδο κατανάλωσης. 

 
ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
 

Ηλικία είναι η περίοδος ζωής ενός εμβρύου όντος που διακρίνεται σε 

στάδιο ανάπτυξης , ωριμότητας και παρακμής.  

Με την πάροδο του χρόνου πάνω στην ηλικία επέρχονται σωματικές 

και ψυχικές μεταβολές που τροποποιούν ή αλλάζουν τις φυσιολογικές και 

ψυχογενετικές ανάγκες του ατόμου. Και ανάλογα με αυτές διαμορφώνεται η 

καταναλωτική συμπεριφορά του. 

Το τι αγοράζει ή καταναλώνει ένα άτομο εξαρτάται από την ηλικία του ή 

το συγκεκριμένο στάδιο του βιολογικού κύκλου (ή κύκλου ζωής) που 

βρίσκεται. Δεν είναι δυνατόν ένα κορίτσι 3 ετών να καταναλώνει τα ίδια με 

έναν άντρα 40 ετών. Η απλή διαπίστωση οδήγησε τους ερευνητές στη μελέτη 

των καταναλωτικών προτύπων των ατόμων με διαφορετική ηλικία. Η 

σύγκριση αυτών των προτύπων τους απέδειξε το βαθμό διαφοροποίησης 

τους.  

Η διαίρεση του βιολογικού κύκλου σε στάδια μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους. Ένας από αυτούς περιλαμβάνει :  

• Τα πρώιμα έτη 

• Τους νέους καταναλωτές 

• Τους νέους ενήλικές  

• Τα μεσαία έτη  

• Τους πιο ηλικιωμένους καταναλωτές  

 

Τα πρώιμα έτη  
 

Είναι το πρώτο στάδιο του κύκλου. Από άποψη ηλικίας περιλαμβάνει 

παιδιά μέχρι και 14 ετών. Τα άτομα αυτά τις περισσότερες φορές δεν είναι 

αγοραστές διαφόρων προϊόντων αλλά καταναλωτές που επηρεάζουν όμως σε 

σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις αυτών που αγοράζουν για αυτά. Η επιρροή 

τους ασκείται είτε με αυτή τούτη την ύπαρξή  τους (μώρα), είτε με την 

εκδήλωση συγκεκριμένων προτιμήσεων (νήπια). Στα τελευταία χρόνια του 
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σταδίου αυτού τα παιδιά αρχίζουν να αγοράζουν μόνα τους διάφορα 

προϊόντα. Αυτό, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους σαν καταναλωτές, τα 

κάνει να σκέφτονται και να προβληματίζονται. Επειδή περνούν τον 

περισσότερο καιρό στο σπίτι, η τηλεόραση ασκεί ισχυρή επίδραση στις 

προτιμήσεις τους.  

Στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, στην απογραφή του 2001 

τα παιδιά ηλικίας 1 – 14 ετών ήταν 1.660.899 κι αποτελούσε το 15.19% τους 

συνολικού πληθυσμού. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία ήταν 47.795 και 

αποτελούσε το 16,2% του συνολικού πληθυσμού της Δυτ. Μακεδονίας. Ο 

αριθμός αυτός, σε συνδυασμό με την μεγάλη αγάπη που δείχνουν στα παιδιά 

οι γονείς τους, μας δίνει των μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων του 

σταδίου αυτού. Οι πωλήσεις ενός μεγάλου αριθμού προϊόντων, (τρόφιμα 

παιδικά, έπιπλα γραφείου, παιδότοποι, παιδονηπιακοί σταθμοί)είναι η 

σημαντικότερη από τις επιπτώσεις αυτές.  

 

Οι νέοι καταναλωτές 
 

Έχουν ηλικία από 15 έως 17 ετών. Οι έφηβοι με τις σημαντικές 

σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές που περνούν, χαρακτηρίζονται από 

την έντονη ανάγκη που έχουν για αποδοχή από τους φίλους τους, για 

συντροφικότητα (παρέα), για προσωπική ελκυστικότητα και για ανεξαρτησία 

από τους γονείς τους. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αντανακλώνται όχι μόνο 

στις δραστηριότητες, στα ενδιαφέροντα και στις σκέψεις των εφήβων, αλλά και 

στα είδη  και στις ποσότητες των προϊόντων που καταναλώνουν. 

 Πολλά από αυτά τα προϊόντα τα αγοράζουν οι ίδιοι είτε με χρήματα 

που τους δίνουν οι γονείς τους είτε δαπανώντας το εισόδημα που αποκτούν 

εργαζόμενοι (συνήθως μερικά). Οι πωλήσεις ορισμένων προϊόντων όπως 

παγωτά, αναψυκτικά, διάφορα  γλυκά, ρούχα, cd, περιοδικά καλλυντικά, 

αθλητικά είδη, είδη για χόμπι, κινηματογράφος, μηχανάκια εξαρτώνται σε 

μεγάλο ποσοστό από το πόσοι ανήκουν στο στάδιο αυτό, γιατί οι έφηβοι 

δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτά τα είδη. 
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Οι νέοι ενήλικες  
 

Είναι άτομα ηλικίας από 18 έως 34 ετών. Στο στάδιο αυτό υπάρχουν 

τρεις ειδικότερες κατηγορίες ατόμων :  

 

Πρώτον : υπάρχουν οι ανύπαντροι νέοι. Πρωταρχικό μέλημά τους είναι η 

επαγγελματική αποκατάστασή τους και η εύρεση συντρόφου. Η εκπαίδευση, η 

προσωπική εμφάνιση, ο καλλωπισμός, η ένδυση και η διασκέδαση είναι οι 

βασικές επιλογές που κάνουν. Αυτές οι επιλογές μεταφράζονται σε 

αντίστοιχες μεταβολές των καταναλωτικών προτύπων. Όσο μετατίθεται 

χρονικά ο γάμος (κάτι που συμβαίνει στις μέρες μας), τόσο τα άτομα αυτής 

της κατηγορίας ξοδεύουν περισσότερα στις καταναλωτικές επιλογές που 

αναφέραμε.  

 

Δεύτερον : υπάρχουν οι νιόπαντροι, χωρίς παιδιά. Η κατηγορία αυτή των 

ατόμων διακατέχεται από μία οικονομική αισιοδοξία, έχει μία υψηλή ροπή 

προς την κατανάλωση (κλάσμα με αριθμητή την κατανάλωση και 

παρανομαστή το εισόδημα) και δανείζεται χωρίς πολύ σκέψη χρήματα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά ενισχύονται ακόμη περισσότερο, αν εργάζεται και η 

γυναίκα. Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά για τον εξοπλισμό του σπιτιού, τα 

αυτοκίνητα, η διασκέδαση και τα ταξίδια είναι τα είδη που έχουν πρώτο ρόλο 

στις προτιμήσεις των ατόμων αυτών.  

 

Τρίτων : υπάρχουν οι νέοι γονείς. Στην κατηγορία αυτή πολλές γυναίκες 

σταματούν να εργάζονται, η διασκέδαση περιορίζεται μέσα στο σπίτι (π.χ. 

τηλεόραση) και η γενική διάθεση τείνει προς τα κάτω εξαιτίας της επιδείνωσης 

των οικονομικών της οικογένειας. Το αγοραστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται 

στην απόκτηση οικίας και στην αγορά αυτών που χρειάζεται το μωρό. 

 

 

Τα μεσαία έτη  
 

Αναφέρονται σε άτομα με ηλικία από 35 έως 54 ετών. Στο στάδιο αυτό 

υπάρχουν δύο ειδικότερες κατηγορίες ατόμων :  
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Πρώτον : υπάρχει η «γεμάτη φωλιά», οι γονείς με τα παιδιά που μένουν μαζί 

τους. Ο πατέρας ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη δουλειά, ενώ η μητέρα 

με το σπίτι και σε αρκετές περιπτώσεις ξαναπιάνει δουλεία ή 

δραστηριοποιείται σε κοινωνικές οργανώσεις. Τα παιδιά και η αποκατάσταση 

τους είναι ο μόνος παράγοντας που μεταβάλλει το καταναλωτικό πρότυπο. 

 

Δεύτερον : υπάρχει η «φωλιά που αδειάζει» ή η «άδεια φωλιά». Τα παιδιά 

κάποτε μεγαλώνουν και φεύγουν από το σπίτι τους. Οι γονείς τους έχουν 

πολύ ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους και περισσότερα χρήματα για να 

ξοδέψουν όπου αυτοί θέλουν. Παρ΄ όλο αυτά, εξαιτίας της ηλικίας τους 

αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα υγείας που τους περιορίζουν στις επιλογές 

τους. Στο στάδιο αυτό προτιμούνται προϊόντα που προσδίδουν κύρος, είδη 

πολυτελείας, άλλα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ταξίδια και υπηρεσίες για την 

προστασία της υγείας.  

 

Οι πιο ηλικιωμένοι καταναλωτές  
 

Έχουν ηλικία από 55 και άνω. Η συνταξιοδότηση και η επιδείνωση της 

υγείας είναι τα σημαντικότερα γεγονότα της ηλικίας αυτής. Η κατανάλωση 

στρέφεται στην υγιεινή διατροφή, τα φάρμακα, τις ιατρικές και νοσοκομειακές 

υπηρεσίες, τη διασκέδαση και τα χόμπι μέσα στο σπίτι και τα ειδικά για την 

ηλικία αυτή διαρκή καταναλωτικά. Το ενδιαφέρον για οτιδήποτε έχει σχέση με 

τη θρησκεία αυξάνεται. Επίσης, συχνά παρατηρούνται και αλλαγές κατοικιών.  

 

ΤΟ ΦΥΛΛΟ  
 

Φύλλο είναι άθροισμα έμψυχων όντων ομοίων ως προς τη φύση αλλά 

διακρινομένων μεταξύ τους ως προς το είδος (γένος, αρσενικό – θηλυκό). 

Ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων καλύπτει τις ανάγκες των δύο φύλλων 

ανάλογα με τις φυσιολογικές διαφοροποιήσεις τους. Στη περίπτωση αυτή 

υπάρχει μια συνηθισμένη και φυσιολογική αγοραστική συμπεριφορά.  

Όμως, τα διάφορα χαρακτηριστικά κάθε είδους, τόσο τα βιολογικά όσο 

και τα ψυχικά διαφοροποιούν την αγοραστική συμπεριφορά των ανδρών και 

των γυναικών. Π.χ. οι άντρες είναι κατ΄ εξοχή ορθολογικοί με αποτέλεσμα η 
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αγοραστική συμπεριφορά τους να είναι αναλυτική, ρεαλιστική, γραμμική, 

ελέγχουσα, ενώ οι γυναίκες, είναι κατ΄ εξοχή μη ορθολογικές με αποτέλεσμα η 

αγοραστική συμπεριφορά τους να είναι υλιστική, περίεργη διαισθητική, 

ευσυγκίνητη.  

Εκτός όμως των χαρακτηριστικών του είδους, την αγοραστική 

συμπεριφορά των ανδρών και των γυναικών διαμορφώνουν και οι εκάστοτε 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.  

Η ανάγκη της συμβολής της γυναίκας π.χ. στον οικογενειακό 

προϋπολογισμό και η παρουσία της στον επαγγελματικό στίβο, την οδηγεί σε 

αγορά προϊόντων π.χ. έτοιμων φαγητών ή συσκευασιών πλυντηρίων πιάτων, 

αποχυμωτών κ.λπ. που θα εξοικονομήσουν χρόνο για να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της ως νοικοκυρά.  

Διαφοροποιήσεις των δύο φύλλων υπάρχουν και κατά τη λήψη μιας 

αγοραστικής απόφασης.  

 
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

Επάγγελμα είναι το έργο που επιτελεί κάθε άτομο για βιοπορισμό. Το 

επάγγελμα είναι ένας κύριος τρόπος για την απόκτηση αγαθών που 

εξασφαλίζουν τις ανάγκες της ύπαρξης, της εξέλιξης και της ολοκλήρωσης 

των ατόμων.  

Εκτός από τον οικονομικό χαρακτήρα του, το επάγγελμα έχει και μία 

κοινωνική χρησιμότητα γιατί πολλές φορές ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες 

των ατόμων. Έχει δηλαδή ένα διττό ρόλο : ωφελιμιστικό και ανθρωπιστικό.  

Το είδος, η απόδοση, ο χρόνος και ο χώρος άσκησης επηρεάζουν την 

αγοραστική συμπεριφορά.  

Σε μια εταιρεία π.χ. διαφορετική είναι η αγοραστική συμπεριφορά ενός 

εργάτη και διαφορετική του προέδρου. Ο εργάτης αγοράζει ρούχα για τη 

δουλεία του, αυτοκίνητο ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες, 

διασκεδάζει με διαφορετικό τρόπο. Ο πρόεδρος της εταιρείας αγοράζει ακριβά 

ρούχα, έχει πολυτελές αυτοκίνητο, διασκεδάζει κάνοντας ταξίδια στο 

εξωτερικό κ.λπ.  
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Εκτός από το είδος του επαγγέλματος και η απόδοση του δηλ. τα 

έσοδα, επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Μέτρια εισοδήματα μπορούν να 

καλύψουν π.χ. τις φυσιολογικές ανάγκες του, τις ανάγκες του αύριο και της 

κοινωνικής συμμετοχής του. Δεν μπορούν όμως π.χ. να καλύψουν τις ανάγκες 

εκτίμησης ή αισθητικής. 

Επίσης, ο χρόνος και ο χώρος άσκησης του επαγγέλματος επηρεάζει 

την αγοραστική συμπεριφορά. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. που είναι 

νέος στο επάγγελμα δεν έχει τα ίδια έσοδα με εκείνον που ασκεί το επάγγελμα 

για χρόνια κι έχει διαμορφώσει μια σημαντική πελατεία. Επίσης, ένας 

ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. ένας γιατρός που ασκεί το επάγγελμά του σε 

μια περιοχή ανώτερης κοινωνικής τάξης συμπεριφέρεται και καταναλώνει 

διαφορετικά από εκείνον της μεσαίας κατώτερης κοινωνικής τάξης.  

 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

Οικονομικές συνθήκες είναι το σύνολο της οικονομικής κατάστασης, 

τάσεων και ανάπτυξης μέσα σε έναν ορισμένο χώρο και χρόνο.  

 

Οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να διακριθούν σε γενικές και ειδικές.  

 

Γενικές : είναι το οικονομικό σύστημα που επικρατεί σε μια χώρα, η 

δημοσιονομική και χρηματοοικονομική πολιτική. Ο R. Sandhusen αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι η πολιτική που ασκεί ένα κράτος είναι ένας από τους 

κυριότερους παράγοντες της διαμόρφωσης των τάσεων στη καταναλωτική 

αγορά.  

Αν π.χ. η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και έχουν μειωθεί 

σημαντικά οι φόροι, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, θα έχει σαν αποτέλεσμα 

να αυξηθεί το καθαρό εισόδημα των πολιτών καθώς και το διαθέσιμο 

εισόδημα τους με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες κάλυψης 

αγοραστικών αναγκών.  

Η αύξηση του καθαρού και διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών 

αυξάνει την ικανότητα και την προθυμία αγοράς προϊόντων με τις παρακάτω 

τάσεις δαπανών :  
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• Μείωση για την τροφή 

• Σταθερότητα για το νοικοκυριό και την ένδυση  

• Αύξηση για τη μόρφωση, ψυχαγωγία ικανοποίηση και αγορά 

πολυτελών ειδών 

 

Ειδικές : είναι οι οικονομικές συνθήκες ενός ατόμου δηλαδή τα οικονομικά 

δεδομένα που αποτελούνται από:  

• Το προς διάθεση εισόδημα (ύψος, σταθερότητα, χρόνος που έχει στη 

διάθεσή του) 

• Τις αποταμιεύσεις και τα διαθέσιμα 

• Τη δανειοληπτική ικανότητα και τη στάση απέναντι στην κατανάλωση 

σε σχέση με την αποταμίευση.  

Οι συνθήκες αυτές ιδιαίτερα θα πρέπει να προσέχουν οι επιχειρήσεις που 

παράγουν αγαθά με εισοδηματική ευαισθησία για να προσαρμόζονται 

ανάλογα.  

 

 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ  
 

Τρόπος ζωής είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων, των ενδιαφερόντων  

και των απόψεων ενός ατόμου που καθορίζει τη ζωής του. Έχει διάφορες 

επιρροές. Αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες :  

• Τις διαπροσωπικές  

• Τις ενδοπροσωπικές 

Οι διαπροσωπικές επιρροές είναι εκείνες που περιλαμβάνουν την 

οικογένεια, τους φίλους, το εργασιακό περιβάλλον, κοινωνικές, πολιτιστικές 

και πολιτικές ομάδες που ανήκουν τα άτομα.  

Οι ενδοπροσωπικές επιρροές είναι εκείνες που περιλαμβάνουν τα κίνητρα, 

την αντιληπτή στάση, τη μάθηση, τη σκέψη κ.α. που διαμορφώνουν τη 

συμπεριφορά του.  

Ο τρόπος ζωής του ατόμου δείχνει την εικόνα του στις σχέσεις του με το 

ευρύτερο περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό). 
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά 

Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 

2001: 294.317 κάτοικοι) και η δεύτερη μικρότερη σε ότι αφορά την έκταση που 

καταλαμβάνει (9.465 km2). Σε επίπεδο Χώρας, η Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας είναι η τρίτη μικρότερη περιφέρεια σε μόνιμο πληθυσμό, μετά το 

Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.  

Ο μόνιμος πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας αυξήθηκε στη δεκαετία 

1991-2001 κατά 2%, όταν στο σύνολο της Χώρας η αύξηση έφτασε το 7%. Σε 

ενδοπεριφερειακό επίπεδο, με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, το 2001 ο Ν. 

Κοζάνης αριθμούσε 153.939 κατοίκους, πληθυσμός μεγαλύτερος από το 

άθροισμα των υπόλοιπων Νομών της Περιφέρειας. Ακολουθούν οι Ν. 

Φλώρινας και Καστοριάς, ενώ στο Ν. Γρεβενών κατοικούν μόλις 32.567 

κάτοικοι, πληθυσμός που είναι κατά 16,5% μικρότερος του πραγματικού 

πληθυσμού της απογραφής. Κατά τη δεκαετία 1991-2001 ο μόνιμος 

πληθυσμός του Ν. Γρεβενών εμφάνισε μείωση κατά 0,7%. 

Στους υπόλοιπους τρεις Νομούς, η αύξηση του πληθυσμού κατά τη 

δεκαετία 1991-2001, ήταν πολύ μικρότερη της αντίστοιχης σε επίπεδο Χώρας, 

με μεγαλύτερη την αύξηση στο Ν. Φλωρίνης κατά 3,3%.  

Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν πέντε αστικά κέντρα, δηλαδή οικισμοί 

με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, στις 

δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι πόλεις του Ν. Κοζάνης, Κοζάνη (37.893 κατ.) 

και Πτολεμαΐδα (29.974 κατ.) και ακολουθούν η Καστοριά (15.615 κατ.) και η 

Φλώρινα (14.985 κατ.). Το μικρότερο αστικό κέντρο είναι η πόλη των 

Γρεβενών (11.788 κατ.). Τη δεκαετία 1991-2001 η μεγαλύτερη αύξηση 

πληθυσμού παρατηρήθηκε στη Φλώρινα (16,6%) και στην Πτολεμαΐδα 

(13,1%) ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η πόλη της Καστοριάς εμφάνισε μείωση 

του μόνιμου πληθυσμού της κατά 3,3%, και ήταν ένα από τα ελάχιστα (μόλις 

8) αστικά κέντρα σε ολόκληρη τη Χώρα, που εμφάνισαν μείωση του μόνιμου 

πληθυσμού τους. 

Το περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας, 

έφτασε τα 4.219,30 εκ. ευρώ € το 2005, και αντιστοιχούσε στο 2% του ΑΕΠ 

της Χώρας και στο 7,9% του ΑΕΠ της Ζώνης Επιρροής IV. Την περίοδο 2000-
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05 η μέση ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ ήταν 3,3%, δηλαδή μεγαλύτερη του 

συνόλου της Ζώνης Επιρροής IV (3,1%) και μικρότερη της Χώρας (5,1%). 

Ωστόσο, την περίοδο αυτή, η μέση ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε σχέση με την 

προηγούμενη τετραετία 1996-2000, αφού είχε τιμή 1%. 

Βασικός πόλος ανάπτυξης είναι ο Ν. Κοζάνης, όπου παράγεται το 

57,4% του ΑΕΠ της Περιφέρειας. Οι Ν. Φλώρινας και Καστοριάς συμμετείχαν 

κατά το ίδιο περίπου ποσοστό στο προϊόν της Περιφέρειας (15,3% και 15,7%) 

ενώ στο Ν. Γρεβενών αντιστοιχούσε το 11,5% του Περιφερειακού Προϊόντος. 

 

 
 
Το 2005 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε το έβδομο μεγαλύτερο 

κατά κεφαλή ΑΕΠ σε επίπεδο Χώρας, και το δεύτερο μεγαλύτερο στη Ζώνης 

Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ ανερχόταν σε 

17.302,60 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) ή 14.362,70€ ανά κάτοικο. 

Σε νομαρχιακό επίπεδο, στους κατοίκους του Ν. Κοζάνης αντιστοιχεί το 

υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ (84,6% της ΕΕ27) και ακολουθεί ο Ν. Γρεβενών 

(84,2% της ΕΕ27). Το ΑΕΠ ανά κάτοικο των Νομών Καστοριάς και Φλώρινας 

αντιστοιχεί στο 66,5% και 64% αντίστοιχα του μέσου όρου της ΕΕ27. 

Σε ότι αφορά την τομεακή σύνθεση της παραγωγής, το 2005 το 6,9% 

της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Περιφέρειας προήλθε 
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από τον πρωτογενή τομέα, το 42,6% από το δευτερογενή και το 50,5% από 

τον τριτογενή.  

Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, ο Νομός Φλώρινας εμφάνισε τη 

μεγαλύτερη εξάρτηση από τον αγροτικό τομέα (14,3%), ο Ν. Κοζάνης από το 

δευτερογενή (47,9%) και ο Ν. Καστοριάς από τον τριτογενή (63,4%). 

Η τομεακή σύνθεση της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία 

συμβαδίζει με τη σύνθεση της παραγωγής. Συγκεκριμένα, το 2004 τα 

ποσοστό των ασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα ήταν 18,1% και στον 

δευτερογενή τομέα 27,7%, ποσοστά υψηλότερα από τα αντίστοιχα της Χώρας 

(12,2% και 21,1% αντίστοιχα). Χαρακτηριστικό είναι πως το ποσοστό των 

απασχολουμένων στο δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη Χώρα μετά την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. 

Το 2006, η Δυτική Μακεδονία ήταν μία από τις πέντε Περιφέρειες της 

Ελλάδας, που είχαν πλεονασματικό ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών. Η αξία 

των εξαγωγών της Δυτικής Μακεδονίας ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2004, ήταν 

8,7% και των εισαγωγών 6,8%. Την περίοδο 1998-06 οι εισαγωγές εμφάνισαν 

μέση ετήσια μείωση 4,8%, ενώ οι εξαγωγές μικρό μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 

(0,4%). 
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001) 
 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 

 Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 και άνω  
Σύνολο  294.317 47.795 40.270 63.687 55.420 32.607 45.722 8.816 
Άρρεν  148.389 24.612 21.286 32.696 29.041 15.878 21.358 3.518 
Θήλεις 145.928 23.183 18.984 30.991 26.379 16.729 24.364 5.298 
         
         
         
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ   
 

 Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 και άνω  
Σύνολο  153.939 26.171 21.056 34.081 29.157 16.585 22.642 4.247 
Άρρεν  76.997 13.423 10.853 17.295 15.271 7.996 10.560 1.653 
Θήλεις 76.942 12.748 10.203 16.786 13.940 8.589 12.082 2.594 
         
         
         
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   
 

 Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 και άνω  
Σύνολο  53.702 8.265 7.543 11.991 10.829 5.787 7.677 1.610 
Άρρεν  27.513 4.310 4.162 6.148 5.646 2.955 3.616 676 
Θήλεις 26.189 3.955 3.381 5.843 5.183 2.832 4.061 934 
         
         

         
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ    
 

 Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 και άνω  
Σύνολο  32.567 4.390 3.516 6.143 5.824 4.400 6.842 1.452 
Άρρεν  16.345 2.285 1.826 3.197 3.067 2.105 3.257 608 
Θήλεις 16.222 2.105 1.690 2.946 2.757 2.295 3.585 844 
         
         
         
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   

 Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 και άνω  
Σύνολο  54.109 8.969 8.155 11.472 9.610 5.835 8.561 1.507 
Άρρεν  27.534 4.594 4.445 6.056 5.111 2.822 3.925 581 
Θήλεις 26.575 4.375 3.710 5.416 4.499 3.013 4.636 926 

 
20 

 



2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 

2.1.1 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η Κοζάνη είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας. Είναι χτισμένη ανάμεσα στις οροσειρές του Βερμίου, του 

Μπούρινου και των Πιερίων, 15 χλμ βορειοδυτικά της λίμνης του Πολυφύτου, 

σε υψόμετρο 720 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Απέχει 120 χλμ 

από τη Θεσσαλονίκη και 470 χλμ από την Αθήνα. Έχει 38.591 κατοίκους, ενώ 

ο Καποδιστριακός Δήμος έχει 49.812 κατοίκους (απογραφή 2001). 

Στην Κοζάνη βρίσκεται η βάση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) της ίδιας περιφέρειας. 

Επίσης είναι η έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης, της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας και του Εφετείου της Δυτικής Μακεδονίας, του 1ου Σώματος 

Στρατού της Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. 

 

Ιστορική αναδρομή 

Αρχαιότητες από την προϊστορική μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο έχουν 

ανακαλυφθεί σε πολλά σημεία της πόλης. Κατά τη βασιλεία του Φιλίππου Β' η 

περιοχή ονομαζόταν Ελίμεια και ήταν τμήμα της Άνω Μακεδονίας. Στα 

νοτιοδυτικά της σύγχρονης πόλης, στο λόφο Σιόποτο, υπήρχε οικισμός ο 

οποίος ονομαζόταν Καλύβια, μεταξύ 1100 και 1300, ίχνη του οποίου 

υπάρχουν ακόμα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου, η αλλιώς ο Μαμάτσιος (από τον 
ομογενή Κοζανίτη που προσέφερε το ρολόι), κατά το 1916. 
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Το 1392 άποικοι προερχόμενοι από την Πρεμέτη το Μπιθικούκιο και 

την Κόζιανη της Ηπείρου, κατάφυγαν κυνηγημένοι από τους Τουρκαλβανούς 

στην περιοχή βόρεια της Σέλιτσας (που μέχρι σήμερα ονομάζεται 

Παλιοκόζδιανη) και στη συνέχεια μεταναστεύοντας ανατολικά συνάντησαν τον 

χριστιανικό οικισμό στα Καλύβια. Οι κάτοικοι των Καλυβιών δεν τους 

αποξένωσαν, αλλά τους υποχρέωσαν να χτίσουν τις κατοικίες τους 

ανατολικότερα. 

 Οι νέοι κάτοικοι ονόμασαν την περιοχή Τζαμουριά διασώζοντας το 

πατρωνύμιο της παλιάς τους περιοχής. Σήμερα η περιοχή ονομάζεται 

Τζάμπρα. Επίσης το βραχώδη λόφο επάνω από την Τζάμπρα τον ονόμασαν 

Σκρίκα ή Σκίρκα (Σκ’ρκα), που σημαίνει βραχώδες ύψωμα. Αν και υπάρχουν 

διάφορες εκδοχές για το όνομα της πόλεως η επικρατέστερη είναι πως οι 

άποικοι αυτοί της Ηπείρου ονόμασαν το νέο οικισμό Κόσδιανη που στη 

συνέχεια μετατράπηκε σε Κόζιανη και οι μετέπειτα λόγιοι το μετασχημάτισαν 

σε Κοζάνη.  

Οι κάτοικοι παλιών και νέων οικισμών ενώνονται σε μια νέα ενιαία 

κοινότητα, χτίζουν εκκλησία, κατασκευάζουν υδραγωγεία και κρήνες. Πρώτη 

καταγεγραμμένη αναφορά στην Κοζάνη γίνεται σε σουλτανικό φιρμάνι του 

1528, σαν οικισμός με 91 σπίτια, 23 εργένηδες και 15 χήρες. 

Το 1649 εκατόν είκοσι οικογένειες από το χωριό Κτένι, υπό την αρχηγία 

του προεστού τους Ιωάννη Τράντα, εγκαταστάθηκαν στη θέση Κρεβατάκια. Ο 

γιος του Ιωάννη Τράντα, Χαρίσιος, κατόρθωσε να λάβει Σουλτανικό διάταγμα 

με προνόμια για τους κατοίκους της πόλης, με το οποίο η πόλη περιέρχονταν 

υπό την προστασία της Σουλτανομήτορος. Οι κάτοικοι ήταν ελεύθεροι από 

κάποιους φόρους και απαγορευόταν να μένουν ως μόνιμοι κάτοικοι οι 

Μουσουλμάνοι στην πόλη. 

Ο Χαρίσιος Τράντας, που θεωρείται ο πρώτος άρχοντας της πόλης, 

έκτισε μεγαλοπρεπή οικήματα και στόλισε την πόλη με πλατάνια και κρήνες. 

Το 1664 θεμελίωσε το ναό του Αγίου Νικολάου, που αποτελεί και τον 

πολιούχο της πόλης. Ο ναός ανακαινίστηκε το 1721. Το 1668 ιδρύεται η 

βιβλιοθήκη και η σχολή της Κοζάνης. Τον 17ο και 18ο αιώνα οι εμπορικές 

συναλλαγές με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης δίνουν την ευκαιρία στην 

πόλη να αναπτυχθεί οικονομικά και πνευματικά. Από τα οικοδομήματα 

ξεχωρίζει το δημαρχείο, το λαογραφικό μουσείο, ο μητροπολιτικός ναός του 
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Αγίου Νικολάου και τα αρχοντικά των Γ. Λασσάνη (στην ομώνυμη πλατεία) και 

Γ. Βούρκα. Κατά το 18ο αιώνα, όπως ξένοι περιηγητές αναφέρουν, ο 

πληθυσμός της Κοζάνης ήταν ελληνικός και με αυξητικές τάσεις.[2] [3] Η 

λεηλασία της πόλης το 1803 από τον Ασλάν Μπέη διέκοψε παροδικά την 

ανάπτυξή της. Σύμφωνα με την απογραφή του 1904, στην πόλη κατοικούσαν 

12.350 Έλληνες, από τους οποίους οι 350 ήταν βλαχόφωνοι.  

Απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό στις 11 Οκτωβρίου 1912 όταν 

ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην πόλη ύστερα από τη μάχη του 

Σαραντάπορου. Το 1923 κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας, περίπου 1.400 οικογένειες εγκαταστάθηκαν κυρίως 

στα νοτιοανατολικά της Κοζάνης. 

Κατά τον 20ο αιώνα η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία, κυρίως λόγω της 

εκμετάλλευσης των αποθεμάτων λιγνίτη της περιοχής από τη ΔΕΗ. Σήμερα η 

Κοζάνη είναι το εμπορικό, συγκοινωνιακό και διοικητικό κέντρο της Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Η ζωή της πόλης είναι πολύ έντονη, γεγονός στο οποίο συμβάλλουν 

και οι χιλιάδες φοιτητές των τεχνολογικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας) και του πανεπιστημίου της πόλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας). Την εβδομάδα της Απόκρεω η πόλη ζει στους ρυθμούς του 

καρναβαλιού.  

 

Αξιοθέατα 

 Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη στην Ελλάδα μετά από αυτή της Αθήνας, και διαθέτει 

153.000 τόμους, περισσότερα από 380 χειρόγραφα, 315 κώδικες και 

πολλές σπάνιες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και ένα από τα 17 

σωζόμενα πρωτότυπα της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου. Για το λόγο αυτό 

η Κοζάνη έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων με 

αντικείμενο προώθησης το Βιβλίο και την Ανάγνωση. Έτσι συστήθηκε 

το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης και καθιερώθηκε η Κοζάνη ως 

πόλη του Βιβλίου. 
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 Το Λαογραφικό, Ιστορικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο βρίσκεται 

στο κέντρο της πόλης και στεγάζεται σε κτήριο μακεδονικής 

αρχιτεκτονικής. 

 Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κοζάνης στεγάζεται σε αρχοντικό της 

πόλης. 

 Το Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας. 
 Τα αρχοντικά του Γρ.Βούρκα και Γ.Λασσάνη από τα λίγα 

εναπομείναντα στην πόλη. Στο τελευταίο σύντομα θα λειτουργήσει 

χαρτοθήκη όπου μεταξύ των άλλων θα εκτίθεται και η χάρτα του Ρήγα 

Φερραίου 

 
Ο νέος δημοτικός κήπος της πόλης 

 Ο Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Νικολάου (17ος αι.) με τις 

σημαντικές τοιχογραφίες, το ξυλόγλυπτο τέμπλο και το καμπαναριό - 

σύμβολο της Κοζάνης. 

Άλλα αξιόλογα διατηρητέα κτήρια της πόλης είναι, το κτήριο της Εθνικής 

Τράπεζας, το "Δρίζειο" κληροδότημα, το "Βαλταδώρειο" γυμνάσιο, το 

ξενοδοχείο "Ερμιόνειον" κ.α. 

Το πάρκο Κουρί και το πάρκο του Αγ.Δημητρίου, όπου βρίσκονται το 

πνευματικό κέντρο και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της πόλης. Ο 

Δημοτικός Κήπος Κοζάνης που δημιουργήθηκε στη θέση του παλαιού 

στρατοπέδου Ψυχογιού κερδίζει τις εντυπώσεις προσφέροντας οξυγόνο στην 

πόλη. 
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Οικονομία 

 
Χάρτης του κέντρου της πόλης της Κοζάνης. 
 

Η πόλη είναι γνωστή για την συνεισφορά της στην ηλεκτρική ενέργεια 

της χώρας, και ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δουλεύει στα ατμοηλεκτρικά 

εργοστάσια της Δ.Ε.Η., που παράγουν ηλεκτρισμό με πρώτη ύλη το λιγνίτη.  

Είναι ο πλέον βιομηχανοποιημένος νομός της Δυτικής Μακεδονίας. Η 

λεκάνη Πτολεμαΐδας – Κοζάνης με το βιομηχανικό πλέγμα της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τις γύρω από τη ΔΕΗ επιχειρήσεις, 

δεσπόζει στη βιομηχανική υποδομή του Νομού. Δυναμικοί κλάδοι της τοπικής 

οικονομίας, εκτός του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εξόρυξης 

λιγνίτη, είναι η εξόρυξη μαρμάρων, οι κατασκευές, η δημόσια διοίκηση, η 

υγεία, το εμπόριο, οι μεταφορές και διάφορες λοιπές υπηρεσίες. 

Άλλα προϊόντα της περιοχής είναι τα μάρμαρα, ο κρόκος, φρούτα, 

κρασιά και διάφορα εξειδικευμένα βιοτεχνικά είδη. Η περιοχή της Κοζάνης 

είναι η μοναδική κροκοκαλλιεργούμενη περιοχή της χώρας μας σε μερικά 

χωριά της οποίας (Κρόκος, Καρυδίτσα, Αγία Παρασκευή, Άνω Κώμη, Κάτω 

Κώμη, Λευκοπηγή, Πετρανά κ.λπ.) γίνεται από πάρα πολλά χρόνια 

συστηματική καλλιέργεια του φυτού.  

Πολλές Τράπεζες έχουν υποκαταστήματα στην πόλη, ενώ σημαντικός 

για την τοπική οικονομία είναι και ο ρόλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Νομού Κοζάνης. Κάθε Σεπτέμβριο στην περιοχή Κοίλα, Κοζάνης, στο 

Εκθεσιακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται η εμπορική έκθεση, όπου 

συμμετέχουν με τοπικά προϊόντα έμποροι από την Ελλάδα αλλά και από άλλα 

κράτη των Βαλκανίων. 

Η μεταποίηση πρώτων υλών αποτελεί, τέλος, ακόμη έναν σημαντικό 

τομέα, με κυριότερες επιχειρήσεις του δέρματος, των γουναρικών, των ειδών 

διατροφής (το μοναδικό σε Εθνικό επίπεδο αρωματικό φυτό του κρόκου και 

παραδοσιακά προϊόντα όπως τυροκομικά Βοΐου – Βλάστης, μήλα Εορδαίας, 

ροδάκινα Βελβεντού, πατάτες Πολυμύλου, φασόλια Σισανίου, 
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οπωροκηπευτικά Ελίμειας, τοπικά κρασιά κ.ά.), του ξύλου, της κατασκευής 

τελικών προϊόντων από μέταλλο, της ενδυμασίας και των  ειδών  από 

ύφασμα. 

Στο Νομό Κοζάνης υπάρχουν σήμερα όλες οι προϋποθέσεις 

ανάπτυξης. Τα βασικά εμπόδια που εμφανίζονταν μέχρι σήμερα εξαλείφονται 

μέσα από ένα σύνολο έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από 

Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους,. Ο Νομός Κοζάνης, το διοικητικό – 

εκπαιδευτικό – εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, η 

ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε τόπο 

δημιουργίας και καινοτομίας για τους νέους και πόλο ανάπτυξης στα Δυτικά 

Βαλκάνια." 

 

Συγκοινωνία 

 
Η Κοζάνη συνδέεται αεροπορικώς με την Αθήνα. Το αεροδρόμιο 

"Φίλιππος" βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης. Λειτουργεί από 

τη δεκαετία του 1950. 

Στην Κοζάνη είναι ο τελευταίος σταθμός της σιδηροδρομικής γραμμής 

Αμυνταίου - Κοζάνης. Σήμερα πραγματοποιούνται τρία δρομολόγια 

ημερησίως για τη Θεσσαλονίκη, μέσω Πτολεμαίδας, Έδεσσας, Βέροιας. 

Από τον υπερσύγχρονο σταθμό των ΚΤΕΛ ξεκινούν λεωφορεία για τις 

μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη (κάθε ώρα), Αθήνα (5 

φορές την ημέρα), Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλο, καθώς και για τις περισσότερες 

περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Βόρεια της πόλης περνάει ο 

αυτοκινητόδρομος "Εγνατία Οδός", ο οποίος ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα και 

καταλήγει στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η συγκοινωνία μέσα στην πόλη γίνεται 

με minibus, ενώ μεταξύ του κέντρου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων με 

αστικά των ΚΤΕΛ. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ένα από τα βασικότερα 

που αντιμετωπίζει ο δήμος σήμερα. 
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Δημοτικά διαμερίσματα 

 

 
Ο χάρτης του Δήμου Κοζάνης με τα Δημοτικά Διαμερίσματα. 
 

Ο Δήμος Κοζάνης αποτελείται από την πόλη της Κοζάνης και άλλα 20 

δημοτικά διαμερίσματα. Γνωστές συνοικίες της πόλης είναι η Σκ'ρκα, τα 

Ηπειρώτικα, η Γιτιά, ο Άγιος Αθανάσιος, τα Πλατάνια κ.α.  

 

Τα δημοτικά διαμερίσματα είναι: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΗΘ. 
Νέα Χαραυγή 1.643 
Οινόη 398 
Πτελέα 319 
Πετρανά  1.012 
Κοίλα-Νέα Καρδιά-Εξοχή-Μελίσσια 1.437 
Καρυδίτσα  874 
Άργιλος  406 
Πρωτοχώρι 1.383 
Νέο Κλείτος 1.723 
Λευκόβρυση 1.076 
Λευκοπηγή 1.476 
Βατερό 1.108 
Νέα Νικόπολη 321 
Λυγερή 398 
Καλαμιά 407 
Ανθότοπος  398 
Κηπάριο  67 
Αλωνάκια  583 
Σκήτη 549 
Μεταμόρφωση 510 
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Ιστορική εξέλιξη πληθυσμού 

Έτος Πληθυσμός Μεταβολή 
Πληθυσμός 
Δήμου Μεταβολή Πυκνότητα 

1971 23.240 - - - - 

1981 31.120 
+7.880 / 
+33,9% - - - 

1991 31.553 433/1,39% 43.395 - 119/km² 

2001 38.591 7,038/22,3% 49,812 +6.417/+14,8% 136/km² 

 

Κλίμα 

Το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό, με ψυχρούς και ξηρούς χειμώνες και 

θερμά καλοκαίρια. 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος 
Μέση Υψηλή 
oC 6 8 11 17 20 25 29 27 25 18 13 6 17 
Υψηλ. Καταγ. 
oC 18 18 21 27 30 36 37 35 31 27 25 16 37 
Μέση Χαμηλή 
oC -1 0 1 6 10 13 16 16 13 8 4 0 7 
Χαμηλ. Καταγ. 
oC -16 -8 -11 -5 2 7 11 7 7 -2 -5 -12 -16 
Πηγή:weatherbase                

 

Διάσημοι Κοζανίτες 
 

• Γεώργιος Παρακείμενος, φιλόσοφος και εκπαιδευτικός. 

• Γεώργιος Σακελλάριος, φιλόσοφος και εκπαιδευτικός. 

• Γεώργιος Ιωάννης Καραγιάννης, προ-προ-παππούς του Χέρμπερτ φον 
Κάραγιαν. 

• Γεώργιος Λασσάνης, λόγιος και πολιτικός. 

• Ηλίας Ατματζίδης, τερματοφύλακας. 

• Γιάννης Αμανατίδης, ποδοσφαιριστής. 

• Ιεροκλής Στολτίδης, ποδοσφαιριστής. 

• Νικόλαος Άσιμος, συνθέτης και τραγουδιστής. 

• Καλλιόπη Βέττα, τραγουδίστρια. 

• Άννα Διαμαντοπούλου, πολιτικός. 
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• Ευριπίδης Μπακιρτζής, πολιτικός. 

• Πάσχος Μανδραβέλης, δημοσιογράφος. 

• Ελευθέριος Ελευθεριάδης, ηθοποιός. 

• Γεώργιος Σιαπανίδης, ηθοποιός, στιχουργός, λαογράφος. 

• Μίλτος Μακρίδης, Παρουσιαστής, ηθοποιός. 

• Ιωάννης Τοπαλίδης, Ποδοσφαιριστής, βοηθός προπονητή. 

 

 
 
2.1.2 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Η Καστοριά είναι πόλη της Ελλάδας που βρίσκεται στο δυτικό άκρο της 

Δυτικής Μακεδονίας. Ο ομώνυμος νομός που υπάγεται η πόλη της Καστοριάς 

συνορεύει βόρεια με το νομό Φλώρινας, νότια ανατολικά και νοτιοανατολικά 

με τους νομούς Γρεβενών και Κοζάνης, νοτιοδυτικά με το νομό Ιωαννίνων και 

δυτικά με την Αλβανία. Είναι χτισμένη πάνω σε μία χερσόνησο στα δυτικά της 

λίμνης Ορεστίδος. 

Η Καστοριά διαθέτει αξιόλογη τουριστική υποδομή που καλύπτει τις 

ανάγκες και του πιο απαιτητικού επισκέπτη. Παράλληλα γίνονται μεγάλες 

προσπάθειες από το Δήμο Καστοριάς για την τουριστική ανάδειξη και 

αξιοποίηση του Μνημειακού πλούτου της και του Φυσικού Περιβάλλοντος της 

περιοχής προωθώντας τον πολιτιστικό, οικολογικό, φυσιολατρικό και 

συνεδριακό τουρισμό. Κατέχει επίζηλη θέση μεταξύ των τουριστικών 

ελληνικών περιοχών και μπορεί επάξια να ανταγωνισθεί πολλά τουριστικά 

ευρωπαϊκά κέντρα λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, βιομηχανικά και 

φυσιολατρικού της ενδιαφέροντος. 
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Άποψη της πόλης της Καστοριάς και της λίμνης της 

 

Ιστορική αναδρομή 

Η πόλη της Καστοριάς, που είναι έδρα και του ομώνυμου νομού, 

ταυτίζεται με τη ρωμαϊκή πόλη Κέλετρο. Κατά τη Βυζαντινή εποχή 

μετονομάστηκε σε Ιουστινιανούπολη. 

Η Καστοριά αναδυόμενη από νερά της Λίμνης Ορεστίδος βρίσκεται σε 

υψόμετρο 600 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η πόλη δείχνει να 

αγκαλιάζεται από την λίμνη της καθώς και από τα γύρω βουνά Βίτσι και 

Γράμμο δημιουργώντας μια εικόνα φυσικής ομορφιάς . Στη νότια πλευρά της 

λίμνης εκεί που σήμερα βρίσκεται το χωριό Δισπηλιό, το 1932 ο καθηγητής 

Αντώνης Κεραμόπουλος επωφελούμενος από τη χαμηλή στάθμη του νερού 

της λίμνης κάνει τις πρώτες έρευνες. Τα ευρήματα πιστοποιούν ότι εδώ 

αναπτύχθηκε ένας Λιμναίος προϊστορικός οικισμός.  

Μετά από ανασκαφές που πραγματοποίησε ο καθηγητής της 

προϊστορικής αρχαιολογίας του ΑΠΘ Χ. Χουρμουζιαδη επιβεβαιώνεται η 

ύπαρξη του προϊστορικού οικισμού στο Δισπηλιό. Στη θέση της σημερινής 

Καστοριάς, βρίσκουμε χτισμένη μια αρχαία πόλη των κλασικών χρόνων. Ο 

Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λιβιος αναφέρει για μία οχυρωμένη πόλη της 

Ορεστίδας με το όνομα Κηλητρόν, όνομα το οποίο προέρχεται από το ρήμα 

"κηλώ" το οποίο σημαίνει "θέλγω" γιατί ίσως από τότε η περιοχή ήταν 

εντυπωσιακή. Ο δε Προκόπιος ο Καίσαρες στο έργο του "Περί κτισμάτων" 

που συνέγραψε το 558 μ.χ αναφέρει λίμνη Καστοριάς στη Μακεδονία . 

Αναφέρει μάλιστα ότι επί της χερσονήσου της λίμνης Καστοριάς υπήρχε από 

παλιά πόλη "ευδαίμων" που ονομαζόταν Διοκλητιανούπολη. Όταν όμως 

δέχτηκε επιδρομές βαρβάρων, καταστράφηκε και έμεινε έρημη.  
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Στη συνέχεια ο Ιουστινιανός Α' πάνω στα ερείπια της 

Διοκλητιανούπολης έκτισε την τωρινή πόλη. Την περιτείχισε με διπλό κάστρο, 

από το οποίο σήμερα μόνον σπαράγματα σώζονται. Το κάστρο αποτελούσαν 

δύο γραμμές τειχών που άρχιζαν από ένα μέρος της όχθης του λαιμού στα 

νότια, προχωρούσαν προς τη βόρεια όχθη της λίμνης και κατέληγαν στο 

ανατολικό μέρος της λίμνης. Εκεί το κάστρο γινόταν πιο φαρδύ και σχημάτιζε 

το ογκωδέστερο μέρος του νησιού καταμεσής της λίμνης. Για το όνομα 

"Καστοριά" υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή λέει ότι η πόλη το πήρε από 

τους κάστορες, οι οποίοι παλαιοτέρα διατρέφονταν στη λίμνη της. Η δεύτερη 

εκδοχή λέει ότι το πήρε από τον μυθικό Μακεδόνα ήρωα Κάστορα, ο οποίος 

ήταν γιος του Δία. 

Πολλές είναι οι περιπέτειες που πέρασε η πόλη μέσα στη μακραίωνη 

ιστορία της. Από το 927 μέχρι το 969 ήταν υπό την κατοχή των βουλγάρων , 

που εκδιώχθηκαν από τους Πετσενέγγους με προτροπή των Βυζαντινών. Το 

990, ο Τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ κατά την επιδρομή του στον 

ελλαδικό χώρο κατέλαβε και την Καστοριά, ξεπερνώντας τη φυσική αλλά και 

την τεχνική της οχύρωση. Όταν απελευθερώθηκε το 1018 από τον Βασίλειο Β' 

τον Βουλγαροκτόνο, η πόλη έγινε ορμητήριο για τις επόμενες στρατιωτικές 

επιχειρήσεις του αυτοκράτορα. Από το 1082 μέχρι την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1024, άλλοτε βρίσκεται υπό τους 

Νορμανδούς και άλλοτε στα χέρια των Βυζαντινών.  

Στη συνέχεια, Βούλγαροι, Αλβανοί, Έλληνες Δεσπόται της Ηπείρου, 

Βυζαντινοί, Σέρβοι και τέλος Τούρκοι γίνονται κυρίαρχοί της. Στην κατοχή των 

τελευταίων, όπως και τόσες άλλες ελληνικές πόλεις, έμεινε επί περίπου πέντε 

αιώνες. Η κατάληψη της Καστοριάς από τους Τούρκους τοποθετείται περίπου 

το 1385. Η Καστοριά απελευθερώθηκε κατά τον Α' Βαλκανικό πόλεμο τον 

Νοέμβριο του 1912. Είχαν προηγηθεί οι αγώνες των Μακεδονομάχων, με 

πρωταγωνιστή τον Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη. Ο Άγιος 

Μηνάς τιμάται σαν ελευθερωτής της πόλης. 

Τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή της Καστοριάς 

χάνονται στα βάθη της προϊστορίας. Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα 

έφερε στο φως τον πρώτο λιμναίο οικισμό που χρονολογείται περί το 5000 

π.χ. καθώς και το Απολιθωμένο Δάσος στο χωριό Νόστιμο. 
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Αξιοθέατα 

Η Καστοριά έχει πολλές βυζαντινές και μεσαιωνικές εκκλησίες, από 

αυτές αξίζει να επισκεφθείτε: Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας του 

(12ου) Ιερό Ναό Παναγίας Τσόντου Βάρδα του (19ου) Ιερό Ναό Ταξιάρχη 

Μητροπόλεως του (13ου) Ιερό Ναό Αγίων Τριών του (14ου) Ιερό Ναό Αγ. 

Νικολάου Μαγαλειού του (16ου). Επίσης Αρχοντικά αλλά και πολλές Φυσικές 

Ομορφιές. 

Πλούσια στοιχεία του Βυζαντινού Πολιτισμού σώζονται ακόμη και 

σήμερα. Βυζαντινά τείχη, Βυζαντινές εκκλησίες, μοναδικά στην αρχιτεκτονική 

παραδοσιακά αρχοντικά, δεμένα άρρηκτα με τη σύγχρονή πόλη η οποία 

αποτελεί Παγκόσμιο Κέντρο παραγωγής και εμπορίας Γουναρικών. 

Το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον με δεσπόζουσα θέση τη μοναδική 

Λίμνη της Καστοριάς, συνθέτουν την ταυτοτητά της. 

Το μοναστήρι της Μαυριώτισσας, του 12ου αιώνα είναι 

τοιχογραφημένο και στην εξωτερική όψη, όπως συνηθίζεται στη βόρεια 

Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις τοιχογραφίες του ναού 

οι Τούρκοι έχουν βγάλει τα μάτια από όλους τους αγίους (Τουρκικός 

Πολιτισμός). 

Η επίσκεψη στη Μαυριώτισσα δίνει αφορμή για ένα ειδυλλιακό 

περίπατο στις όχθες της λίμνης .Ο Παραλίμνιος δρόμος είναι 

ασφαλτοστρωμένος , αλλά τόσο στενός που επιτρέπεται η διέλευση των 

αυτοκίνητων προς μια κατεύθυνση. Η βλάστηση είναι οργιώδης και 

σκαρφαλώνει μέχρι την κορυφή του λόφου. Ο ωραιότερος τρόπος για να 

απολαύσει τη βόλτα του κάποιος είναι με τα πόδια η με ποδήλατο. 

Τα κλαδιά από τα πλατάνια και τις ιτιές κρέμονται πάνω από το νερό. 

Κάπου κάπου, εμφανίζονται ψαρόβαρκες τα λεγόμενα ¨καράβια¨ όπως 

ονομάζονται στη Καστοριά οι πλάβες . 

Στον παραλίμνιο δρόμο θα βρούμε ένα από τα πολλά εκκλησάκια, τον 

Αϊ Νικόλα τον Κρεμαστό, στους Αμπελόκηπους, ο οποίος είναι χτισμένος 

μέσα σε μια φυσική σπηλιά που δημιουργούν οι βράχοι των βουνών. Η μόνη 

πρόσβαση του είναι μια σκάλα 150 σκαλοπατιών. Το συγκεκριμένο εξωκλήσι 

έχει ιδιαίτερη πολιτιστική και θρησκευτική αξία. 
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Οικονομία 

Τοπικά Προϊόντα 
 

 
Γεωργία 
 
 

Ο Νομός Καστοριάς έχει περιορισμένη γεωργική παραγωγή. Οι 

κυριότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις βρίσκονται στην περιοχή γύρω από τη 

λίμνη της Καστοριάς και στο οροπέδιο του Άνω Αλιάκμονα. Βασικά γεωργικά 

προϊόντα του Νομού είναι τα δημητριακά, τα όσπρια, τα μήλα, και τα 

κηπευτικά.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην στήριξη των αγροτικών προϊόντων 

και στην υπογράμμιση  της  τοπικής προέλευσης και  ποιότητας. Τα 

μήλα, όπως και τα φασόλια-γίγαντες της Καστοριάς έχουν αναγνωριστεί ως 

προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Σημαντικά βήματα έχουν 

γίνει επίσης για την ανάπτυξη και την στήριξη των βιολογικών καλλιεργειών.  

 
 

 
Κτηνοτροφία 
 

Η κτηνοτροφία παρά τη μείωση του αριθμού των αιγοπροβάτων 

σημείωσε σημαντική ανάπτυξη στους τομείς της παραγωγής, της 

επεξεργασίας και της εμπορίας των κτηνοτροφικών προϊόντων που αφορά το 

κρέας, το γάλα, το μαλλί, τα δέρματα, και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η 

πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναπτύσσουν μελέτες για την εξέλιξη και 

ενίσχυση του κλάδου.  
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Δασική Οικονομία 
 

Οι δασικοί πόροι κατέχουν σημαντική θέση στην οικονομία της 

περιοχής. Η ορθολογική εκμετάλλευση των δασών, η προστασία και η 

αειφόρος ανάπτυξή τους αποτελούν διαρκείς στοχεύσεις. Τα έργα διάνοιξης 

και οδοποιίας που έχουν πραγματοποιηθεί οδήγησαν σε σημαντική αύξηση 

της παραγωγής ξυλείας.  

Η ενίσχυση του εμπορίου και η αξιοποίηση του δασικού πλούτου 

μπορούν να τονώσουν την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, να 

συγκρατήσουν τον πληθυσμό των ορεινών περιοχών και να διαμορφώσουν 

τους κατάλληλους όρους για την ανάπτυξη του τουρισμού. 

 

Γουνοποιία 
 

 
 

Η Καστοριά είναι ένα από τα σημαντικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

κέντρα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γούνας. Η μακρόχρονη 

παράδοση, η άριστη ποιότητα και οι διεθνείς διασυνδέσεις που έχουν με τα 

χρόνια δημιουργηθεί, καθιστούν τη γουνοποιία έναν από τους 

σημαντικότερους εξαγωγικούς τομείς της χώρας, καθώς και ένα εξαιρετικά 

παραγωγικό κομμάτι της  εθνικής  οικονομίας.  

Η τέχνη της κατασκευής γουναρικών αναπτύχθηκε από τους 

βυζαντινούς χρόνους, πιθανόν όταν οι πρώτοι Καστοριανοί τεχνίτες 

μαθήτευσαν στην Κωνσταντινούπολη. Τον 16ο και 17ο αιώνα η συντεχνία των 

Καστοριανών γουναράδων της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται στην ακμή της 

και πολλά από τα μέλη της κατέχουν θέσεις με μεγάλο κύρος και επιρροή.  

Στην τουρκοκρατία η ζήτηση για γούνες ήταν μεγάλη γιατί οι Τούρκοι 

αγαπούσαν τα γούνινα πολυτελή ρούχα, αλλά και γιατί οι στολές των 

αξιωματικών είχαν γούνινα κομμάτια. Τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιούσαν 

δέρματα από ολόκληρα ζώα, αργότερα, όμως, τον 18ο αιώνα, παρουσιάστηκε 
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έλλειψη ζώων ,οπότε οι Καστοριανοί  έφτιαχναν  θαυμάσια ρούχα από 

αποκόμματα. 

Το κέντρο εμπορίας της γούνας ήταν η Λειψία, όπου μια φορά το 

χρόνο, κάθε Κυριακή του Θωμά, οι έμποροι προμηθεύονταν τα δέρματα για 

να τα επεξεργαστούν. Οι Καστοριανοί απέκτησαν μεγάλη φήμη για την τέχνη 

τους, ανοίχτηκαν σε αγορές έξω από τα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας 

και δημιούργησαν αντιπροσωπείες στην Ευρώπη και τη Ρωσία. Η ευμάρεια 

της εποχής αυτής αποτυπώνεται στα αρχοντικά της πόλης.  

Η επεξεργασία της γούνας γίνεται με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο, εδώ 

και πεντακόσια χρόνια. Τα δέρματα προέρχονται από μικρά ζώα που 

εκτρέφονται εντός και εκτός Ελλάδος. Το ταίριασμα των κομματιών και το 

ράψιμο απαιτούν εξειδίκευση,πολύ  υπομονή  και  προσοχή. Οι 

γούνες, που βλέπει κανείς παντού περπατώντας μέσα στην πόλη, είναι έργα 

μιας υψηλής τέχνης και τεχνικής,που  περνά από γενιά σε γενιά. 

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει σε προσιτές τιμές αυτά 

τα μοναδικής ποιότητας δείγματα της Καστοριανής τέχνης σε κάποιο από τα 

πολλά καταστήματα της πόλης.  

Η επεξεργασία και το εμπόριο της γούνας αποτέλεσαν για χρόνια τη 

βασική οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της πόλης. Μετά τους 

κλυδωνισμούς που αντιμετώπισε ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, να απευθυνθεί σε νέες αγορές και 

να αξιοποιήσει τις προκλήσεις της αγοράς. 

 

Συγκοινωνία 

Στην Καστοριά φθάνει κανείς εύκολα με αεροπλάνο μιας και διαθέτει 

διεθνές αεροδρόμιο ή οδικός μόλις 2 ώρες από την Θεσσαλονίκη και 5 με 6 

ώρες από την Αθήνα.  
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Ιστορική εξέλιξη πληθυσμού 

Έτος Πληθυσμός Μεταβολή 
Πληθυσμός 
Δήμου 

1981 20,66 - - 

1991 14,775 
5,885/-
28.48% - 

2001 14,813 38/2.57% 16,218 
 
 
Κλίμα 

Τον χειμώνα οι θερμοκρασία πέφτει στους πολλούς βαθμούς κάτω από 

το 0, παρόλα αυτά η περιοχή δεν χάνει ποτέ την Ομορφιά της. 

Διάσημοι Καστοριανοί 
 

• Οικογένεια Δραγούμη 

• Αθανάσιος Χριστόπουλος (1772 - 1847),ποιητής 

• Αριστοτέλης Ζάχος (1871 - 1939),αρχιτέκτονας 

• Ιωάννης και Παναγιώτης Εμμανουήλ,συνεργάτες Ρήγα Φεραίου 

• Λεωνίδας Παπάζογλου (1872 - 1918),φωτογράφος 

• Σεβαστός Λεοντιάδης (1690 - 1765),λόγιος 

• Θωμάς Μανδακάσης (1709 - 1796),γιατρός και λόγιος 

• Βασίλειος (1832 - 1910),μητροπολίτης Σμύρνης 

 

 

 

2.1.3 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ο νομός Γρεβενών συνορεύει ανατολικά με τον νομό Κοζάνης, 

νοτιοδυτικά με τον νομό Λάρισας, δυτικά με τον νομό Ιωαννίνων και 

βορειοδυτικά με το νομό Καστοριάς. 

Έγινε ξεχωριστός νομός το 1964 όταν αποσπάστηκε τμήμα του νομού 

Κοζάνης και τμήμα του νομού Λαρίσης 

Μεγάλο μέρος του νομού είναι ορεινή περιοχή και περιστοιχίζεται από 

τα βουνά. Ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας, ο Αλιάκμωνας 
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διέρχεται μέσα από τον νομό και συγκεκριμένα από το κεντρικό και 

βορειοανατολικό μέρος του νομού. Η τοπική οικονομία στηρίζεται κυρίως στην 

γεωργία όπως και στον αγροτουρισμό και οικοτουρισμό αλλά και στην 

βιομηχανία ξυλείας. Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας συγκεντρώνει 

κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών και είναι μία πηγή ζωής για την τοπική 

οικονομία. 

Οι κορυφές Βασιλίτσα (2.249 μ.), Βούζιο (2.239 μ.), Αφτιά (2.005 μ.), 

Φλέγκα (2.158 μ.), Μαυροβούνι (2.050 μ.) και Μηλέα (2.160 μ.) υψώνονται 

στα όρια του νομού με το νομό Ιωαννίνων, ενώ οι κορυφές Κίρκουρη (1.860 

μ.), Σκούρτζα (1. 799 μ.), ‘Ορλιακας (1.433 μ.), Αυγό (2.177 μ.), Πυροστιά 

(1.860 μ.) κ.ά. βρίσκονται ολοκληρωτικά στο έδαφος του νομού. 

Τα Χάσια, βουνά χαμηλά, με ομαλές από τη διάβρωση κορυφές, 

χωρίζουν το νομό Γρεβενών από το νομό Τρικάλων. Τα Καμβούνια κατέχουν 

το ΒΑ τμήμα του νομού, με ψηλότερες κορυφές τις Βουνάσα (1.615 μ.), 

Μαυρολίθαρα (1.363 μ.), Προφήτης Ηλίας Λουτρού (1.055 μ.) Β της 

Δεσκάτης, Τρέτιμος (1.093 μ.) και Τσιότινα (933 μ.), νότια της Δεσκάτης. 

Στο ΝΔ άκρο του νομού στα όρια με το νομό Τρικάλων υψώνεται το 

βουνό Μετερίζια (1.381 μ.). Στο νομό υπάρχουν λίγες πεδινές εκτάσεις. Μία 

από αυτές είναι και η ψηλή λεκάνη των Γρεβενών. Περικλείεται από τα 

παραπάνω βουνά και είναι ανοιχτή μόνο στο Βορρά προς την επαρχία Βοΐου 

του νομού Κοζάνης. 

Άλλες μικρές πεδιάδες είναι αυτές του Καρπερού, της Δήμητρας, της 

Κατάκαλης, της Παλιουριάς. 

Τα νερά του νομού αποστραγγίζονται από τον Αλιάκμονα και τους 

παραποτάμους του. Ο Αλιάκμονας εισέρχεται στο νομό από τα Βόρια, από 

την περιοχή Σιάτιστας (Κοζάνη). Διασχίζει τη δασώδη λεκάνη των Γρεβενών 

Ανατολικά της πόλης και δέχεται τα νερά της Β. Πίνδου από τους δεξιούς 

παραποτάμους του κυρίως. Σημαντικότεροι απ’ αυτούς είναι ο Γρεβενιώτικος 

ή Γρεβενίτης ή Γρεβενιώτικο ποτάμι, που διασχίζει την πόλη, ο Βενέτικος (ο 

μεγαλύτερος παραπόταμος) που διέρχεται Νότια των Γρεβενών και ο 

Σταυροπόταμος. 

Στο δυτικό άκρο του νομού και μέσα από τον κορμό της Β. Πίνδου 

πηγάζει ο ποταμός Αώος. Ο νομός Γρεβενών θεωρείται μία από τις πιο κρύες 
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κλιματολογικά περιοχές της Ελλάδας. Ψυχρότερος μήνας του έτους είναι ο 

Ιανουάριος και θερμότερος ο Ιούλιος. 

 

Αξιοθέατα 

• Το υπαίθριο θέατρο στην περιοχή Καστράκι, χωρητικότητας 2.500 θεατών 
που χτίστηκε σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά πρότυπα. 
 
• Ο Αρχαιολογικός χώρος στην τοποθεσία «Καστρί». 
 
• Η Ιερά Μονή Ζάβορδας που ιδρύθηκε από τον Όσιο Νικάνορα τον 16ο 
αιώνα. Θαυμάσιες είναι οι τοιχογραφίες της μονής . 
 
• Τα πέτρινα γεφύρια. 
 
• Τα δάση της Πίνδου και ο εθνικός δρυμός με πλούσια χλωρίδα και πανίδα 
όπως πολλά είδη δασόβιων πτηνών, η καφέ αρκούδα, κ.α.  
 
• Το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. 
 
• Ο νεολιθικός οικισμός στην Κνίδη 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Γρεβενά: Η πόλη του μανιταριού 
 

Τα Γρεβενά είναι πλέον και επίσημα η "πρωτεύουσα" των μανιταριών 

στην Ελλάδα, αφού με απόφαση του τοπικού δημοτικού συμβουλίου η 

δυτικομακεδονική πόλη αποκτά νέα ταυτότητα και ανακηρύσσεται σε πόλη 

των μοναδικών αυτών άγριων - αυτοφυών προϊόντων (28 Νοεμβρίου 2007). 

Η πρωτοβουλία αυτή της δημοτικής αρχής αποτελεί το αποκορύφωμα 

σειράς δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων 

Δυτικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι φορέων, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής.  
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Το μανιτάρι θα αποτελεί στο εξής έμβλημα-σύμβολο της πόλης των 

Γρεβενών και θα διακοσμεί πάρκα, πλατείες και κόμβους. Επίσης, θα 

αποτελέσει θέμα αδελφοποίησης με άλλες πόλεις της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, που έχουν μακροχρόνια παράδοση στη γνώση και τη συλλογή 

μανιταριών. 

Στους πρόποδες της Πίνδου, στα μονοπάτια της Βάλια - Κάλντα, αλλά 

και στα πυκνά δρυοδάση της περιοχής, κυρίως στα σύνορα του νομού 

Γρεβενών με την επαρχία Βοΐου Κοζάνης, φύονται περισσότερα από χίλια 

είδη άγριων μανιταριών, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν βασικό 

στοιχείο διατροφής και λαογραφίας  για  τους  κατοίκους  της 

περιοχής. 

 

Οικονομία 

Ο νομός είναι στο μεγαλύτερο βαθμό αγροτικός. Τα Γρεβενά 

ακολουθούν πορεία ανάπτυξης κόντρα στην αστυφιλία και τη μετανάστευση. 

Γεωργική και κτηνοτροφική περιοχή, αντικρίζει τα πρώτα έργα υποδομής 

(Οδοποιία -Αρδευτικά κ.λπ.). Προβλέπει όμως περισσότερο στην Τουριστική 

αξιοποίηση με ελπίδα την πανέμορφη αλπική φύση και την αρχαιολογική 

έρευνα. 

Επιστημονικό δυναμικό διασκορπισμένο σε κάθε άκρη της γης, 

αφουγκράζεται και αναζητά λόγους επιστροφής και τρόπους αξιοποίησης. 

Φιλόξενος και παραδοσιακός ο τρόπος ζωής προκαλεί και προσκαλεί τον 

περιηγητή, το χιονοδρόμο,  τον  τουρίστα,  τον  παραθεριστή 

 

Ιστορική εξέλιξη πληθυσμού 

Ο νομός Γρεβενών είναι από τους νεότερους της Ελλάδας διοικητικά. 

Σήμερα περιλαμβάνει την ομώνυμη επαρχία Γρεβενών. Σ’ αυτή εγγράφονται 8 

δήμοι, και 7 κοινότητες. Είναι ένας από τους πιο αραιοκατοικημένους νομούς 

στην Ελλάδα.  
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Έτος Πληθυσμός Μεταβολή 
Πληθυσμός 
Δήμου Μεταβολή 

1981 7,739 — — — 
1991 9,345 +1,606/+20.75% 14,986 — 
2001 10,177 +4832/8.90% 15,481 +495/3.32% 

 

 
 
 
2.1.4  ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
Ο νομός Φλώρινας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδος και 

συνορεύει με την Αλβανία δυτικά ενώ στα νότια συνορεύει με τους νομούς 

Κοζάνης και Καστοριάς και στα ανατολικά με το νομό Πέλλας. Είναι ένας από 

τους τέσσερις νομούς της δυτικής Μακεδονίας.  

Η Φλώρινα είναι πόλη της Δυτικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα του 

νομού Φλωρίνης. Η πόλη της Φλώρινας βρίσκεται σε υψόμετρο 680 μέτρων. 

Η άλλη μεγάλη κωμόπολη του νομού είναι το Αμύνταιο πού βρίσκεται 

στα νότια, κοντά στις λίμνες Πετρών και λίμνη Βεγορίτιδας. Κοντά στο 

Αμύνταιο βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισμός του Νυμφαίου.18 χλμ ανατολικά 

της πόλης Φλώρινας βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισσοδερίου 

και λίγο ανατολικότερα οι λίμνες Πρέσπες. 

 

Η πόλη της Φλώρινας. 

 

Ιστορική αναδρομή 

Η πόλη της Φλώρινας χτίστηκε κατά την βυζαντινή εποχή. Το όνομα 

προέρχεται πιθανώς από τη λέξη χλωρό λόγω του κλίματος και της 

βλάστησης της περιοχής. 
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Επί Τουρκοκρατίας η Φλώρινα ήταν τοπικό εμπορικό και βιοτεχνικό 

κέντρο ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων της Μουσουλμάνοι. Κατά το 1821 οι 

Έλληνες ήταν περίπου 80 οικογένειες. Το 1890 ο Γάλλος περιηγητής Berard 

επισκέπτεται την πόλη και αναφέρει πως τα 3/4 των κατοίκων ήταν 

Μουσουλμάνοι (κυρίως Αλβανοί και Σλάβοι προσηλυτισμένοι).Όλοι οι 

Χριστιανοί, τους αναλογούσαν περίπου 500 οικίες, ήταν Έλληνες εκτός από 

περίπου 300 Βουλγάρους. Η πόλη απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό 

στις 7 Νοεμβρίου του 1912. 

Αξιοθέατα 

Στην πόλη υπάρχει Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης με συλλογές ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής, Πινακοθήκη 

Φλωριναίων καλλιτεχνών, τα Λαογραφικά Μουσεία του συλλόγου «Ο 

Αριστοτέλης» και της Λέσχης Πολιτισμού, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

«Βασιλικής Πιτόσκα» και χαρακτηριστικές φλωρινιώτικες ταβέρνες για τα 

βράδια.  

Ο δεύτερος Δήμος του Νομού, το Αμύνταιο, είναι πρωτεύουσα των 

τοπικών κρασιών ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας «Αμύντας». Σε 

απόσταση 6 χλμ. από το Αμύνταιο βρίσκεται η κοινότητα του Αγίου 

Παντελεήμονα, στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας, όπου ανασκάφθηκε 

οικισμός και νεκροταφείο της πρώιμης εποχής του σιδήρου (1100-700 π.Χ.). 

Κοντά στο Αμύνταιο επίσης, βρίσκεται η κοινότητα του Ξινού Νερού με τις 

ομώνυμες πηγές.  

Οι έξι λίμνες: Μεγάλη Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Βεγορίτιδα, Πετρών, 

Ζάχαρη, Χειμαρίτιδα και ο υδροβιότοπος των Πρεσπών (Εθνικός Δρυμός), με 

σπάνια πουλιά, ερείπια αρχαίων οικισμών και βυζαντινές εκκλησίες, χειμερινά 

σπορ σε σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργούν ένα εξαιρετικά 

ελκυστικό περιβάλλον το οποίο, σε συνδυασμό με το ξηρό, ηπειρωτικό κλίμα 

και τις εναλλαγές του τοπίου προσδίδει μιαν ιδιαίτερα γαλήνια ατμόσφαιρα, 

τόσο στον επισκέπτη όσο και τον κάτοικο της περιοχής.  

Οι Πρέσπες, βρίσκονται σε υψόμετρο 853-2177 μ. και σε απόσταση 54 

χλμ. από την πόλη της Φλώρινας. Έχουν ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός 

(συνθήκη του 1974), με σκοπό να διαφυλαχθεί η παγκόσμιας μοναδικότητας 
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υδρόβια πτητικά πανίδα της. Έχουν παρατηρηθεί 380 είδη πτηνών, ενώ η 

Μικρή Πρέσπα είναι ο μοναδικός, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόπος 

διαμονής του pelecanus onoctotatus. Στις Πρέσπες ζουν επίσης αετοί, γύπες, 

λύκοι, αρκούδες, βίδρες κ.ά.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χλωρίδα της περιοχής με δάση από 

οξιές και βελανιδιές, με 1.200 είδη φτέρης, αλπικά λιβάδια σε υψόμετρο 1.800 

μ. και το μοναδικό στην Ευρώπη γηραιό δάσος από κέδρα, που κάνουν το 

τοπίο μαγευτικό. 

Τα βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών συμπληρώνουν τη φυσική 

ομορφιά της περιοχής. Είναι εκκλησίες, μοναστήρια, τάφοι και ασκηταριά. Στο 

νησάκι του Αγ. Αχίλλειου στην Μικρή Πρέσπα, σώζονται πέντε βυζαντινοί ναοί 

αλλά και γλυπτά των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Στη νότια όχθη της 

Μεγάλης Πρέσπας, απέναντι από την κοινότητα των Ψαράδων, σώζονται 

ασκηταριά και τοιχογραφίες πάνω σε βράχους (13ος-14ος αι.). Στα σημεία 

αυτά η πρόσβαση είναι δυνατή με βάρκες. Όμορφα χωριά στις όχθες της 

Μεγάλης Πρέσπας, όπως οι Ψαράδες με τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, Ο 

Άγιος Γερμανός με την ομώνυμη εκκλησία του 110υ αιώνα με σπάνιες και 

σημαντικές τοιχογραφίες.  

Στο κέντρο του Εθνικού Δρυμού, πολύ κοντά στη στενή λωρίδα ξηράς 

που χωρίζει τις δύο λίμνες με την πλάζ Κούλας (μεγάλη Πρέσπα) υπάρχει 

τεράστια αμμουδιά και σύγχρονο τουριστικό περίπτερο. Στην Μικρή Πρέσπα 

βρίσκεται η κοινότητα Μικρολίμνης, με το μοναδικό φιόρο που ενώνει την 

Ελλάδα με την Αλβανία.  

Στην περιοχή της Βίγλας περιλαμβάνεται και ο οικισμός του 

Πισοδερίου, σε ύψος 1.420 μ. με το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας (1050 μ.Χ.), τη 

βυζαντινή εκκλησία της Αγ. Παρασκευής και το κτίριο της «Μοδέστειας 

Σχολής» (1903) που έχει μετατραπεί σε σύγχρονο ξενώνα. 

Στις πλαγιές του Βιτσίου βρίσκεται η κοινότητα Νυμφαίου, σε υψόμετρο 

1.350 μ. με εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής, λαογραφικό μουσείο, 

φημισμένα αρχοντικά με εσωτερικές τοιχογραφίες και ωραίους ξενώνες. Εκεί 

εδρεύει και το κέντρο προστασίας της αρκούδας, ο «Αρκτούρος».  
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Οικονομία 

Οι οικονομικές δραστηριότητες, που καθορίζονται από τη γεωγραφική 

θέση, το υπέδαφος, τη γεωμορφολογία και το κλίμα, παρουσιάζουν την 

ακόλουθη εικόνα: Η γεωργία (αν και ο γεωργικός κλήρος είναι 

κατακερματισμένος, 48 στρέμματα κατά μέση γεωργική εκμετάλλευση) και η 

κτηνοτροφία αποτελούν τους πιο δυναμικούς κλάδους του Πρωτογενή τομέα, 

που με την αλιεία, την εκμετάλλευση των δασών και το ορυχεία συμμετέχουν 

με 30% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) του Νομού και τον 

χαρακτηρίζουν ως κατεξοχήν γεωργοκτηνοτροφικό Νομό.  

Βασικότερα προϊόντα: μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, 

καλαμπόκι, φασόλια (εξαιρετικής ποιότητας), ζαχαρότευτλα, μηδική, πατάτες, 

φράουλες, σταφύλια (από τα οποία παράγονται τα Ονομασίας Προέλευσης 

Ανώτερης Ποιότητας κρασιά του Αμυνταίου), κουνουπίδια, πράσα, λάχανα, 

ντομάτες, κρεμμύδια και οι πιπεριές, μήλα, αχλάδια, κάστανα, καρύδια κ.ά. 

Εξάλλου, στο Νομό παράγονται εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και 

γαλακτοκομικά προϊόντα σε χιλιάδες τόνους. 

Τα κυριότερα αλιεύματα από τις έξι συνολικά λίμνες είναι: γριβάδι, 

κορέγονος, τσιρόνια, χέλια, τσουκάνια, κέφαλοι, γουλιανοί, τούρνες, πλατίκες.  

Ικανοποιητική είναι και η ετήσια παραγωγή από την εκμετάλλευση των δασών 

που διακρίνονται σε δημόσια σε ποσοστό 43%, κοινοτικά 39% και 13% 

ιδιωτικά. Τα δασικά προϊόντα είναι κυρίως ξυλεία πλατύφυλλων και 

καυσόξυλα εμπορίου.  

Ο Δευτερογενής τομέας, με ποσοστό 25% στο Α.Ε.Π. του Νομού, έχει 

κυριότερους τους κλάδους της μεταποίησης, της παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος και των κατασκευών. Στα 1938 ιδρύθηκε το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φλώρινας. Στα 1986 άρχισε να λειτουργεί η 

Βιομηχανική Περιοχή της Φλώρινας. Σήμερα, δραστηριοποιούνται στο Νομό 

600-650 μεταποιητικές επιχειρήσεις. Από αυτές 17% επί του συνόλου 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο ξύλου και επίπλου, 17% στον κλάδο 

μετάλλου, 15% στον κλάδο τροφίμων και ποτών (μεταξύ αυτών τα ονομαστά 

κρασιά Αμυνταίου και τα γνωστά αναψυκτικά με φυσικό ανθρακούχο νερό), 

14% στον κλάδο των κατασκευών και μεταφορικών μέσων και 9% στους 

κλάδους ύφανσης / υπόδησης / ένδυσης. Στον τομέα της παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποιείται κυρίως η Δ.Ε.Η., η οποία λειτουργεί 

τον Ατμό-Ηλεκτρικό Σταθμό (Α.Η.Ϊ.) Αμυνταίου - Φιλώτα συνολικής ισχύος 

600MW και απασχολεί 830 εργαζόμενους.  

Πρόσφατα άρχισε τη λειτουργία της η δεύτερη μονάδα παραγωγής 

ενέργειας, ο Α.Η.Σ. Μελίτης - Αχλάδας, συνολικής ισχύος 330 MW. Ο 

Τριτογενής τομέας, με ποσοστό 45% στο Α,Ε.Π. του Νομού, περιλαμβάνει 

στον κλάδο του εμπορίου 917 εμπορικά καταστήματα. Επίσης, λειτουργούν 

391 καταστήματα ψυχαγωγίας και αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου κ.ά.  

 

Δημοτικά διαμερίσματα 

Ο Νομός αποτελείται από οκτώ Δήμους: Αετού, Αμυνταίου, Κλεινών, 

Μελίτης, Περάσματος, Πρεσπών, Φιλώτα, Φλώρινας και τέσσερις Κοινότητες: 

Βαρικού, Κρυσταλλοπηγής, Λεχόβου, Νυμφαίου.  

 

Ιστορική εξέλιξη πληθυσμού 
 

Πληθυσμός 54.768 κάτοικοι, 0,5% του πληθυσμού της χώρας, 

κατανεμημένοι σε ένα αστικό κέντρο, την πόλη της Φλώρινας (14.985 

κάτοικοι), ένα ημιαστικό, το Αμύνταιο (3.636 κάτοικοι) και σε 88 συνολικά 

κοινότητες, με πληθυσμούς που κυμαίνονται από έναν (Μηλιώνας Πρεσπών) 

έως 1,821 κατοίκους (Φιλώτας). 

 Οι σημερινοί Φλωρινιώτες προέρχονται από την ανάμειξη των 

παλαιότερων κατοίκων της περιοχής με τις προσφυγικές μάζες 

(Μοναστηριώτες, Μικρασιάτες, Θρακιώτες, Ηπειρώτες), που εγκαταστάθηκαν 

στη Φλώρινα στις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.  

Ο Νομός υπέστη μεγάλες απώλειες ανθρώπινου δυναμικού τις 

δεκαετίες του '50 και του '60, αποτέλεσμα της εσωτερικής (προς τα μεγάλα 

αστικά κέντρα) και εξωτερικής (Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία, Χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης) μετανάστευσης και προσφυγιάς, που οφείλεται στις 

δυσμενείς πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο της ξένης 
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κατοχής, της μετέπειτα εμφύλιας διαμάχης, αλλά και της στρεβλής οικονομικής 

ανάπτυξης 

 

Κλίμα 

Το κλίμα του Νομού επηρεάζεται από τη γεωγραφική και υψομετρική 

θέση της περιοχής, σε συνδυασμό με τους μεγάλους ορεινούς όγκους και την 

παρουσία των λιμνών στις Πρέσπες και στην περιοχή του Αμυνταίου. Είναι 

καθαρά ηπειρωτικό, με ψυχρούς χειμώνες, πολλές βροχοπτώσεις και χιόνια 

και μέση ετήσια θερμοκρασία 11,5° C, αν και υπάρχει αισθητή διαφορά μεταξύ 

των τριών υψιπέδων Αμυνταίου, Φλώρινας και Πρεσπών. Η παρουσία των 

λιμνών επηρεάζει θετικά το μικροκλίμα των γειτονικών τους περιοχών, 

προσφέροντας ηπιότερες συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αν και κατά 

μεγάλες περιόδους ολικού παγετού οι μικρότερες παγώνουν. 
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Για την πραγματοποίηση μιας έρευνας υπάρχουν πολλές μέθοδοι. 

Κάποιες από αυτές είναι:  

 

Ποσοτικές έρευνες  
 

1) Ποσοτικές έρευνες με συνέντευξη face to face  

2) Ποσοτικές έρευνες με συνέντευξη με σύστημα capi 

3) Ποσοτικές έρευνες με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με σύστημα cati 

4) Ποσοτικές έρευνες σε αντιπροσωπευτικό panel 

5) Έρευνες μέσω web 
 

 
Ποιοτικές έρευνες  
 

1) Ατομικές σε βάθος συνεντεύξεις  

2) Ομαδικές συζητήσεις  

3) Ποιοτικές έρευνες σε αντιπροσωπευτικό panel  

 

Μετρήσεις  
 

1) Ειδική μεθοδολογία μέτρησης αναγνωσιμότητας εφημερίδων και 

περιοδικών με τηλεφωνική συνέντευξη 

2) Ειδική μεθοδολογία μέτρησης ακροαματικότητας ραδιοφώνου με 

τηλεφωνική συνέντευξη 

3) Ειδική μεθοδολογία διεξαγωγής exit – poll 

4) Ειδική μεθοδολογία μέτρησης outdoor και μετακινήσεων 

 

 
Στην παρούσα έρευνα ο διαμοιρασμός των ερωτηματολογίων έγινε με 

συνέντευξη face to face όπου ο καταναλωτής καλούνταν να απαντήσει στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.  
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Γεωγραφική κάλυψη: Η έρευνα καλύπτει τους τέσσερις νομούς της 

Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά, Φλώρινα.  

Στο συνολικό πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας : 294.317 κάτοικοι, 

ρωτήθηκαν 348 καταναλωτές, δείγμα αντιπροσωπευτικό.  

 

 
3.2  ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα χωρίζεται σε 

τέσσερα μέρη, όπου καθένα από αυτά δίνει διαφορετικά στοιχεία στη 

διεξαγωγή αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 

Το πρώτο μέρος: «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 
 

Δίνει τα γενικά στοιχεία του καταναλωτή. Αποτελείται από ερωτήσεις 

γενικές και όχι ειδικές ώστε να δηλώνουν προτίμηση. Ερωτήσεις που δίνουν 

πληροφορίες σχετικά με τον καταναλωτή όπως: 

 

1. Φύλο (ερωτ. 1) 

2. Ηλικία (ερωτ. 2) 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης (ερωτ. 3) 

4. Επαγγελματική δραστηριότητα (ερωτ. 4) 

5. Οικογενειακό εισόδημα(ερωτ. 5) 

6. Οικογενειακή κατάσταση (ερωτ. 6) 

7. Αριθμός μελών που ζουν στο σπίτι (ερωτ. 7) 

 

Το δεύτερο μέρος: «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ» 
 

Δίνει πληροφορίες για τις συνήθειες του καταναλωτή. Αποτελείται από 

δεκα πέντε ερωτήσεις όπου ο καταναλωτής καλείται να απαντήσει και να 

προσδιορίσει τα είδη που ψωνίζει, τη συχνότητα, τις προτιμήσεις του.  
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Συγκεκριμένα παιρνουμε στοιχεία για: 

 

1. Το κατάστημα που ψωνίζει ο καταναλωτής τα βασικά είδη διατροφής. 

(ερωτ. 8α) 

2. Τη συχνότητα που ψωνίζει ο καταναλωτής τα βασικά είδη διατροφής. 

(ερωτ. 8β) 

3. Τα κριτήρια επιλογής της αγοράς που έχει κάθε καταναλωτής. (ερωτ. 

8γ) 

4. Το ποσό που ξοδεύει για τα βασικά είδη ο καταναλωτής. (ερωτ. 8δ) 

 

Και στοιχεία για: 

5. Το κατάστημα που ψωνίζει ο καταναλωτής τα είδη ένδυσης και 

υπόδησης. (ερωτ. 9α) 

6. Τη συχνότητα που ψωνίζει ο καταναλωτής τα είδη ένδυσης και 

υπόδησης. (ερωτ. 9β) 

7. Τα κριτήρια επιλογής της αγοράς που έχει κάθε καταναλωτής. (ερωτ. 

9γ) 

8. Το ποσό που ξοδεύει για τα είδη ένδυσης και υπόδησης ο 

καταναλωτής. (ερωτ. 9δ) 

 

Επίσης  

9. Επιλογή τοπικής ή εκτός νομού αγορά από τον καταναλωτή για τα 

άλλα είδη. (ερωτ. 10) 

10. Προσδιορισμός αγοράς  εκτός νομού (ερωτ. 11) 

 

Στην ερώτηση 12, ο καταναλωτής καλείται να συγκρίνει την τοπική αγορά με 

την αγορά εκτός νομού (που επέλεξε στην ερώτηση 11) ως προς τα 

παρακάτω κριτήρια: 

 ποικιλία 

 ποιότητα 

 τιμές 

 επώνυμα προϊόντα 

 εξυπηρέτηση 

 ωράριο 

 αγορά με δόσεις 
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 εύκολη πρόσβαση, parking 

 

και να απαντήσει αν είναι καλύτερη, χειρότερη ή αν δεν έχει διαφορά 

 

Στην ερώτηση 13 ο καταναλωτής προσδιορίζει τη βαρύτητα που έχουν 

για τον ίδιο τα κριτήρια που δίνονται, βάζοντας συντελεστή βαρύτητας από 

1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ.  

 

Στην ερώτηση 14, ο καταναλωτής απαντά στο αν είναι διατεθειμένος να 

πάει σε αγορά εντός πόλης, εντός νομού, διπλανού νομού ή σε μεγάλο 

εμπορικό κέντρο γα να βρει: 

 

 φθηνότερες τιμές 

 καλύτερη ποιότητα  

 μεγαλύτερη ποικιλία 

 καλύτερη εξυπηρέτηση 

 βολικό ωάριο λειτουργίας 

 πώληση με πίστωση, δόσεις 

 επώνυμα προϊόντα 

 

Στην ερώτηση 15 προσδιορίζεται ο αριθμός των καταστημάτων που 

επισκέπτεται ο καταναλωτής για είδη διατροφής, ένδυσης και υπόδησης και 

για δευτερεύοντα είδη.  

Και τέλος, η ερώτηση 16 μας δίνει στοιχεία για το αν η επίσκεψη πολλών 

καταστημάτων σχετίζεται με το ποσό που πρέπει να ξοδέψουν οι 

καταναλωτές. 
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Το τρίτο μέρος:  «ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΣΗ» 
 

Μας δίνει μία γενική εικόνα για τη σχέση Καταναλωτής και Εμπορικό 

Κέντρο.  

Το τρίτο μέρος ξεκινά με την διευκρινιστική ερώτηση : Αν ο 

καταναλωτής έχει επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο. (ερωτ. 17) 

Στη συνέχεια υπάρχουν εννέα ερωτήσεις, όπου αν ο καταναλωτής 

απάντησε θετικά στην παραπάνω ερώτηση καλείται να προσδιορίσει: 

1. Το λόγο που επισκέφτηκε το εμπορικό κέντρο και να επιλέξει ανάμεσα 

σε (ερωτ. 18α) 

 Για αγορές  

 Περισσότερο για αγορές 

 Ψυχαγωγία 

 Περισσότερο για ψυχαγωγία 

 Αγορές και ψυχαγωγία 

 

2. Τι τον εντυπωσίασε περισσότερο την πρώτη φορά που επισκέφτηκε το 

εμπορικό κέντρο και να επιλέξει ανάμεσα σε: (ερωτ. 18β) 

• Το πλήθος των καταστημάτων για αγορές 

• Το πλήθος των καταστημάτων για ψυχαγωγία 

• Το Parking 

• Η αρχιτεκτονική του 

• Οι χαμηλές τιμές  

• Η ποικιλία 

• Η εξυπηρέτηση 

• Το ωράριο λειτουργίας  

 

3. Πότε επισκέπτεται ένα εμπορικό κέντρο. (ερωτ. 18γ) 

 Καθημερινές  

 Σαββατοκύριακα 

 Αργίες 

 

4. Πόσες φορές επισκέφτηκε κάποιο εμπορικό κέντρο. (ερωτ. 18δ) 
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 Τους τελευταίους δύο μήνες 

 Το τελευταίο εξάμηνο  

 Το τελευταίο έτος  

 

5. Τι είναι εκείνο που τον κάνει να επισκέπτεται ένα εμπορικό κέντρο. 

(ερωτ. 18ε) 

 Το πλήθος των καταστημάτων – Η ποικιλία 

 Οι τιμές 

 Η εξυπηρέτηση 

 Το ωράριο λειτουργίας  

 Το περιβάλλον 

 Το Parking 

 Εξοικονόμηση χώρου 

 Ο συνδυασμός αγορών και ψυχαγωγίας  

 

6. Τι είδη ψωνίζει από το εμπορικό κέντρο. (ερωτ. 18στ) 

 Διατροφής  

 Ένδυσης και υπόδησης  

 Λευκά είδη 

 Ατομικής περιποίησης  

 Είδη δώρων 

 Αθλητικά είδη 

 Παιχνίδια  

 

7. Το ποσό που ξοδεύει για αγορές. (ερωτ. 18ζ) 

 

8. Το ποσό που ξοδεύει για διασκέδαση. (ερωτ. 18η) 

 

9. Με ποιον πηγαίνει στο εμπορικό κέντρο και να επιλέξει ανάμεσα σε 

(ερωτ. 18θ) : 

 Μόνος  

 Με την οικογένεια 

 Με φίλους 

 Άλλο  
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Ακολουθούν δύο ερωτήσεις όπου ο καταναλωτής θα απαντήσει εφόσον 

στην ερώτηση δέκα οκτώ απάντησε αρνητικά.  Δηλαδή: 

 

1. Τι τον έκανε μέχρι στιγμής να μην έχετε επισκεφτεί κάποιο 

εμπορικό κέντρο. (ερωτ. 19α) 

 

2. Αν σχεδιάζει να επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο στο άμεσο 

μέλλον. (ερωτ. 19β) 

 

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος: «ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΣΗ» 
 

Ο καταναλωτής καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως αν θα 

στήριζε ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή του, αν πιστεύει ότι θα είναι 

βιώσιμο ή αν χρειάζεται να υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο. Επίσης, επιλέγει το 

μέρος που πιστεύει ότι είναι καταλληλότερο για να γίνει το εμπορικό. Του 

δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει μέχρι πέντε επιλογές για το τι θα ήθελε να 

διαθέτει το εμπορικό κέντρο και τέλος, διατυπώνονται απόψεις στις οποίες 

πρέπει να απαντήσει στο αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.  

 

Συγκεκριμένα ο καταναλωτής καλείται να απαντήσει στο : 

 

1. Αν επισκεπτόταν το εμπορικό κέντρο, εφόσον υπήρχε στη Δυτική 

Μακεδονία.(ερωτ. 20α) 

2. Αν πιστεύει ότι χρειάζεται ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία. 

(ερωτ. 20β) 

3. Αν πιστεύει ότι είναι θα βιώσιμο ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική 

Μακεδονία. (ερωτ. 20γ) 

4. Αν γινόταν βασικός προορισμός το εμπορικό κέντρο. (ερωτ. 20δ) 

5. Στο πόσο συχνά θα το επισκεπτόταν. (ερωτ. 20ε) 

6. Αν πιστεύει ότι το εμπορικό κέντρο θα συγκρατούσε τη διαρροή των 

καταναλωτών προς άλλα εμπορικά κέντρα. (ερωτ. 20στ) 

7. Αν πιστεύει ότι θα συνέβαλε στην ανάπτυξή της περιοχής το εμπορικό 

κέντρο. (ερωτ. 20ζ) 

8. Αν πιστεύει ότι η δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου θα δημιουργούσε 

προβλήματα στις τοπικές αγορές. (ερωτ. 20η) 
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9. Καλείται να επιλέξει ή να προτείνει το κατάλληλο σημείο κατά τη γνώμη 

του για να γίνει το εμπορικό κέντρο. (ερωτ. 20θ) 

10. Στην ερώτηση 20ι μπορεί να επιλέξει τα πέντε σημαντικότερα 

καταστήματα και υπηρεσίες που θα ήθελε να έχει το εμπορικό κέντρο  

11. Ενώ στην τελευταία ερώτηση (21) πρέπει να δηλώσει αν είναι θετικό ή 

αρνητικός ή αν δεν γνωρίζει στις παρακάτω έξι απόψεις: 

• Η Εγνατία οδός έφερε πιο κοντά τους νομούς της Δυτικής 

Μακεδονίας και η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα 

εξυπηρετούσε ολόκληρη την περιοχή.  

• Η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα συνέβαλε στην 

ανάπτυξη ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας.  

• Η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή θα 

συγκρατήσει τους καταναλωτές στην τοπική αγορά. 

• Ένα εμπορικό κέντρο θα θεωρηθεί ξένο σώμα και δεν θα το 

στηρίξει η τοπική αγορά.  

• Θα υπάρξουν αντιδράσεις από τα τοπικά καταστήματα τα οποία 

δεν επιθυμούν την ύπαρξη τέτοιων δραστηριοτήτων.  

• Κάθε τέτοια δραστηριότητα λειτουργεί σε όφελος των 

καταναλωτών και θα υποστήριζα μία τέτοια προσπάθεια.  
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η έρευνα για την ίδρυση εμπορικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία 

έδωσε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω. Ακολουθώντας τη 

δομή του ερωτηματολογίου έχουμε:  

 
 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
Κατανομή κατά φύλο. (ερώτηση 1) 
 

ΦΥΛΟ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 195 56,0 56,0 56,0 
ΑΝΤΡΑΣ 153 44,0 44,0 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 

ΦΥΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ 56%

ΑΝΤΡΑΣ  44%

 
Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στην κατανομή του φύλλου παρατηρούμε ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν 

στην έρευνα αποτελούν το 56% έναντι του 44% των ανδρών. Τα ποσοστά 

αυτά δείχνουν την αναλογία εισόδου των δύο φύλων στην παρούσα έρευνα.  

Το γεγονός ότι οι γυναίκες υπερτερούν των αντρών οφείλεται στο ότι οι 

γυναίκες είναι πιο δεκτικές στις ερευνητικές διαδικασίες και στο ότι αποτελούν 

πλειοψηφία στο καταναλωτικό κοινό. 
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ερώτηση 2) 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

15-25 62 17,8 17,8 17,8 
16-35 137 39,4 39,4 57,2 
36-45 76 21,8 21,8 79 
46-55 50 14,4 14,4 93,4 
56- ΑΝΩ 23 6,6 6,6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στην ηλικιακή κατανομή παρατηρούμε ηλικίες από 15 έως 55 και άνω, έχουμε 

κανονική κατανομή, γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι μεταξύ 25 – 35 ετών και 35 – 45, κάτι που 

δείχνει πως οι νέοι αποτελούν τη μεγαλύτερη μερίδα στο καταναλωτικό κοινό. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ερώτηση 3) 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16 4,6 4,6 4,6 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15 4,3 4,3 8,9 
ΛΥΚΕΙΟ 122 35,1 35,1 44,0 
ΤΕΙ/ΑΕΙ 195 56,0 56,0 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 
 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΕΙ/ΑΕΙ

ΛΥΚΕΙΟ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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4,6% 4,3%

35,1%

56%

 
 
 
 
 
Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών (56%), έχει αποφοιτήσει από κάποιο ΤΕΙ/ΑΕΙ, και 

το 35,1% έχει τελειώσει το Λύκειο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η 

έρευνα έγινε στα τέσσερα αστικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας και ότι στα 

αστικά κέντρα συνήθως μαζεύεται ο πληθυσμός όπου διαθέτει επίπεδο 

εκπαίδευσης από Λύκειο και άνω. 
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ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ερώτηση 4) 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΕΡΓΟΣ 29 8,3 8,3 8,3 
ΑΓΡΟΤΗΣ 7 2,0 2,0 10,3 
ΕΡΓΑΤΗΣ 6 1,7 1,7 12,1 
ΟΙΚΙΑΚΑ 27 7,8 7,8 19,8 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 229 65,8 65,8 85,6 
ΕΛΕΥ. ΕΠΑΓΓ. 22 6,3 6,3 92 
ΜΕΤΟΧΟΣ 8 2,3 2,3 94,3 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ 1 0,3 0,3 94,5 
ΑΛΛΗ 19 5,5 5,5 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΛΛΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
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ΑΓΡΟΤΗΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (65,8%) είναι υπάλληλοι (είτε 

δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα). Το ποσοστό αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί από 

το γεγονός ότι η έρευνα έγινε σε τέσσερις νομούς οι οποίοι αποτελούν αστικά 

κέντρα. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ερώτηση 5) 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

<12.000€ 56 16,1 16,1 16,1 
12.000€ - 20.000€ 109 31,3 31,3 47,4 
20.000€ - 40.000€ 127 36,5 36,5 83,9 
>40.000€ 22 6,3 6,3 90,2 
ΔΓ/ΔΑ 34 9,8 9,8 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 
 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Παρατηρούμε ότι η κατανομή είναι και πάλι κανονική, γεγονός που βελτιώνει 

την αξιοπιστία του δείγματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους είναι μεταξύ 20.000€ – 

40.000€ ενώ ακολουθεί η κατηγορία 12.000€ – 20.000 €. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ερώτηση 6) 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ 177 50,9 50,9 50,9 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 169 48,6 48,6 99,4 
ΔΙΑΖΕΥΜΕΝΟΣ 2 0,6 0,6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στην παραπάνω ερώτηση παρατηρούμε ότι το δείγμα είναι μοιρασμένο σε 

παντρεμένους και ανύπαντρους ενώ υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό 

διαζευμένων.  
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΖΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ (ερώτηση 7) 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

0 - 2 169 48,6 48,6 48,6 
3  5 165 47,4 47,4 96,0 
5 - ΑΝΩ 14 4,0 4,0 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα 

ανήκουν σε οικογένειες με 0 – 2 μέλη ή με πολύ μικρή διαφορά σε οικογένειες 

με 3 – 5 μέλη.  
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4.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 
 

Παρακάτω αναφέρονται οι συνήθειες των καταναλωτών ως προς τις 

προτιμήσεις τους για την επιλογή του καταστήματος που ψωνίζουν, τη 

συχνότητα και τους λόγους της επιλογής τους,  

 
 
Τα βασικά είδη διατροφής τα ψωνίζεται κυρίως (ερώτηση 8α): 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 31 8,9 8,9 8,9 
MINI MARKET 45 12,9 12,9 21,8 
SUPERMARKET 250 71,8 71,8 93,7 
DISCOUNT 
MARKET(LIDL) 19 5,5 5,5 99,1 

ΑΛΛΟ 3 0,9 0,9 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,1  

 

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών παρατηρούμε ότι ψωνίζει από το 

supermarket (71,8%). Ακολουθεί το mini market  (12,9%) ή κατάστημα της 

γειτονιάς όπως αλλιώς λέγεται και η λαϊκή αγορά (8,9%).  
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Πόσο συχνά ψωνίζεται είδη διατροφής (ερώτηση 8β): 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 59 17,0 17,0 17,0 
ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ 116 33,3 33,3 50,3 
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 142 40,8 40,8 91,1 
ΚΑΘΕ 15ΗΜΕΡΟ 22 6,3 6,3 97,4 
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 5 1,4 1,4 98,9 
ΑΛΛΟ 4 1,1 1,1 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 40,8% ψωνίζει 

είδη διατροφής κάθε εβδομάδα. Ακολουθεί το 33,3% ποσοστό όπου ψωνίζει 

κάθε δύο ημέρες και το 17% που ψωνίζει καθημερινά. 
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Τι είναι εκείνο που σας κάνει να προτιμάτε τη συγκεκριμένη αγορά 
(ερώτηση 8γ): 
 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΙΜΕΣ 125 35,9 35,9 35,9 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 65 18,7 18,7 54,6 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 50 14,4 14,4 69,0 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 7 2,0 2,0 71,0 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 84 24,1 24,1 95,1 
ΔΟΣΕΙΣ 1 0,3 0,3 95,4 
ΩΡΑΡΙΟ 15 4,3 4,3 99,7 
ΑΛΛΟ 1 0,3 0,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

ΑΛΛΟ
ΩΡΑΡΙΟ

ΔΟΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΤΙΜΕΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Όπως παρατηρούμε, οι καταναλωτές επιλέγουν αγορά για τα είδη διατροφής 

σύμφωνα με τον συντελεστή «τιμή» (35,9%), ενώ ακολουθούν οι συντελεστές 

«απόσταση» (24,1%), «ποικιλία» (18,7%) και «ποιότητα» (14,4%). Αυτό 

σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη σημασία και 

βαρύτητα  στο ποσό που θα πληρώσουν παρά στο τι θα αγοράσουν. 
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Πόσα ξοδεύετε με κάθε αγορά για είδη διατροφής (ερώτηση 8δ ): 
 

ΕΞΟΔΑ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

0€ -20€ 56 16,1 16,1 16,1 
21€ - 50€ 167 48,0 48,0 64,1 
51€ - 100€ 92 26,4 26,4 90,5 
101€ - 150€ 25 7,2 7,2 97,7 
151€ - ΑΝΩ 8 2,3 2,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΕΞΟΔΑ

151-ΑΝΩ
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21-50

0-20
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το 48% των ερωτηθέντων 

καταναλωτών ξοδεύει 21€ – 50€ για είδη διατροφής σε κάθε αγορά ενώ 

ακολουθεί το 26,4% των ερωτηθέντων καταναλωτών οι οποίοι ξοδεύουν 51 - 

100€. Το 16,1% των ερωτ. καταν. ξοδεύει 0 – 20€ ενώ το 7,2% ξοδεύει 101€ – 

150€. Τέλος, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2,3% το οποίο 

ξοδεύει 151 και άνω ευρώ. 
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Τα είδη ένδυσης και υπόδησης τα ψωνίζεται κυρίως από την αγορά 
εντός νομού ή την αγορά εκτός νομού (ερώτηση 9α1):  
 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 241 85,2 85,2 85,2 
ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 46 14,8 14,8 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 283 100,0 100,0   

 
 
 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΝΟΥ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών (69,3%) προτιμά να κάνει τις αγορές του για είδη 

ένδυσης και υπόδησης από την αγορά εντός του νομού. Αυτό δείχνει ότι οι 

καταναλωτές στηρίζουν την τοπική αγορά και προτιμούν να ψωνίζουν από την 

πόλη τους παρά να φεύγουν σε διαφορετική πόλη ή νομό.  
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Τα είδη ένδυσης και υπόδησης τα ψωνίζεται κυρίως (ερώτηση 9α2 ):  
 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 7 11,5 11,5 11,5 
ΜΕΓΑΛΑ 
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
(Sprinter, Mark & Spencer) 

15 24,6 24,6 36,1 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 37 60,7 60,7 96,7 
ΑΛΛΟ 2 3,3 3,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 61 100,0 100,0   
 
 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΑΛΛΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Π
Ο

ΣΟ
ΣΤ

Ο

70

60

50

40

30

20

10

0

11,5%

24,6%

60,7%

3,3%

 
 
 
 
 
Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Όπως παρατηρούμε, το 10,1% των ερωτηθέντων καταναλωτών επιλέγει τα 

εμπορικά κέντρα για τις αγορές του σε είδη ένδυσης & υπόδησης. Το 4,3% 

επιλέγει μεγάλα καταστήματα όπως Sprinter, Mark & Spencer κ.λπ. ενώ το 

2% επιλέγει τη λαϊκή αγορα.  
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Πόσο συχνά ψωνίζεται είδη ένδυσης και υπόδησης (ερώτηση 9β): 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 15 4,3 4,3 4,3 
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 114 32,8 32,8 37,1 
ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ 156 44,8 44,8 81,9 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 26 7,5 7,5 89,4 
ΑΛΛΟ 37 10,6 10,6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΑΛΛΟ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών που πήραν μέρος στην έρευνα 

(44,8%) ψωνίζει είδη ένδυσης και υπόδησης κάθε εξάμηνο, ενώ ακολουθεί το 

32,8% το οποίο ψωνίζει κάθε μήνα. Μικρότερα ποσοστά της τάξεως των 7,5% 

και 4,3% ψωνίζουν είδη ένδυσης και υπόδησης κάθε χρόνο και κάθε 

εβδομάδα αντίστοιχα. 
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Τι είναι εκείνο πους σας κάνει να προτιμάται τη συγκεκριμένη αγορά 
(ερώτηση 9γ): 
 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΙΜΗ 152 43,7 43,7 43,7 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 102 29,3 29,3 73,0 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 94 27,0 27,0 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα, ποσοστό 43,7% των 

ερωτηθέντων καταναλωτών επιλέγουν ως πρώτο παράγοντα την «τιμή» για 

την επιλογή της αγοράς που προτιμάνε. Ακολουθούν με ποσοστό 29,3%. οι 

καταναλωτές οι οποίοι επιλέγουν τον παράγοντα «ποιότητα» ως δεύτερο 

παράγοντα για την επιλογή της αγοράς τους ενώ τον παράγοντα «ποικιλία» 

τον επιλέγουν ως τρίτο, με  ποσοστό 27% των ερωτ. καταν. 
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Πόσα περίπου ξοδεύεται με κάθε αγορά για είδη ένδυσης και υπόδησης 
(ερώτηση 9δ):  
 

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
0€ - 50€ 24 6,9 6,9 6,9 
51€ - 100€  118 33,9 33,9 40,8 
101€ - 150€  123 35,3 35,3 76,1 
151€ - 200€  49 14,1 14,1 90,2 
201€ - ΑΝΩ 34 9,8 9,8 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0  

 

ΕΞΟΔΑ

201-ΑΝΩ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το 35,3% των ερωτηθέντων 

καταναλωτών ξοδεύει 101€ – 150€ και ακολουθεί με μικρή διαφορά το 33,9% 

το οποίο ξοδεύει 51€ – 100€. Ένα μικρό ποσοστό (6,9%) ξοδεύει για τα είδη 

αυτά μέχρι 50€, ενώ τέλος, το 14,1% των ερωτ. καταν. και το 9,8% ξοδεύει 

από 151€ - 200€ και από 200€ και άνω αντίστοιχα. 
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Εκτός από τα είδη διατροφής, για τα άλλα είδη, προτιμάτε την τοπική ή 
κάποια άλλη εκτός νομού αγορά (ερώτηση 10):  
 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 56 16,1 16,1 16,1 
ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 181 52 52 68,1 

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 6 1,7 1,7 69,8 

ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 49 14,1 14,1 83,9 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 56 16,1 16,1 100 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100 100   
 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΤΥΧΕΙ

ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΓ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜ

ΟΠ/ΤΕ ΑΓ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΟΠΩΣ/ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων, 52%, επιλέγει την τοπική αγορά, σε αντίθεση με του 
καταναλωτές (1,7%), που επιλέγουν την εκτός νομού αγορά. 
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Όταν κάνετε τις αγορές σας από αγορά εκτός νομού, πια προτιμάτε 
(ερώτηση 11): 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΒΕΡΟΙΑ 2 0,6 0,6 0,6 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 295 84,8 84,8 85,3 
ΛΑΡΙΣΑ 18 5,2 5,2 90,5 
ΑΘΗΝΑ 18 5,2 5,2 95,7 
ΑΛΛΟ 15 4,3 4,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0  

 

ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία ( 84,8%) των ερωτηθέντων καταναλωτών επιλέγει 

την αγορά της Θεσσαλονίκης. Στο γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η αγορά της 

Θεσσαλονίκης είναι σίγουρα πιο μεγάλη, με μεγαλύτερη ποικιλία από τις 

τοπικές αγορές και των τεσσάρων νομών στους οποίους έγινε η έρευνα. 

Φυσικά η Εγνατία Οδός είναι ένας παράγοντας ο οποίος παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ερώτηση αυτή, αφού έχει μειώσει την απόσταση σε μη σημαντική, 

έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει την ευχέρεια να επισκέπτεται εύκολα και 

γρήγορα την πόλη αυτή. 

71 
 



Στην επόμενη ερώτηση ο καταναλωτής χαρακτηρίζει την τοπική αγορά 
καλύτερη, χειρότερη ή χωρίς διαφορά, σε σχέση με την αγορά εκτός 
νομού που προτιμά,  ως προς τα οκτώ χαρακτηριστικά που δίνονται 
(ερώτηση 12).  
 
1. Χαρακτηρισμός τοπικής αγοράς ως προς την ποικιλία.    
 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 27 7,8 7,8 7,8 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 246 70,7 70,7 78,4 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 67 19,3 19,3 97,7 
ΔΓ/ΔΑ 8 2,3 2,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΔΓ/ΔΑ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών (70,7%) χαρακτηρίζουν την τοπική αγορά 

χειρότερη σε σχέση με την εκτός νομού ως προς την ποικιλία. Ενώ ένα πολύ 

μικρό ποσοστό (7,8%) τη χαρακτηρίζει καλύτερη. 
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2. Χαρακτηρισμός τοπικής αγοράς ως προς την ποιότητα.  
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 40 11,5 11,5 11,5 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 97 27,9 27,9 39,4 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 201 57,8 57,8 97,1 
ΔΓ/ΔΑ 10 2,9 2,9 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΔΓ/ΔΑ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Ως προς την ποιότητα το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών που πήραν 

μέρος στην έρευνα (57,8%), πιστεύει ότι η τοπική αγορά δεν έχει διαφορά από 

την αγορά εκτός νομού. Ακολουθεί το 27,9% των καταναλωτών που θεωρεί 

την τοπική αγορά χειρότερη ενώ το 11,5% χαρακτηρίζει την τοπική αγορά 

καλύτερη από την αγορά εκτός νομού. 
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3. Χαρακτηρισμός τοπικής αγοράς ως προς τις τιμές  
 

ΤΙΜΕΣ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 32 9,2 9,2 9,2 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 238 68,4 68,4 77,6 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 70 20,1 20,1 97,7 
ΔΓ/ΔΑ 8 2,3 2,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 
 

ΤΙΜΕΣ

ΔΓ/ΔΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΠΟ
ΣΟ

ΣΤ
Ο

80

60

40

20

0
9,2%

68,4%

20,1%

2,3%

 
 
 
 
Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Ως προς τις τιμές οι ερωτηθέντες καταναλωτές χαρακτηρίζουν την αγορά με 

ποσοστό 68,4% ως χειρότερη από την αγορά εκτός νομού, ενώ μόλις το 9,2% 

των καταναλωτών την θεωρούν καλύτερη.  
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4. Χαρακτηρισμός τοπικής αγοράς ως προς τα επώνυμα προϊόντα. 
 

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 26 7,5 7,5 7,5 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 191 54,9 54,9 62,4 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 117 33,6 33,6 96,0 
ΔΓ/ΔΑ 14 4,0 4,0 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
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Σχόλια Συμπεράσματα 
 
Ως προς τα επώνυμα προϊόντα, το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών 

54,9% χαρακτηρίζει την τοπική αγορά ως χειρότερη σε σχέση με την αγορά 

εκτός νομού. Παρόλο αυτά υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό (33,6%) το 

οποίο θεωρεί ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αγορών ως προς το 

χαρακτηριστικό αυτό.  
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5. Χαρακτηρισμός τοπικής αγοράς ως προς την εξυπηρέτηση 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 122 35,1 35,1 35,1 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 57 16,4 16,4 51,4 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 159 45,7 45,7 97,1 
ΔΓ/ΔΑ 10 2,9 2,9 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Ως προς την εξυπηρέτηση οι καταναλωτές που ερωτήθηκαν, στο μεγαλύτερο 

ποσοστό (46,7%) θεωρούν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τοπικής και εκτός 

νομού αγοράς. Ενώ το 35,1% (ποσοστό σημαντικό) πιστεύει ότι η τοπική 

αγορά είναι καλύτερη ως προς το χαρακτηριστικό αυτό.  
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6. Χαρακτηρισμός τοπικής αγοράς ως προς το ωράριο 
 

ΩΡΑΡΙΟ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 41 11,8 11,8 11,8 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 149 42,8 42,8 54,6 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 142 40,8 40,8 95,4 
ΔΓ/ΔΑ 16 4,6 4,6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Ως προς το ωράριο, η τοπική αγορά χαρακτηρίστηκε ως χειρότερη με 

ποσοστό (42,8%) πράγμα που είναι λογικό εφόσον δεν διαθέτει μεγάλα 

εμπορικά καταστήματα με συνεχές ωράριο (9:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.). Παρόλο 

αυτά το ίδιο περίπου ποσοστό (40,8%), θεωρεί ότι ως προς το ωράριο δεν 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αγορών. Εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι το ωράριο δεν είναι και τόσο σημαντικός παράγοντας των καταναλωτών 

για την επιλογή αγοράς.  
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7.Χαρακτηρισμός τοπικής αγοράς ως προς την αγορά με πίστωση – 
δόσεις. 
 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 55 15,8 15,8 15,8 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 62 17,8 17,8 33,6 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 144 41,4 41,4 75,6 
ΔΓ/ΔΑ 87 25,0 25,0 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 

ΠΙΣΤΩΣΗ - ΔΟΣΕΙΣ

ΔΓ/ΔΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΠΟ
ΣΟ

ΣΤ
Ο

50

40

30

20

10

0

15,8%

17,8%

41,4%

25%

 
Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Ως προς τις δόσεις παρατηρούμε ότι ο καταναλωτής δεν θεωρεί ότι υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στην τοπική και την εκτός νομού αγορά με ποσοστό 41,4%. 

Επίσης παρατηρούμε ότι η διαφορά ανάμεσα σε όσους θεωρούν την τοπική 

αγορά καλύτερη και χειρότερη είναι μικρή, 15,8% και 17,8% αντίστοιχα, ενώ 

σημαντικό είναι το ποσοστό των ερωτ. καταν. οπού δεν απάντησαν αυτή την 

ερώτηση (25%), ίσως γιατί δεν τους αφορά η αγορά με δόσεις.  
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8. Χαρακτηρισμός τοπικής αγοράς ως προς την εύκολη πρόσβαση – 
Parking 
 

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 100 28,7 28,7 28,7 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 131 37,6 37,6 66,4 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 87 25,0 25,0 91,4 
ΔΓ/ΔΑ 30 8,6 8,6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Ως προς τη πρόσβαση οι καταναλωτές χαρακτηρίζουν την τοπική αγορά 

χειρότερη με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν με ποσοστό 28,7% οι 

καταναλωτές που θεωρούν την τοπική αγορά καλύτερη ως προς την 

πρόσβαση και με πολύ μικρή διαφορά, όσοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει 

διαφορά ως προς το χαρακτηριστικό αυτό (25%). 
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Στην επόμενη ερώτηση οι καταναλωτές καλούνται να απαντήσουν στο 
πόσο σημαντικοί είναι οι συντελεστές που δίνονται για την επιλογή της 
αγοράς, με συντελεστή βαρύτητας από 1 = καθόλου έως 5 = πάρα πολύ 
(ερώτηση 13). 
 
1. Ως προς τον συντελεστή Τιμή 
 

ΤΙΜΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 18 5,2 5,2 5,2 
2 15 4,3 4,3 9,5 
3 36 10,3 10,3 19,8 
4 70 20,1 20,1 39,9 
5 209 60,1 60,1 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Από το παραπάνω διάγραμμα καταλαβαίνουμε ότι οι καταναλωτές δίνουν 

μεγάλη σημασία στον συντελεστή τιμή για την επιλογή της αγορά τους, αφού 

το 60,1% των ερωτ. καταν. συμπλήρωσε τον συντελεστή βαρύτητας 5 = πολύ 

σημαντικό για αυτή.    
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2. Ως προς τον συντελεστή Ποιότητα 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 9 2,6 2,6 2,6 
2 5 1,4 1,4 4,0 
3 35 10,1 10,1 14,1 
4 88 25,3 25,3 39,4 
5 211 60,6 60,6 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

54321

ΠΟ
ΣΟ

ΣΤ
Ο

70

60

50

40

30

20

10

0
2,6% 1,4%

10,1%

25,3%

60,6%

 
 
 
 
Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το 60,6% των ερωτ. καταν. 

επίσης θεωρεί την ποιότητα πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιλογή της 

αγοράς τους, ενώ ακολουθεί το 25,3% των ερωτ. καταν. όπου συμπλήρωσε 

τον συντελεστή βαρύτητας 4 για την ποιότητα. Μπορούμε να πούμε ότι και η 

ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της αγοράς.  

 
 

81 
 



3. Ως προς την Ποικιλία 
 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 10 2,9 2,9 2,9 
2 9 2,6 2,6 5,5 
3 39 11,2 11,2 16,7 
4 98 28,2 28,2 44,8 
5 192 55,2 55,2 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Όπως μπορούμε να δούμε από το διάγραμμα και η ποικιλία παίζει σημαντικό 

ρόλο στην επιλογή αγοράς από τους καταναλωτές, αφού το 55,2% των ερωτ. 

καταν. συμπλήρωσε τον συντελεστή 5 = πάρα πολύ για την ποικιλία, ενώ 

ακολουθούν όσοι συμπλήρωσαν 4 (28,2%). 
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4. Ως προς την Εξυπηρέτηση  
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 14 4,0 4,0 4,0 
2 29 8,3 8,3 12,4 
3 97 27,9 27,9 40,2 
4 82 23,6 23,6 63,8 
5 126 36,2 36,2 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα, το 36,2% των ερωτηθέντων 

καταναλωτών θεωρεί την εξυπηρέτηση σημαντικό παράγοντα για την επιλογή 

της αγοράς, όπως επίσης και το 23,6% των ερωτ. καταν. Ενώ το 27,9% είναι 

κάπου στη μέση αφού έχει συμπληρώσει τον συντελεστή 3 για το 

χαρακτηριστικό «εξυπηρέτηση» ως προς τη σημαντικότητα του για την 

επιλογή της αγοράς.  
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5. Ως προς το Ωράριο λειτουργίας  
 
 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 42 12,1 12,1 12,1 
2 46 13,2 13,2 25,3 
3 96 27,6 27,6 52,9 
4 78 22,4 22,4 75,3 
5 86 24,7 24,7 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Ως προς το ωράριο λειτουργίας οι καταναλωτές είναι μοιρασμένοι αφού όπως 

παρατηρούμε και στο διάγραμμα όλοι οι συντελεστές κατέχουν σημαντικά 

ποσοστά των ερωτηθέντων καταναλωτών. Παρόλο αυτά ο συντελεστής 3 

είναι αυτός που έχει την πρωτιά με 27,6%, ενώ συμπερασματικά μπορούμε 

να πούμε ότι το ωράριο λειτουργίας ναι μεν θεωρείται σημαντικός παράγοντας 

αλλά όχι τόσο ώστε να κριθεί η επιλογή της αγοράς.  
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6. Ως προς την Πώληση με πίστωση – δόσεις   
 

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 161 46,3 46,3 46,3 
2 35 10,1 10,1 56,3 
3 74 21,3 21,3 77,6 
4 31 8,9 8,9 86,5 
5 47 13,5 13,5 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Όπως μπορούμε να δούμε καθαρά από το παραπάνω διάγραμμα, οι 

καταναλωτές θεωρούν τον παράγοντα δόσεις μη σημαντικό, αφού το 46,3% 

των ερωτηθέντων καταναλωτών συμπλήρωσαν τον συντελεστή βαρύτητας 1 

= καθόλου για το χαρακτηριστικό αυτό, για την επιρροή του στην επιλογή της 

αγοράς. 
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7. Εύκολη πρόσβαση - Parking  
 

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 60 17,2 17,2 17,2 
2 33 9,5 9,5 26,7 
3 94 27,0 27,0 53,7 
4 69 19,8 19,8 73,6 
5 92 26,4 26,4 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το 26,4% απάντησε πως η εύκολη πρόσβαση είναι σημαντικός παράγοντας 

στην επιλογή της αγοράς, ενώ το 17,2% απάντησε πως είναι καθόλου 

σημαντικός. Όπως παρατηρούμε και στο διάγραμμα, οι καταναλωτές είναι 

μοιρασμένοι, αφού σε κάθε απάντηση αντιστοιχεί σημαντικό ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών.  
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8. Ως προς τα Επώνυμα προϊόντα 
 

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 36 10,3 10,3 10,3 
2 27 7,8 7,8 18,1 
3 132 37,9 37,9 56,0 
4 80 23,0 23,0 79,0 
5 73 21,0 21,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών (37,9%) απάντησαν πως τα επώνυμα προϊόντα 

ναι μεν είναι σημαντικός παράγοντας  για την επιλογή της αγοράς, αλλά όχι ο 

σημαντικότερος, αφού συμπλήρωσαν το συντελεστή βαρύτητας 3 στο 

χαρακτηριστικό αυτό.  
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Στην επόμενη ερώτηση, οι καταναλωτές καλούνται να απαντήσουν στο 
πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να πάνε (εντός πόλης, εντός νομού, σε 
διπλανό νομό, σε μεγάλο εμπορικό κόσμο) για να κάνουν τις αγορές 
τους για να βρουν τα επτά χαρακτηριστικά που δίνονται (ερώτηση 14).  
 
 
1. Για να βρουν φθηνότερες τιμές  
 

ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  90 25,9 25,9 25,9 
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 26 7,5 7,5 33,3 
ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΟ ΝΟΜΟ 57 16,4 16,4 49,7 
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 175 50,3 50,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτ. καταν. (50,3%) απάντησε πως για να βρει 

φθηνότερες τιμές θα πήγαινε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ενώ σημαντικό 

ποσοστό (25,9%), δεν θα έφευγε από την τοπική αγορά.  
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2. Για να βρουν καλύτερη ποιότητα 

 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  72 20,7 20,7 20,7 
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 46 13,2 13,2 33,9 
ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΟ ΝΟΜΟ 74 21,3 21,3 55,2 
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 156 44,8 44,8 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων καταναλωτών (44,8%), είναι 

διατεθειμένο να πάει σε εμπορικό κέντρο για να βρει καλύτερη ποιότητα στις 

αγορές του. Σημαντικά είναι και τα ποσοστά των καταναλωτών όπου για 

καλύτερη ποιότητα θα πήγαιναν σε διπλανό νομό ή θα παρέμειναν στην 

τοπική αγορά (21,3% και 20,7% αντίστοιχα). 
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3. Για να βρουν μεγαλύτερη ποικιλία  
 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  38 10,9 10,9 10,9 
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 23 6,6 6,6 17,5 
ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΟ ΝΟΜΟ 70 20,1 20,1 37,6 
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 217 62,4 62,4 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 

Βλέπουμε καθαρά, από το διάγραμμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών (62,4%), είναι διατεθειμένο να επισκεφτεί κάποιο 

εμπορικό κέντρο για να βρει μεγαλύτερη ποικιλία στις αγορές του.  
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4. Για να βρουν καλύτερη εξυπηρέτηση 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  151 43,4 43,4 43,4 
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 63 18,1 18,1 61,5 
ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΟ ΝΟΜΟ 42 12,1 12,1 73,6 
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 92 26,4 26,4 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Οι καταναλωτές, σε μεγάλο ποσοστό (43,4%), στην ερώτηση αυτή απάντησαν 

πως για καλύτερη εξυπηρέτηση θα έμεναν στην τοπική αγορά και δεν θα 

έφευγαν σε κάποιο άλλο νομό. Βέβαια, αρκετοί είναι και οι καταναλωτές  

(26,4%), οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επισκεφτούν ένα εμπορικό κέντρο για 

να βρουν καλύτερη εξυπηρέτηση.  
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5. Για να βρουν βολικό ωράριο λειτουργίας  
 

ΩΡΑΡΙΟ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  100 28,7 28,7 28,7 
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 55 15,8 15,8 44,5 
ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΟ ΝΟΜΟ 31 8,9 8,9 53,4 
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 162 46,6 46,6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Όπως παρατηρούμε, και όπως ήταν λογικό, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών (46,6%), θα επισκεπτόταν το εμπορικό κέντρο για 

να βρει βολικότερο ωράριο λειτουργίας, καθώς για τα εμπορικά κέντρα ισχύει 

το ωράριο 9:00π.μ. – 21:00μ.μ. Παρόλο αυτά σημαντικό ποσοστό (28,7%), θα 

έμενε στην τοπική αγορά εντός νομού.  
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6. Για να βρουν πώληση με πίστωση – δόσεις  
 

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  180 51,7 51,7 51,7 
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 36 10,3 10,3 62,1 
ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΟ ΝΟΜΟ 26 7,5 7,5 69,5 
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 106 30,5 30,5 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
  
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων καταναλωτών (51,7%), για να βρει 

καλύτερη πώληση με πίστωση προτιμά να μη φύγει από την τοπική αγορά. 

Βέβαια σημαντικό ποσοστό (30,5%) είναι διατεθειμένο νε πάει σε μεγάλο 

εμπορικό κέντρο για να βρει καλύτερες αγορές με πίστωση – δόσεις. 

 

93 
 



7. Για να βρει επώνυμα προϊόντα 
 

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  73 21,0 21,0 21,0 
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 42 12,1 12,1 33,0 
ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΟ ΝΟΜΟ 52 14,9 14,9 48,0 
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 181 52,0 52,0 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Το 52% των ερωτηθέντων καταναλωτών είναι διατεθειμένο να επισκεφτεί 

μεγάλο εμπορικό κέντρο για να βρει επώνυμα προϊόντα. 21% θα έμενε στην 

τοπική αγορά ενώ 14,9% και 12,1% θα πήγαινε σε διπλανό νομό ή σε αγορά 

εντός νομού για να βρει επώνυμα προϊόντα αντίστοιχα.  
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Στην επόμενη ερώτηση, οι ερωτηθέντες καταναλωτές απαντούν στο 
πόσα καταστήματα επισκέπτονται για να είδη διατροφής, ένδυσης & 
υπόδησης και δευτερεύοντα είδη (ερώτηση 15).  
 

1. Για είδη διατροφής  
 
  

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 - 3  335 96,3 96,3 96,3 
4 - 6 13 3,7 3,7 100,0 
6 - 10  0 0,0 0,0   
10 - ΑΝΩ 0 0,0 0,0   
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Σχόλια Συμπεράσματα  
 
Όπως καθαρά βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτ. καταν. δεν επισκέπτεται πάνω από τρία καταστήματα 

για αγορές σε είδη διατροφής.  
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2. Για είδη ένδυσης και υπόδησης  
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 - 3  133 38,2 38,2 38,2 
4 - 6 147 42,2 42,2 80,5 
6 - 10  60 17,2 17,2 97,7 
10 - ΑΝΩ 8 2,3 2,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

καταναλωτές απάντησαν πως για είδη ένδυσης και υπόδησης επισκέπτονται 

4 – 6 καταστήματα ή 1 – 3 (42,2% και 38,2% αντίστοιχα). Αυτό μας δείχνει ότι 

οι καταναλωτές για τα είδη αυτά κάνουν μεγαλύτερη έρευνα αγοράς σε σχέση 

με τα είδη διατροφής όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών 

επισκέπτεται  μέχρι τρία καταστήματα.  
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3. Για δευτερεύοντα είδη  
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
1 - 3  262 75,3 75,3 75,3 
4 - 6 74 21,3 21,3 96,6 
6 - 10  10 2,9 2,9 99,4 
10 - ΑΝΩ 8 0,6 0,6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΙΔΗ

10-ANΩ6-104-61-3
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων καταναλωτών (75,3%) απάντησε 

πως για δευτερεύοντα είδη επισκέπτεται από 1 – 3 καταστήματα.   
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Στην επόμενη ερώτηση οι καταναλωτές απάντησαν στο αν η επίσκεψη 
πολλών καταστημάτων πριν καταλήξουν να κάνουν τις αγορές τους 
σχετίζεται με το ποσό που θα ξοδέψουν (ερώτηση 16).  
 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΟΣΟ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 215 61,8 61,8 61,8 
ΟΧΙ 113 32,5 32,5 94,3 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 20 5,7 5,7 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στην ερώτηση αυτή παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών (61,8%), απάντησε θετικά στο ότι ο αριθμός των 

καταστημάτων που επισκέπτονται για τις αγορές τους σχετίζεται με το ποσό 

που θα ξοδέψουν. Δηλαδή όσο πιο πολλά πρόκειται να ξοδέψουν τόσο 

μεγαλύτερη έρευνα κάνουν στην αγορά. Υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 

όμως (32,5%) καταναλωτών οι οποίοι δεν συσχετίζουν τους δύο αυτούς 

παράγοντες.  
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4.3 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΣΗ 
 
Σε αυτό το μέρος βλέπουμε τη γενική τάση των καταναλωτών ως προς 

εμπορικά κέντρα, τις συνήθειες, τις επιλογές και τις προτιμήσεις τους ως προς 

αυτά. 

 
Στην παρακάτω ερώτηση οι καταναλωτές απαντούν με θετική ή 
αρνητική απάντηση στο αν έχουν επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο 
(ερώτηση 17).  
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 310 89.1 89.1 89.1 
ΟΧΙ 38 10.9 10.9 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Όπως καθαρά φαίνεται από το διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό των 

καταναλωτών (89,1%) έχει επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο.  

99 
 



Η ενότητα 3 χωρίζεται σε δύο μέρη ανάλογα με το τι απάντησαν οι 

καταναλωτές που πήραν μέρος στην έρευνα στην παραπάνω ερώτηση. 

 

Στο Α’ μέρος παίρνουν μέρος όσοι απάντησαν θετικά, όσοι δηλαδή έχουν 

επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο και απαντούν σε δέκα ερωτήσεις όπου 

δηλώνουν το λόγο που το επισκέφτηκαν, τη συχνότητα, τι τους εντυπωσίασε, 

τι ποσά ξοδεύουν για αγορές και ψυχαγωγία κ.λπ.  ενώ στο Β’ μέρος , όσοι 

απάντησαν αρνητικά και απαντούν στο γιατί δεν έχουν επισκεφτεί κάποιο 

εμπορικό κέντρο και στο αν σκοπεύουν να το κάνουν κάποια στιγμή στο 

μέλλον. 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α’  
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 
 
Οι καταναλωτές στην παρακάτω ερώτηση δίνουν το λόγο που 
επισκέφτηκαν το εμπορικό κέντρο (ερώτηση 18α).  
 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
 

   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ   ΠΟΣΟΣΤΟ   ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΑΓΟΡΕΣ 49 15,8 15,8 15,8 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 31 10,0 10,0 25,8 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 18 5,8 5,8 31,6 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 36 11,6 11,6 43,2 
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 176 56,8 56,8 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   
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ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το εμπορικό κέντρο συνδυάζει αγορές και ψυχαγωγία καθώς δεν αποτελείται 

μόνο από καταστήματα με είδη ένδυσης, υπόδησης, διατροφής κ.λ.π. αλλά 

και από καταστήματα όπου μπορεί ο καταναλωτής να απολαύσει τον καφέ 

του, το ποτό ή και το φαγητό. Από το σύνολο των ερωτηθέντων καταναλωτών 

το 56,8% απάντησε πως έχει επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο για αγορές 

και ψυχαγωγία.  
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Όταν επισκεφτήκατε για πρώτη φορά ένα εμπορικό κέντρο, τι σας 
εντυπωσίασε περισσότερο (ερώτηση 18β): 

 

ΤΙ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 160 51,6 51,6 51,6 
ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 16 5,2 5,2 56,8 
PARKING 7 2,3 2,3 59,0 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 24 7,7 7,7 66,8 
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 20 6,5 6,5 73,2 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 70 22,6 22,6 95,8 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 0 0,0 0,0 95,8 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 2,6 2,6 98,4 
ΑΛΛΟ 5 1,6 1,6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   

 

ΕΝΤΥΠΩΣΗ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
Όπως παρατηρούμε στο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 
καταναλωτών (51,6%) έκανε εντύπωση το πλήθος των καταστημάτων που 
υπάρχουν σε ένα εμπορικό κέντρο όπως επίσης και η ποικιλία (22,6% των 
ερωτ. καταν.).   

102 
 



Συνήθως πότε επισκέπτεστε ένα εμπορικό κέντρο (ερώτηση 18γ):  
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 33 10,6 10,6 10,6 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 219 70,6 70,6 81,2 
ΑΡΓΙΕΣ 23 7,4 7,4 88,7 
ΑΛΛΟ 35 11,3 11,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   

 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το 70,6% των ερωτηθέντων καταναλωτών επισκέπτεται το εμπορικό κέντρο 

τα Σαββατοκύριακα. Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά όσοι το επισκέπτονται 

τις καθημερινές (10,6%) και όσοι πηγαίνουν σε κάποιο εμπορικό τις αργίες 

(7,4%). 
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Πόσες φορές επισκεφτήκατε κάποιο εμπορικό κέντρο (ερώτηση 18δ): 
 
Στην ερώτηση αυτή οι καταναλωτές απαντούν στο πόσες φορές επισκεφτήκαν 

κάποιο εμπορικό κέντρο τους τελευταίους δύο μήνες, το τελευταίο εξάμηνο, το 

τελευταίο έτος.  

 

Τους τελευταίους δύο μήνες  
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

0 119 38,4 38,4 38,4 
1 - 2  132 42,6 42,6 81,0 
3 - 5 44 14,2 14,2 95,2 
6 - 8  8 2,6 2,6 97,7 
9 - ΑΝΩ 7 2,3 2,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 2 ΜΗΝΕΣ

9-ΑΝΩ6-83-51-20
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων καταναλωτών 

(42,6%), επισκέφτηκε κάποιο εμπορικό κέντρο 1 – 2 φορές. 
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Το τελευταίο εξάμηνο 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
  

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

0 39 12,6 12,6 12,6 
1 - 2  139 44,8 44,8 57,4 
3 - 5  89 28,7 28,7 86,1 
6 - 8  28 9,0 9,0 95,2 
9 - ΑΝΩ 15 4,8 4,8 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   

 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Παρατηρούμε από το διάγραμμα, πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων καταναλωτών (44,8%), επισκέφτηκε κάποιο εμπορικό κέντρο 1 

– 2 φορές στο τελευταίο εξάμηνο, ενώ σημαντικό ποσοστό (28,7%), 3 – 5 

φορές.  
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Το τελευταίο έτος  
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

0 8 2,6 2,6 2,6 
1 - 2  95 30,6 30,6 33,2 
3 - 5 105 33,9 33,9 67,1 
6 - 8 55 17,7 17,7 84,8 
9 - ΑΝΩ 47 15,2 15,2 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   

 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Παρατηρούμε από το διάγραμμα πως για το τελευταίο έτος τα ποσοστά των 

καταναλωτών που επισκέφτηκαν κάποιο εμπορικό ανεβαίνουν. Το 33,9% των 

ερωτηθέντων καταναλωτών επισκέφτηκε 3 – 5 φορές κάποιο εμπορικό 

κέντρο, το 30,6% 1 – 2 φορές, ενώ σημαντικά είναι και τα ποσοστά των 

καταναλωτών που το επισκέφτηκαν 6 – 8 φορές ή 9 φορές και άνω (17,7% 

και15,2% αντίστοιχα).  
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Στην ερώτηση παρακάτω οι καταναλωτές απαντούν στο τι τους κάνει να 
επισκέπτονται ένα εμπορικό κέντρο (ερώτηση 18ε): 
 

ΤΙ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 184 59,4 59,4 59,4 
ΤΙΜΕΣ 32 10,3 10,3 69,7 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 0 0,0 0,0 69,7 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12 3,9 3,9 73,5 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 3,9 3,9 77,4 
PARKING 5 1,6 1,6 79,0 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 17 5,5 5,5 84,5 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 47 15,2 15,2 99,7 

ΑΛΛΟ 1 0,3 0,3 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   

 

ΤΙ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Παρατηρούμε πως το 59,4% των ερωτηθέντων καταναλωτών έχει ως πρώτη 
επιλογή για να επισκεφτεί ένα εμπορικό κέντρο την ποικιλία – πλήθος 
καταστημάτων που διαθέτει το εμπορικό, πράγμα λογικό καθώς ένα εμπορικό 
κέντρο διαθέτει σχεδόν όλα τα καταστήματα που υπάρχουν στην αγορά. 
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Συνήθως τι είδη ψωνίζεται από το εμπορικό κέντρο (ερώτηση 18στ): 
  

ΤΙ ΕΙΔΗ ΨΩΝΙΖΕΤΑΙ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 19 6,1 6,1 6,1 

ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ  264 85,2 85,2 91,3 
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ  5 1,6 1,6 92,9 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 3 1 1 93,9 
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 6 1,9 1,9 95,8 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 6 1,9 1,9 97,7 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 4 1,3 1,3 99 
ΑΛΛΟ 3 1 1 100 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100 100   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το 85,2 % των ερωτηθέντων καταναλωτών απάντησε πως από το εμπορικό 

κέντρο ψωνίζουν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης.  
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Κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα εμπορικό κέντρο πόσα ξοδεύετε για 
αγορές – περίπου (ερώτηση 18ζ):  
 

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

0€ - 50€ 16 5,2 5,2 5,2 
51€ - 100€ 96 31,0 31,0 36,1 

101€ -150€ 123 39,7 39,7 75,8 
151€ - ΑΝΩ 75 24,2 24,2 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   
 

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
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Σχόλια - Συμπεράσματα 
 
Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το 39,7% των ερωτηθέντων 

καταναλωτών ξοδεύει για αγορές σε ένα εμπορικό κέντρο από 101 - 150€, 

ενώ ακολουθεί το 31% που ξοδεύει 51 - 100€.  Λίγο πιο πίσω έρχεται το 

24,2% των ερωτ. καταν. Όπου ξοδεύει 151€ και άνω. 
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Κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα εμπορικό κέντρο πόσα ξοδεύετε για 
ψυχαγωγία -  περίπου (ερώτηση 18η): 
 

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

0€ - 50€ 237 76,5 76,5 76,5 
51€ - 100€ 58 18,7 18,7 95,2 

101€ -150€ 11 3,5 3,5 98,7 
151€ - ΑΝΩ 4 1,3 1,3 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   
 

ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
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Σχόλια - Συμπεράσματα 
 
Για ψυχαγωγία σε ένα εμπορικό κέντρο, οι ερωτηθέντες καταναλωτές 

απάντησαν με ποσοστό 76,5% πως ξοδεύουν από 0 - 50€. Ακολουθεί με 

μεγάλη διαφορά, το 18,7% όπου ξοδεύει από 51 - 100€. 
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Όταν επισκέπτεστε ένα εμπορικό κέντρο πηγαίνετε (ερώτηση18θ):  
 

ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΜΕ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΟΝΟΣ 4 1,3 1,3 1,3 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 131 42,3 42,3 43,5 
ΜΕ ΠΑΡΕΑ 172 55,5 55,5 99,0 
ΑΛΛΟ 3 1,0 1,0 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 310 100,0 100,0   
 
 

ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΜΕ
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Σχόλια - Συμπεράσματα 
 
Το 55,5% των ερωτηθέντων καταναλωτών πηγαίνει σε κάποιο εμπορικό κέντο 

με την παρέα του και το 42,3% πηγαίνει με την οικογένεια. Μόνο το 1,4% 

πηγαίνει μόνο του, πράγμα που σημαίνει πως σε ένα εμπορικό κέντρο, ο 

κόσμος συνδυάζει τις αγορές με τη διασκέδαση – ψυχαγωγία.   
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ΜΕΡΟΣ Β’ 
 
Στο Β’ μέρος απαντούν οι καταναλωτές οι οποίοι δεν έχουν 
επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο.  
 
Τι σας έκανε μέχρι στιγμής να μην έχετε επισκεφτεί ένα εμπορικό κέντρο 
(ερώτηση 19α):  
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΕΝ ΕΤΥΧΕ 29 76,3 76,3 76,3 
Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ 6 15,8 15,8 92,1 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ 2 5,3 5,3 97,4 
ΑΛΛΟ 1 2,6 2,6 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 38 100,0 100,0   
 

ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΣ/ΤΕ

ΑΛΛΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΔΕΝ ΕΤΥΧΕ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων καταναλωτών (76,3%), απάντησε 

πως ο λόγος που δεν έχει επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο είναι απλά ότι 

δεν έτυχε.  
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Σχεδιάζεται στο άμεσο μέλλον να επισκεφτείτε ένα εμπορικό κέντρο 
(ερώτηση 19β): 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 14 36,8 36,8 36,8 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 22 57,9 57,9 94,7 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 1 2,6 2,6 97,4 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 1 2,6 2,6 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 38 100,0 100,0   
 

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚ/ΤΕ
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Σχόλια - Συμπεράσματα 
 
Στην παραπάνω ερώτηση, στο αν σχεδιάζουν να επισκεφτούν κάποιο 

εμπορικό κέντρο οι καταναλωτές που μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει, το 

57,9% απαντά πως «μάλλον» θα το επισκεφτεί και το 36,8% πως θα το 

επισκεφτεί σίγουρα. Στο σύνολο, το 94,7 των ερωτηθέντων καταναλωτών 

απάντησε θετικά.  
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4.4 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΣΗ 
 
 Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου θα δούμε τα 
αποτελέσματα ως προς τα εμπορικά κέντρα – ειδική τάση. Δηλαδή, οι 
καταναλωτές απαντούν σε ερωτήσεις όπως για παράδειγμα αν θα 
επισκεπτόταν, αν θα στήριζαν το εμπορικό κέντρο αν βρισκόταν στην περιοχή 
τους όπως επίσης και αν πιστεύουν στην βιωσιμότητα ενός εμπορικού 
κέντρου και στη συμβολή του στην ανάπτυξη της περιοχής τους. Ακόμα, στο 
αν πιστεύουν ότι θα φέρει προβλήματα στις αγορές, συμπληρώνουν το 
κατάλληλο μέρος για αυτούς να γίνει το εμπορικό και τέλος τι προτιμούν να 
διαθέτει το εμπορικό κέντρο που θα γίνει στην περιοχή τους.  
 
Αν υπήρχε εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία θα το 
επισκεπτόσασταν (ερώτηση 20α) 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 263 75.6 75.6 75.6 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 70 20.1 20.1 95.7 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 1 0.3 0.3 96.0 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 6 1.7 1.7 97.7 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 8 2.3 2.3 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   
 

ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΣΑΣΤΑΝ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το 75.6% των ερωτηθέντων 
καταναλωτών είναι θετικοί στο να επισκεφτούν το εμπορικό κέντρο. 
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Χρειάζεται ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή (ερώτηση 20β): 
 

ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 206 59.2 59.2 59.2 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 111 31.9 31.9 91.1 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 5 1.4 1.4 92.5 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 23 6.6 6.6 99.1 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 3 0.9 0.9 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   

 

ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ

ΜΑΛΛΟΝ OXI

ΣΙΓΟΥΡΑ OXI

ΜΑΛΛΟΝ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ

ΠΟ
ΣΟ

ΣΤ
Ο

70

60

50

40

30

20

10

0

59,2%

31,9%

1,4% 6,6% 0,9%

 
Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το 59.2% των ερωτηθέντων καταναλωτών πιστεύει πως η περιοχή της 

Δυτικής Μακεδονίας χρειάζεται ένα εμπορικό κέντρο. Ενώ ακολουθεί το 31.9% 

που πιστεύει ότι «μάλλον» χρειάζεται. Το σίγουρο είναι ότι στην πλειοψηφία 

τους οι καταναλωτές είναι θετικοί με την δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου 

στην περιοχή.  

 

 
 
 
 
 

115 
 



Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι βιώσιμο ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική 
Μακεδονία (ερώτηση 20γ):  
 

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 152 43.7 43.7 43.7 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 168 48.3 48.3 92.0 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 3 0.9 0.9 92.8 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 19 5.5 5.5 98.3 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 6 1.7 1.7 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   

 
 

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Όπως παρατηρούμε, οι καταναλωτές θεωρούν πως ένα εμπορικό κέντρο 

στην περιοχή, θα είναι σίγουρα βιώσιμο (43.7%) ή πιστεύουν πως θα είναι 

«μάλλον» βιώσιμο (48.3%). 
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Θα μπορούσε να γίνει ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία ο 
βασικός προορισμός σας (ερώτηση 20δ): 
 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 111 31.9 31.9 31.9 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 156 44.8 44.8 76.7 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 15 4.3 4.3 81.0 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 44 12.6 12.6 93.7 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 22 6.3 6.3 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   

 
 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Και σε αυτή την ερώτηση τα αποτελέσματα είναι θετικά. Το 44.8% των 

ερωτηθέντων καταναλωτών πιστεύει πως το εμπορικό κέντρο θα γινόταν 

«μάλλον» ο βασικός προορισμό τους ενώ το 31.9% πιστεύει πως θα γινόταν 

σίγουρα.  
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Πόσο συχνά θα το επισκεπτόσασταν (ερώτηση 20ε): 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 7 2,0 2,0 2,0 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 142 40,8 40,8 42,8 
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 103 29,6 29,6 72,4 

ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ 38 10,9 10,9 83,3 
ΑΛΛΟ 58 16,7 16,7 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Αν υπήρχε εμπορικό κέντρο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. το 40.8% 

των ερωτηθέντων καταναλωτών θα επισκεπτόταν το εμπορικό κέντρο μία 

φορά την εβδομάδα, ενώ το 29.6% θα το επισκεπτόταν κάθε μήνα.  
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Αν υπήρχε ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία, πιστεύετε ότι θα 
συγκρατούσε τη διαρροή των καταναλωτών προς άλλα εμπορικά 
κέντρα (ερώτηση 20στ): 
 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 140 40.2 40.2 40.2 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 164 47.1 47.1 87.4 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 8 2.3 2.3 89.7 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 26 7.5 7.5 97.1 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 10 2.9 2.9 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   

 
 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Οι ερωτηθέντες καταναλωτές στην πλειοψηφία (47.1%), πιστεύουν πως αν 

υπήρχε ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία οι καταναλωτές «μάλλον» 

δεν θα επισκεπτόταν άλλα κέντρα εκτός νομού. Το 40.2% πιστεύει πως το 

εμπορικό κέντρο στην περιοχή τους, θα σταματούσε σίγουρα τη διαρροή των 

καταναλωτών προς άλλα εμπορικά εκτός νομού. Ενώ τα ποσοστά των 

καταναλωτών που δεν πιστεύουν κάτι τέτοιο είναι πολύ μικρά. Ένα εμπορικό 
119 

 



κέντρο στη Δυτική Μακεδονία θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη της 
περιοχής (ερώτηση 20ζ): 
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 185 53.2 53.2 53.2 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 128 36.8 36.8 89.9 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 7 2.0 2.0 92.0 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 25 7.2 7.2 99.1 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 3 0.9 0.9 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   

 
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Το 53.2% και το 36.8% των ερωτηθέντων καταναλωτών πιστεύουν πως ένα 

εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία θα συμβάλλει σίγουρα και «μάλλον» 

αντίστοιχα, στην ανάπτυξη της περιοχής. Και σε αυτήν την ερώτηση τα 

ποσοστά των ερωτηθέντων καταναλωτών που είναι αρνητικοί στην ερώτηση 

αυτή είναι πολύ μικρά.  
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Η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία θα 
δημιουργούσε προβλήματα στις τοπικές αγορές (ερώτηση 20η):  
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 108 31,0 31,0 31,0 
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 155 44,5 44,5 75,6 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 16 4,6 4,6 80,2 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 57 16,4 16,4 96,6 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 12 3,4 3,4 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Οι καταναλωτές (44.5%), θεωρούν η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου στη 
Δυτική Μακεδονία «μάλλον» θα δημιουργούσε προβλήματα στις τοπικές 
αγορές ενώ το 31% είναι σίγουρο. Βέβαια, υπάρχει και ένα ποσοστό 
καταναλωτών (16.4%), οι οποίοι πιστεύουν πως «μάλλον» δεν θα υπάρξει 
κάποιο πρόβλημα μεταξύ εμπορικού κέντρου και τοπικής αγοράς, ενώ το 
4.6% (ακόμα μικρότερο ποσοστό), θεωρεί πως σίγουρα δεν θα υπάρξει 
πρόβλημα.  
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Αν γινόταν ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία ποιο σημείο θα 
ήταν το πιο κατάλληλο (ερώτηση 20θ):  
 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΗΜΕΙΟ 
 

  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΟΔΙΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 28 8,0 8,0 8,0 
ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΙΛΩΝ 132 37,9 37,9 46,0 
ΚΟΜΒΟΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 27 7,8 7,8 53,7 
ΚΟΜΒΟΣ ΜΠΑΡΑΣ 76 21,8 21,8 75,6 
ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΚΑΠΟΙΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

61 17,5 17,5 93,1 

ΑΛΛΟΥ 24 6,9 6,9 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το 37.9% των ερωτηθέντων καταναλωτών απάντησε πως το πιο κατάλληλο 

σημείο για να γίνει ένα εμπορικό κέντρο είναι στον κόμβο στα Κοίλα. Το 

21.8% στον κόμβο της Μπάρας, το 17.5% σε κάποια από τις πρωτεύουσες 

των νομών της Δυτικής Μακεδονίας, το 8% στα διόδια του Πολυμύλου ενώ το 

7.8% στον κόμβο της Ξηρολίμνης.  
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Ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία τι θα θέλατε να έχει 
(ερώτηση 20ι): 
 

ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 110 31,6 31,6 31,6 
SUPER MARKET 85 24,4 24,4 56,0 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 64 18,4 18,4 74,4 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 58 16,7 16,7 91,1 
ΤΑΒΕΡΝΕΣ/ΠΙΤΣΑΡ./ΕΣΤΙΑΤ. 31 8,9 8,9 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100,0 100,0   

 
 

ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Παρατηρούμε πως το 31,6% των καταναλωτών που πήρε μέρος στην έρευνα 

(91.1%), απάντησε πως θέλει το εμπορικό κέντρο να έχει καταστήματα 

(ένδυσης, υπόδησης, είδη δώρων κ.λ.π) ως πρώτη επιλογή. Το 24,4% 

SUPER MARKET, το 18,4% τεχνικό κατάστημα ενώ ακολουθούν οι 

καφετέριες και οι ταβέρνες/πιτσαρίες/εστιατόρια με 16,7% και 8,95 αντίστοιχα. 
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Παρακάτω αποτυπώνονται ορισμένες απόψεις και ο καταναλωτής 
καλείται να πει αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές (ερώτηση 21): 
 
1. Η Εγνατία οδός έφερε πιο κοντά τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας 
και η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα εξυπηρετούσε ολόκληρη 
την περιοχή. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 322 92.5 92.5 92.5 
ΟΧΙ 15 4.3 4.3 96.8 
ΔΓ/ΔΑ 11 3.2 3.2 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Στο αν η Εγνατία οδός έφερε πιο κοντά τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, 

η συντριπτική πλειοψηφία (92,5%) απάντησε θετικά. Αυτό σημαίνει πως η 

Εγνατία οδός είναι ένα έργο που βοήθησε, διευκόλυνε και ευχαρίστησε πολύ 

κόσμο και για διάφορους σκοπούς – λόγους (εργασία, διασκέδαση κ.λπ.)  
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2. Η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα συνέβαλε στην ανάπτυξη 
ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 277 79.6 79.6 79.6 
ΟΧΙ 40 11.5 11.5 91.1 
ΔΓ/ΔΑ 31 8.9 8.9 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
  

Στο αν η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα συνέβαλε στην ανάπτυξη 

ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, οι ερωτηθέντες καταναλωτές απάντησαν 

με ποσοστό 79,6% θετικά και με ποσοστό 11,5% αρνητικά.  
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3. Η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή θα συγκρατήσει 
τους καταναλωτές στην τοπική αγορά.  
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 267 76.7 76.7 76.7 
ΟΧΙ 50 14.4 14.4 91.1 
ΔΓ/ΔΑ 31 8.9 8.9 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Το 76,7% των ερωτηθέντων καταναλωτών απάντησε θετικά στην άποψη πως 

η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα συγκρατήσει τους καταναλωτές στην 

τοπική αγορά. Το 14,4% πιστεύει πως δεν θα κρατήσει τους καταναλωτές 

στην τοπική αγορά.  
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4. Ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή θα θεωρηθεί ξένο σώμα και δεν 
θα το στηρίξει η τοπική κοινωνία. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 60 17.2 17.2 17.2 
ΟΧΙ 217 62.4 62.4 79.6 
ΔΓ/ΔΑ 71 20.4 20.4 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα  
 
Στην άποψη πως ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή θα θεωρηθεί ξένο σώμα 

και δεν θα το στηρίξει η τοπική κοινωνία, το 62,4% των ερωτηθέντων 

καταναλωτών απάντησε αρνητικά. Πιστεύει δηλαδή πως η κοινωνία και 

κυρίως οι καταναλωτές, θα στηρίξουν το εμπορικό κέντρο και θα το 

επισκέπτονται για αγορές ή για οτιδήποτε άλλο προσφέρει ή διαθέτει. Το 

17,2% απάντησε θετικά, πως όντως θα θεωρηθεί ξένο σώμα, ενώ υπάρχει 

ένα 20,4% όπου απάντησε δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ.  
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5. Θα υπάρξουν αντιδράσεις από τα τοπικά καταστήματα τα οποία δεν 
επιθυμούν την ύπαρξη τέτοιων δραστηριοτήτων. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 255 73.3 73.3 73.3 
ΟΧΙ 54 15.5 15.5 88.8 
ΔΓ/ΔΑ 39 11.2 11.2 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   
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Σχόλια – Συμπεράσματα 
 
Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα, το 73,3% των 

ερωτηθέντων καταναλωτών πιστεύει πως θα υπάρξουν αντιδράσεις από τα 

τοπικά καταστήματα τα οποία δεν επιθυμούν την ύπαρξη ενός εμπορικού 

κέντρου. Ακολουθεί με διαφορά, το 15,5% θεωρεί πως δεν θα υπάρξουν 

αντιδράσεις ενώ το 11,25 δεν απαντά.  

 
 
 

128 
 



6. Κάθε τέτοια δραστηριότητα λειτουργεί σε όφελος των καταναλωτών 
και θα υποστήριζα μία τέτοια προσπάθεια. 
 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΝΑΙ 307 88.2 88.2 88.2 
ΟΧΙ 20 5.7 5.7 94.0 
ΔΓ/ΔΑ 21 6 6 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 348 100.0 100.0   
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Σχόλια - Συμπεράσματα 
 
Τέλος, παρατηρούμε πως το 88,2% των ερωτηθέντων καταναλωτών 

απάντησε θετικά στην άποψη πως ένα εμπορικό κέντρο λειτουργεί σε όφελος 

των καταναλωτών και θα υποστήριζαν μια τέτοια προσπάθεια. Αυτό σημαίνει 

πως οι καταναλωτές στο σύνολο τους θέλουν να λειτουργήσει ένα εμπορικό 

κέντρο στην περιοχή τους και είναι έτοιμοι να το επισκεφτούν και να το 

στηρίξουν αφού το ποσοστό που είναι αρνητικό σε μία τέτοια δραστηριότητα 

είναι μόλις 5,7%.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, 

η οποία αφορά τους καταναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, 

Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας).  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Το συνολικό δείγμα της έρευνας έφτασε τα 348 άτομα, από τα οποία το 

56% αποτελούν γυναίκες και το 44% αποτελούν άντρες.  Ως προς την 

ηλικιακή κατανομή το δείγμα μοιράζεται σε πέντε ομάδες : 15 – 25, 25 – 35, 

35 – 45, 45 -55, 55 – άνω. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η δεύτερη 

ομάδα, ηλικίες από 25 – 35 με ποσοστό 39,4% των ερωτηθέντων 

καταναλωτών.  

Το επίπεδο εκπαίδευσης και η  επαγγελματική δραστηριότητα 

προσεγγίζουν το μέσο επίπεδο σπουδών και επαγγέλματος της χώρας. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα το 56% των ερωτηθέντων καταναλωτών είναι κάτοχος 

πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ και το 35,1% κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου. Ενώ, το 65,8% 

είναι υπάλληλοι, δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα. Εδώ, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε κυρίως στις τέσσερις 

πρωτεύουσες των νομών τις Δυτ. Μακεδονίας, όπου αποτελούν αστικά 

κέντρα και συγκεντρώνονται κυρίως κάτοικοι με ανώτερο εκπαιδευτικό 

επίπεδο και υπάλληλοι σε υπηρεσίες.  

Το ετήσιο εισόδημα των καταναλωτών κυμαίνεται κυρίως από 12.000€ 

- 20.000€ και από 20.000€ - 40.000€. Ως προς την οικογενειακή κατάσταση τα 

ποσοστά είναι μοιρασμένα σε ανύπαντρους και παντρεμένους, ενώ οι 

διαζευγμένοι αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό. Τέλος, ο αριθμός των μελών 

που ζει μαζί με τους ερωτηθέντες καταναλωτές είναι 0 – 2 μέλη με ποσοστό 

40,6% και 3 – 5 μέλη, με ποσοστό  47,4%.  

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ  

Όσο αφορά την καταναλωτική τάση και την αγορά για είδη διατροφής, 

το 71,8% των καταναλωτών ψωνίζει είδη διατροφής κυρίως από το 

Supermarket, κάθε εβδομάδα (40,8%) ή κάθε δύο ημέρες (33,3%). Τη 
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συγκεκριμένη αγορά την προτιμούν κυρίως για τις τιμές (35,9%) και λόγω της 

απόστασης από το σπίτι τους (24,1%). Με κάθε αγορά συνήθως ξοδεύουν 

21€ - 50€ (48%) ή 51€ - 100€ (26,4%). 

Για τα είδη ένδυσης και υπόδησης οι καταναλωτές προτιμάνε την 

αγορά εντός του νομού (85,2%). Το 60,7% των καταναλωτών προτιμά τα 

εμπορικά κέντρα (60,7%) και τα μεγάλα καταστήματα (24,6%) για τις αγορές 

του, ενώ ψωνίζει κάθε εξάμηνο (44,8%) ή κάθε μήνα (32,8%). Επιλέγουν τη 

συγκεκριμένη αγορά λόγω των τιμών (43,7%), της ποιότητας (29,3%) και της 

ποικιλίας (27%), ενώ ξοδεύουν για είδη ένδυσης και υπόδησης 51€- 

100€(33,9%) ή 101€ - 150€ (35,3%). 

Για τα άλλα είδη οι καταναλωτές επιλέγουν συνήθως την τοπική αγορά 

(52%) για να κάνουν τις αγορές τους, ενώ από τις εκτός νομού αγορές 

προτιμούν την Θεσσαλονίκη (84,8%).  

Συγκρίνοντας οι καταναλωτές την τοπική αγορά με την αγορά εκτός 

νομού τα αποτελέσματα είναι τα εξής: ως προς την ποικιλία, χειρότερη 

(70,7%), ως προς την ποιότητα, δεν έχει διαφορά (57,8%), ως προς τις τιμές, 

χειρότερη (60,4%), ως προς τα επώνυμα προϊόντα, χειρότερη (54,9%), ως 

προς την εξυπηρέτηση, δεν έχει διαφορά (45,7%), ως προς το ωράριο, 

χειρότερο (42,8%), ως προς τις αγορές με πίστωση, δεν έχει διαφορά (41,4%) 

και ως προς την εύκολη πρόσβαση, χειρότερη (37,6%). 

Σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, είναι διατεθειμένοι να πάνε οι καταναλωτές 

για να βρούνε φθηνότερες τιμές (50,3%), καλύτερη ποιότητα (44,8%), 

μεγαλύτερη ποικιλία (62,4%), καλύτερη εξυπηρέτηση (26,4%), βολικό ωράριο 

λειτουργίας (46,6%), πώληση με πίστωση, δόσεις (40,5%) και για επώνυμα 

προϊόντα (52%). 

Οι καταναλωτές για αγορές για είδη διατροφής επισκέπτονται κυρίως  1 

– 3 καταστήματα (96,3%), για είδη ένδυσης και υπόδησης 4 – 6 καταστήματα 

(42,2%) και για δευτερεύοντα είδη 1 – 3 καταστήματα (75,3%). Ενώ το 61,8% 

των ερωτηθέντων καταναλωτών απάντησε πως η επίσκεψη πολλών 

καταστημάτων πριν καταλήξουν να κάνουν τις αγορές τους, σχετίζεται με το 

ποσό που θα ξοδέψουν.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΣΗ 

Οι καταναλωτές στην πλειοψηφία (89,1%) έχουν επισκεφτεί κάποιο 

εμπορικό κέντρο. Ο κύριος λόγος επίσκεψής τους είναι οι αγορές & 

ψυχαγωγία (56,8%). Περισσότερο εντύπωση τους έκανε το πλήθος των 

καταστημάτων για αγορές (51,6%) και η ποικιλία (22,6%).  

Οι καταναλωτές επισκέπτονται συνήθως κάποιο εμπορικό κέντρο τα 

Σαββατοκύριακα (70,6%).  

Τους τελευταίους δύο μήνες οι καταναλωτές επισκέφτηκαν κάποιο 

εμπορικό κέντρο 1 – 2 φορές (42,6%), το τελευταίο εξάμηνο, 1 – 2 φορές 

(44,8%) και 3 – 5 φορές (28,7%). Το τελευταίο έτος, 1 – 2 φορές (30,6%) και 3 

– 5 φορές (33,9%). 

Το πλήθος των καταστημάτων – η ποικιλία (59,4%), είναι αυτό που 

κάνει τους περισσότερους καταναλωτές να επισκέπτονται κάποιο εμπορικό 

κέντρο και συνήθως ψωνίζουν είδη ένδυσης και υπόδησης (85,2%) και 

διατροφής (19%). Με κάθε επίσκεψή τους, ξοδεύουν περίπου 51€-100 (31%), 

101€-150€ (39,7%) και 151€-άνω (24,2%). Ενώ, για διασκέδαση, περίπου 0-

50€ (76,5%).  

Οι καταναλωτές που πήραν μέρος στην έρευνα απάντησαν πως σε 

κάποιο εμπορικό κέντρο πηγαίνουν συνήθως με την οικογένεια (42,3%) ή με 

τους φίλους – παρέα (55,5%).  

Όσοι δεν έχουν επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο, (ποσοστό 10,9%), 

απάντησαν πως μέχρι στιγμής δεν έτυχε (76,3%) και δεν το έχουν επισκεφτεί 

ή λόγω της απόστασης (15,8%). Ενώ το 36,8% απάντησε πως σίγουρα 

σχεδιάζει να το επισκεφτεί στο άμεσο μέλλον και το 57,9% πως μάλλον θα το 

επισκεφτεί. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΣΗ  

Το 75,6% των καταναλωτών που πήραν μέρος στην έρευνα απάντησε 

πως αν υπήρχε εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία σίγουρα θα το 

επισκεπτόταν. Στο αν χρειάζεται να υπάρχει ένα  εμπορικό κέντρο στην 

περιοχή, το 59,2% ήταν θετικοί στην απάντηση τους και μάλιστα απάντησαν 
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«σίγουρα ναι», και το 31,9% «μάλλον» ναι. Στο αν θα ήταν βιώσιμο, το 43,7% 

απάντησε «σίγουρα ναι» και το 48,7% «μάλλον’ ναι.  

Θετικοί είναι οι καταναλωτές και στην ερώτηση, αν θα μπορούσε να 

γίνει βασικός προορισμός ένα εμπορικό κέντρο. Το 31,9% απάντησε 

«σίγουρα» ναι και το 44,8 «μάλλον» ναι.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών απάντησε πως θα 

επισκεπτόταν ένα εμπορικό κέντρο μία φορά την εβδομάδα (40,8%), ενώ στο 

αν το εμπορικό θα συγκρατούσε τη διαρροή των καταναλωτών προς άλλα 

εμπορικά κέντρα, το 40,2% απάντησε «σίγουρα» ναι και το 47,1% «μάλλον» 

ναι.  

Το 53,2% των καταναλωτών πιστεύει πως ένα εμπορικό κέντρο θα 

συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ το 31% και το 44,5% πιστεύει 

πως θα δημιουργούσε προβλήματα στις τοπικές αγορές, «σίγουρα» ναι και 

«μάλλον» ναι αντίστοιχα.  

Ως καταλληλότερο μέρος για να γίνει ένα εμπορικό κέντρο οι 

καταναλωτές επέλεξαν τον κόμβο στα Κοίλα με ποσοστό 37,9%, τον κόμβο 

στην Μπάρα με 21,8%, σε κάποια από τις πρωτεύουσες της Δυτικής 

Μακεδονία με ποσοστό 17,5%. Ακολουθούν τα διόδια του Πολυμύλου με 

ποσοστό 8% και ο κόμβος της Ξηρολίμνης με ποσοστό 7,8%. Ενώ το 6,9% 

των καταναλωτών δεν απάντησε καμία από τις παραπάνω επιλογές.  

Οι καταναλωτές, στο τι θέλουν να διαθέτει ένα εμπορικό κέντρο 

επέλεξαν με 1. Εμπορικά καταστήματα (ένδυσης/ υπόδησης/ είδη δώρων)    

2. Super market, 3.τεχνικό κατάστημα 4. Καφετέριες /μπαρ 5. Ταβέρνες / 

πιτσαρίες / εστιατόρια.  

Τέλος, οι καταναλωτές κλήθηκαν να απαντήσουν αν συμφωνούν ή όχι 

με τις παρακάτω έξι απόψεις :  

1. Στο αν η Εγνατία οδός έφερε πιο κοντά τους νομούς της Δυτικής 

Μακεδονίας και η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα εξυπηρετούσε 

ολόκληρη την περιοχή, το 92,5% των καταναλωτών είναι θετικοί, 

συμφωνούν δηλαδή με την άποψη αυτή.  
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2. Στο ότι η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα συνέβαλε στην 

ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, οι καταναλωτές είναι και πάλι 

θετικοί με ποσοστό 79,6%. 

3. Το ότι η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή θα 

συγκρατούσε τους καταναλωτές στην τοπική αγορά, βρίσκει και πάλι 

σύμφωνούς τους καταναλωτές με ποσοστό 76,7%.  

4. Το 62,4% των καταναλωτών, πιστεύει πως ένα εμπορικό κέντρο δεν θα 

θεωρηθεί ξένο σώμα από την τοπική κοινωνία.  

5. Στο αν υπάρξουν αντιδράσεις από τα τοπικά καταστήματα, τα οποία 

δεν επιθυμούν την ύπαρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το 73,3% των 

καταναλωτών απάντησαν θετικά.  

6. Και τέλος, στο ότι κάθε τέτοια δραστηριότητα λειτουργεί σε όφελος των 

καταναλωτών και αν θα υποστήριζαν μία τέτοια προσπάθεια, το 88,2% 

απάντησε θετικά. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

καταναλωτών που ερωτήθηκαν και καλύπτουν ένα αντιπροσωπευτικό 

κομμάτι της κοινωνία, τάσσονται υπέρ της λειτουργία των εμπορικών 

κέντρων.  

 Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που ο κόσμος βλέπει θετικά 

τα εμπορικά κέντρα είναι η ποικιλία καταναλωτικών αγαθών, σε είδη 

ένδυσης και υπόδησης, τροφίμων, αισθητικής κ.λπ.  

Σημαντικό είναι ότι στα εμπορικά κέντρα στεγάζονται καταστήματα που 

διαθέτουν επώνυμα προϊόντα οπότε γνωστής προέλευσης και ποιότητας 

και κυρίως σε τιμές «στάνταρ» που ορίζονται από την κάθε επώνυμη 

εταιρεία. Επίσης, η κάθε επώνυμη εταιρεία ορίζει την έκπτωση ή την 

προσφορά των προϊόντων, χωρίς αυτά να εξαρτώνται από την «καλή» 

θέληση του κάθε εμπόρου να εξαπατήσει το κοινό, γεγονός που 

παρατηρείται πολλές φορές στα συνοικιακά καταστήματα.  

Δεύτερος σημαντικό λόγος που ολοένα και περισσότερα άτομα 

καταφεύγουν στα εμπορικά της πόλης τους ή μεγαλύτερων πόλεων είναι η 
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εξοικονόμηση χρόνου. Κι αυτό οφείλεται στην εύκολη στάθμευση του 

αυτοκινήτου στα τεράστια parking του εμπορικού, στην εύκολη πρόσβαση 

και γρήγορη εξυπηρέτηση από το ένα κτίριο στο άλλο\, αφού είναι όλα 

συγκεντρωμένα σε ένα τεράστιο κτίριο, σκεπαστό ώστε οι καιρικές 

συνθήκες να μην είναι εμπόδιο.  

Επίσης, τα εμπορικά, εκτός από καταστήματα με είδη ένδυσης, 

υπόδησης, τροφίμων κ.λπ. διαθέτουν και κομμωτήρια, ινστιτούτα 

αισθητικής, «τσαγκαράδικα» και «κλειδαράδικα» κι έτσι μπορεί κάπιος να 

καλύψει και άλλες ανάγκες του και να εξυπηρετηθεί χωρίς να χάνει 

πολύτιμο χρόνο λόγω της μετακίνησης.  

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι τα εμπορικά κέντρα προσφέρουν 

ψυχαγωγία. Οι κινηματογράφοι, τα ζεστά καφέ, τα φαγάδικά, οι χώροι με 

παιχνίδια όπως μπιλιάρδα και ηλεκτρονικά, είναι χώροι εκτόνωσης και 

διασκέδασης μετά τη βόλτα στα «μαγαζιά». Όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που 

επιλέγουν εξ’ αρχής το εμπορικό κέντρο της πόλης τους για ψυχαγωγία 

δίνοντας εκεί «ραντεβού» με τους φίλους τους.  

Έτσι, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι η εξέλιξη των σύγχρονων 

παραδοσιακών αγορών. Ολοένα και περισσότερος κόσμος καταφεύγει στα 

τεράστια κτίρια με τις κυλιόμενες σκάλες, για να ικανοποιήσει τις διάφορες 

ανάγκες του.  
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους καταναλωτές ήταν το εξής : 

 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. Φύλο: 

   1. Άντρας     2. Γυναίκα 
 
2. Ηλικία: 
  1. 15 - 25     2. 25 - 35          3. 35 - 45        4. 45 – 55         5. 55 – άνω  
 
 
3. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας; 

 1. Δημοτικού       2. Γυμνάσιου  3. Λυκείου   4. Τ.Ε.Ι./ΑΕΙ 
 
4. Ποια είναι η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα σας; 

 1. Άνεργος 
 2. Αγρότης /τισα / κτηνοτρόφος   
 3. Εργάτης /τρια   
 4. Οικιακά    
 5. Υπάλληλος (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) 
 6. Ελεύθερος /η επαγγελματίας 
 7. Ιδιοκτήτης /τρια - Μέτοχος επιχείρησης  
 8. Εισοδηματίας 
 9. Άλλη, (παρακαλούμε 
προσδιορίστε)……..………………………………….. 

 
5. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα σας, είναι; 

 1. Μικρότερο από 12.000 €   2. Από 12.000 € έως 20.00  
 3. Από 20.000 € έως 40.000 €   4. Μεγαλύτερο από 40.000 
 5. ΔΓ/ΔΑ 

 
6. Η οικογενειακή σας κατάσταση, είναι; 

 1. Ανύπαντρος/η  
 2. Παντρεμένος/η.       Πόσα παιδιά: …….  
 3. Διαζευγμένος/η  Πόσα παιδιά: …….  

 
7. Ο αριθμός των μελών που ζει μαζί σας, εκτός από εσάς, είναι; 

 1. 0 – 2    2. 3 – 5    3. 5 – άνω  
 
 
 
 
 
 
 
 

136 
 



 
ΙΙ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 
 
8α. Τα βασικά είδη διατροφής* τα ψωνίζετε κυρίως από: 

 1. Τη λαϊκή αγορά   2. Το κατάστημα της γειτονιάς (mini market) 
 3. Το Supermarket   4. Το Discount Market (π.χ. Lidl, Dia)  
 5. Άλλο, Προσδιορίστε: ……………………………………………………… 
(*) βασικά είδη διατροφής εννοούνται τα: αλεύρι, δημητριακά, κρέας, ψάρι, 
γαλακτοκομικά,  αυγά, έλαια, λίπη, φρούτα, λαχανικά,   ζαχαρώδη, λοιπά είδη 
 διατροφής. 

 
8β. Πόσο συχνά ψωνίζετε είδη διατροφής: 

 1. Καθημερινά     2. Κάθε δύο ημέρες   
 3. Κάθε εβδομάδα    4. Κάθε δεκαπενθήμερο  
 5. Κάθε μήνα     6. Άλλο, προσδιορίστε: 
………….…….  

 
8γ. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να προτιμάτε τη συγκεκριμένη αγορά:  

 1. Οι τιμές     2. Η ποικιλία    
 3. Η ποιότητα    4. Η εξυπηρέτηση    
 5. Η απόσταση από το σπίτι μου  6. Αγορά με πίστωση, δόσεις  
 7. Το ωράριο    8. Άλλο, προσδιορίστε:……. 

 
8δ. Πόσα περίπου ξοδεύετε με κάθε αγορά σας για είδη διατροφής:  

 1. 0 – 20€     2. 21 – 50€ 
 3. 51 – 100€    4. 101 – 150€ 
 5. 151 –  άνω  

 
9α1. Τα είδη ένδυσης & υπόδησης τα ψωνίζετε κυρίως από:  

 1. Τη λαϊκή αγορά 
 2. Tην αγορά εντός του νομού 

 
9α2. Τα είδη ένδυσης & υπόδησης τα ψωνίζετε κυρίως από: 

 1. Tην αγορά εκτός νομού 
 2. Μεγάλα καταστήματα (π.χ. Sprinter, Mark & Spencer)  
 3. Εμπορικά κέντρα (π.χ. Cosmos στη Θεσ/νίκη) 
 4. Άλλο, προσδιορίστε: ……………………………………… 

 
9β. Πόσο συχνά ψωνίζετε είδη ένδυσης & υπόδησης: 

 1. Κάθε εβδομάδα    2. Κάθε μήνα 
 3. Κάθε εξάμηνο    4. Κάθε χρόνο 
 5. Άλλο, προσδιορίστε: ………….…….  

 
9γ. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να προτιμάτε τη συγκεκριμένη αγορά:  

 
 1. Οι τιμές     2. Η ποικιλία 
 3. Η ποιότητα    4. Η εξυπηρέτηση  
 5. Η απόσταση από το σπίτι μου  6. Αγορά με πίστωση, δόσεις 
 7. Το ωράριο    8. Άλλο, προσδιορίστε: ……. 

 
 

137 
 



 
9δ. Πόσα περίπου ξοδεύετε με κάθε αγορά σας για είδη ένδυσης & υπόδησης:  

 1. 0 – 50€     2. 51 – 100€ 
 3. 101 – 150€    4. 151 - 200€    
 5. 201 – άνω     

 
 
10. Εκτός από τα είδη διατροφής, για τα άλλα είδη, προτιμάτε την τοπική αγορά  
      (δηλαδή εντός νομού) ή κάποια άλλη εκτός νομού.   

 1. Οπωσδήποτε την τοπική        2. Συνήθως την τοπική 
 3. Οπωσδήποτε την αγορά εκτός Νομού 4. Συνήθως την αγορά εκτός Νομού  
 5. Δεν υπάρχει διαφορά, όπως τύχει 

 
11. Όταν κάνετε τις αγορές σας από αγορά εκτός νομού, ποια προτιμάτε 
συνήθως;   

 1. Βέροια     2. Θεσσαλονίκη 
 3. Λάρισα     4. Έδεσσα  
 5. Αθήνα     6. Άλλο, 
προσδιορίστε:……………………… 

 
12. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά και παρακαλούμε να 
προσδιορίσετε για κάθε ένα από αυτά, αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή 
χειρότερη από την άλλη αγορά που συνήθως προτιμάτε.   
                                           Καλύτερη         Χειρότερη        Δεν έχει διαφορά      ΔΓ/ΔΑ 

 
1.Ποικιλία                                                                            
2.Ποιότητα                                                                            
3.Τιμές                                                                             
4.Επώνυμα προϊόντα                                                                           
5.Εξυπηρέτηση                                                                           
6.Ωράριο                                                                            
7.Αγορά με πίστωση, δόσεις                                                                          
8.Εύκολη πρόσβαση, Parking                                                                          
 
13. Τι βαρύτητα έχουν για σας τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή της αγοράς που 
προτιμάτε;(Συντελεστής βαρύτητας από 1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ) 

                                                     1                2               3                 4            5 
 

1.Τιμή                                                                            
2.Ποιότητα                                                                           
3.Ποικιλία                                                                 
4.Εξυπηρέτηση                                                               
5.Ωράριο λειτουργίας                                                                
6.Πώληση με πίστωση, δόσεις,                                                           
7.Εύκολη πρόσβαση, Parking                                                              
8.Επώνυμα προϊόντα                                                                          
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14. Πόσο μακριά είστε διατεθειμένοι να πάτε για να κάνετε τις αγορές σας για να 
βρείτε:                           
                                                              Εντός     Εντός       Σε διπλανό      Σε μεγάλο 
                                                             πόλης    Νομού Νομό    Εμπορικό κέντρο
                                                                                                                                                                     

 
1.Φθηνότερες τιμές                                                                  
2.Καλύτερη ποιότητα                                                                     
3.Μεγαλύτερη ποικιλία                                                                           
4.Καλύτερη εξυπηρέτηση                                                                 
5.Βολικό ωράριο λειτουργίας                                                                 
6.Πώληση με πίστωση, δόσεις,….                                                         
7.Επώνυμα προϊόντα                                                                  

 
 
 
15. Πριν κάνετε τις αγορές σας πόσα καταστήματα επισκέπτεστε για είδη: 

                       1-3             4-6            6-10       10 - άνω  
 
1.Διατροφής                                                 
2.Ένδυσης & υπόδησης                                               
3.Δευτερεύοντα είδη                                                   

 
16. Η επίσκεψη πολλών καταστημάτων πριν καταλήξετε να κάνετε τις αγορές 
σας σχετίζετε με το ποσό που θα πρέπει να ξοδέψετε; (όσο πιο πολλά πρόκειται να 
ξοδευτούν τόσο πιο μεγάλη έρευνα κάνω στην αγορά που προτιμώ να ψωνίζω). 

 1. Ναι      2. Όχι 
 3. Εξαρτάται. Προσδιορίστε: 
……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΣΗ 
 
17. Έχετε επισκεφτεί κάποιο εμπορικό κέντρο (π.χ. Mediterranean Cosmos στη 
Θεσ/νίκη) 

 1. Ναι      2. Όχι 
 
Αν ΝΑΙ 
18α. Η επίσκεψη σας έγινε για: 

 1. Αγορές      2. Περισσότερο για αγορές 
 3. Ψυχαγωγία     4. Περισσότερο για ψυχαγωγία 
 5. Αγορές & Ψυχαγωγία 
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18β. Όταν επισκεφτήκατε για πρώτη φορά ένα εμπορικό κέντρο τι σας 
εντυπωσίασε περισσότερο: 

 1. Το πλήθος των καταστημάτων για αγορές  
 2. Το πλήθος των καταστημάτων για ψυχαγωγία 
 3. To Parking       4. Η αρχιτεκτονική του, ο 
σχεδιασμός του 
 5. Οι χαμηλές τιμές     6. Η ποικιλία  
 7. Η Εξυπηρέτηση      8. Το ωράριο λειτουργίας  
 9. Άλλο. Προσδιορίστε: …………………………………………………… 

 
18γ. Συνήθως πότε επισκέπτεστε κάποιo εμπορικό κέντρο: 

 1. Καθημερινές    2. Σαββατοκύριακα 
 3. Αργίες     4. Άλλο, προσδιορίστε: 
…………………. 

 
18δ. Πόσες φορές επισκεφτήκατε κάποιο εμπορικό κέντρο:  

                       0          1-2         3-5         6-8         9 – άνω   
  
1. Τους τελευταίους δύο μήνες                                      
2. Το τελευταίο εξάμηνο                                        
3. Το τελευταίο έτος                                          

 
 
18ε. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να επισκέπτεστε ένα εμπορικό κέντρο 
  

 1. Το πλήθος των καταστημάτων-Η ποικιλία 
 2. Οι τιμές 
 3. Η εξυπηρέτηση       
 4. Το ωράριο λειτουργίας 
 5. Το περιβάλλον    
 6. H εύκολη πρόσβαση – τοparking 
 7. Εξοικονόμηση χρόνου    
 8. Ο συνδυασμός αγορών και ψυχαγωγίας 
 9. Άλλο, προσδιορίστε: ………………………………………………… 

 
18στ. Συνήθως τι είδη ψωνίζετε από το εμπορικό κέντρο: 
  

 1. Διατροφής     2. Ένδυσης & Υπόδησης 
 3. Λευκά είδη – είδη σπιτιού   4. Ατομικής περιποίησης 
 5. Είδη δώρων    6. Αθλητικά είδη 
 7. Παιχνίδια    8.Άλλο, προσδιορίστε: ….. 
 
 

18ζ. Κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα εμπορικό κέντρο πόσα ξοδεύετε για 
αγορές, (περίπου): 

 1. 0 – 50€      2. 51 – 100€ 
 3. 101 – 150€      4. 151 – άνω  

 
18η. Κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα εμπορικό κέντρο πόσα ξοδεύετε για  
         ψυχαγωγία, (περίπου): 

 1. 0 – 50€      2. 51 – 100€ 
 3. 101 – 150€      4. 151 – άνω  
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18θ. Όταν επισκέπτεστε ένα εμπορικό κέντρο πηγαίνετε: 
 1. Μόνος      2. Με την οικογένεια 
 3. Με παρέα ( τους φίλους/ες)  4. Άλλο, προσδιορίστε: 
………………………… 

 
Αν ΟΧΙ 
19α. Τι σας έκανε μέχρι στιγμής να μην έχετε επισκεφτεί ένα εμπορικό κέντρο:  

 1. Δεν έτυχε    2. Η απόσταση, είναι μακριά  
 3. Δεν έχει να μου προσφέρει τίποτε περισσότερο 
 4. Άλλο. Προσδιορίστε: 
…………………………………………………………… 

 
19β. Σχεδιάζετε στο άμεσο μέλλον να επισκεφτείτε ένα εμπορικό κέντρο;  

 1. Σίγουρα ναι    2. Μάλλον ναι  
 3. Σίγουρα όχι    4. Μάλλον όχι 
 
 
 
 

 
 
 
ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΣΗ 
 
20α. Αν υπήρχε εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία θα το 
επισκεπτόσασταν;  

 1. Σίγουρα ναι    2. Μάλλον, ναι 
 3. Σίγουρα όχι    4. Μάλλον, όχι 
 5. Εξαρτάται, Προσδιορίστε: ………………………………………………. 

 
20β. Χρειάζεται να υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή;  

 1. Σίγουρα ναι    2. Μάλλον, ναι 
 3. Σίγουρα όχι    4. Μάλλον, όχι 
 5. Εξαρτάται, Προσδιορίστε: 
…………………………………………………. 

 
20γ. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι βιώσιμο ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική 
Μακεδονία;  

 1. Σίγουρα ναι    2. Μάλλον, ναι 
 3. Σίγουρα όχι    4. Μάλλον, όχι 
 5. Εξαρτάται, Προσδιορίστε: 
…………………………………………………. 

 
20δ. Θα μπορούσε να γίνει ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία ο 
βασικός  
         προορισμός σας;  

 1. Σίγουρα ναι    2. Μάλλον, ναι 
 3. Σίγουρα όχι    4. Μάλλον, όχι 
 5. Εξαρτάται, Προσδιορίστε: 
…………………………………………………….. 
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20ε. Πόσο συχνά θα το επισκεπτόσασταν;  
 1. Κάθε μέρα    2. Μια φορά την εβδομάδα 
 3. Κάθε μήνα    4. Κάθε εξάμηνο 
 5. Άλλο, Προσδιορίστε: ………………………………………………….. 

 
20στ. Αν υπήρχε ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία, πιστεύετε ότι θα 
συγκρατούσε 

τη διαρροή των καταναλωτών προς άλλα κέντρα εκτός νομού;  
 1. Σίγουρα ναι    2. Μάλλον, ναι 
 3. Σίγουρα όχι    4. Μάλλον, όχι 
 5. Εξαρτάται, Προσδιορίστε: …………………………………………….. 

 
20ζ. Ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία θα συνέβαλε στην ανάπτυξη 
της περιοχής;  

 1. Σίγουρα ναι    2. Μάλλον, ναι 
 3. Σίγουρα όχι    4. Μάλλον, όχι 
 5. Εξαρτάται, Προσδιορίστε: ……………………………………….. 

 
20η. Η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία  

θα δημιουργούσε προβλήματα στις τοπικές αγορές;   
 1. Σίγουρα ναι    2. Μάλλον ναι 
 3. Σίγουρα όχι    4. Μάλλον όχι 
 5. Εξαρτάται, Προσδιορίστε: 
………………………………………………………….. 

 
20θ. Αν γίνονταν ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία ποιο σημείο  

θα ήταν το πιο κατάλληλο;   
 1. Πριν από τα διόδια του Πολυμύλου  2. Στον κόμβο των Κοίλων 
 3. Στον κόμβο της Ξηρολίμνης   4. Στον κόμβο της Μπάρας 
 5. Σε κάποια από τις πρωτεύουσες των νομών της Δυτικής Μακεδονίας  
 6. Αλλού, Προσδιορίστε: 
…………………………………………………….. 

 
 
20ι. Ένα εμπορικό κέντρο στη Δυτική Μακεδονία, τι θα θέλατε να έχει;   
  

 1. Εμπορικά καταστήματα (ένδυσης/υπόδησης/είδη δώρων κλπ) 
 2. Super Market (είδη διατροφής, κλπ.) 
 3. Τεχνικό κατάστημα (praktiker) 
 4. Σινεμά 
 5. Bowling  
 6. Παιδική χαρά   
 7. Καφετέριες/Μπαρ 
 8. Ταβέρνες/Πιτσαρίες/Εστιατόρια 
 9. Φαστφούντ (γυράδικα, σνακ-μπαρ, Goodies κλπ.)  
 10. Συνεδριακό κέντρο 
 11. Πλυντήριο αυτοκινήτων 
 12. Βενζινάδικο 
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21. Παρακάτω αποτυπώνονται ορισμένες απόψεις και θα ήθελα να μου πείτε αν 
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτές: 

                                                                                  Ναι               Όχι              ΔΓ/ΔΑ 
 
1. Η Εγνατία οδός έφερε πιο κοντά τους νομούς  
της Δυτικής Μακεδονίας και η λειτουργία ενός  
εμπορικού κέντρου θα εξυπηρετούσε ολόκληρη  
την περιοχή.                                                                           
 
2. Η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου θα συνέβαλε 
στην ανάπτυξη ολόκληρης της Δυτ. Μακεδονίας.                                                  
 
3. Η λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή 
θα συγκρατήσει τους καταναλωτές στην τοπική  
αγορά.                                                               
 
4. Ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή θα θεωρηθεί 
ξένο σώμα και δεν θα το στηρίξει η τοπική 
κοινωνία.                                                
 
5. Θα υπάρξουν αντιδράσεις από τα τοπικά 
καταστήματα τα οποία δεν επιθυμούν την ύπαρξη 
τέτοιων δραστηριοτήτων.                                                      
 
6. Κάθε τέτοια δραστηριότητα λειτουργεί σε όφελος 
των καταναλωτών και θα υποστήριζα μία τέτοια 
προσπάθεια.                                                 
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