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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 τον µεταπτυχιακό φοιτητή Αθανάσιο Παπαβασιλείου. 

Το αντικείµενο της εργασίας πραγµατεύεται µε την διερεύνηση και καταγραφή των 

απόψεων και απαιτήσεων των καταναλωτών του Νοµού Κοζάνης για την τοπική τους αγορά. 

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα καθηγητή µου 

∆ρ. Ανδρέα Πετράκη για την αµέριστη συµπαράσταση του και για τις ιδιαίτερα χρήσιµες 

συµβουλές του, όλους τους διδάσκοντες του Μ.Π.Σ. τόσο του πανεπιστηµίου Μακεδονίας όσο και 

του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας για τις πολύτιµες γνώσεις που µου παρείχαν και βεβαίως την 

οικογένεια µου για την υποµονή της και την συµπαράστασή της. 

Η εκπόνηση της επισκοπικής έρευνας που απαιτήθηκε για την τοπική αγορά του Νοµού 

Κοζάνης, προϋπόθετε βασικές ερευνητικές γνώσεις:  

α) για την δόµηση του κατάλληλου ερωτηµατολογίου σύµφωνα µε τις αρχές των 

επισκοπικών ερευνών και των συνεντεύξεων πρόσωπο µε πρόσωπο µέσω του οποίου 

συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδοµένα για την επεξεργασία και την εξαγωγή των 

συµπερασµάτων,  

β) για τον καθορισµό του ελάχιστου απαιτούµενου δείγµατος που θα συµµετέσχε 

στην έρευνα και την ορθή αντιπροσώπευση όλων των ζητούµενων κατηγοριών,  

γ) για την επεξεργασία των δεδοµένων µε ειδικά στατιστικά εργαλεία λογισµικού 

όπως το SPSS και  

δ) για την επεξεργασία, ανάλυση και εξαγωγή των προτάσεων – συµπερασµάτων. 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν γνωστικό αντικείµενο των µαθηµάτων «Μεθοδολογία 

έρευνας» και «Στατιστικές Μέθοδοι µε εντατική χρήση Η/Υ», που διδάσκονται στο Γ’ εξάµηνο 

σπουδών του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Συστήµατα Υπολογιστών» του Τµήµατος 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η έρευνα διεξήχθη µε τυχαία δειγµατοληψία στις µεγαλύτερες πόλεις του 

Νοµού Κοζάνης οι οποίες ήταν η Κοζάνη, η Πτολεµαΐδα, η Σιάτιστα, τα Σερβία, το 

Βελβεντό, η Νεάπολη, η Αιανή και τα περίχωρα αυτών για την το δυνατό πληρέστερη 

αντιπροσώπευση των κατοίκων του Νοµού. Από τις προαναφερθείσες περιοχές 

προσεγγίστηκαν συνολικά 800 καταναλωτές από τους οποίους εν τέλει συµµετείχαν 

στην έρευνα οι 376 (0,24% του πληθυσµού), αριθµός που είναι εντός των ορίων και 

πληροί την αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσµού. 

Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 24 ερωτήσεων 

κλειστού κυρίως τύπου. Γενικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να γίνει 

καταγραφή των προθέσεων των καταναλωτών και της προοπτικής της τοπικής 

αγοράς του Νοµού Κοζάνης. 

Ειδικότεροι στόχοι ήταν να καταγραφούν: 

• οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές προτιµούν ή δεν 

προτιµούν την τοπική αγορά,  

• τι θα επιθυµούσαν επιπλέον από την τοπική τους αγορά,  

• σε ποια κριτήρια δίνουν έµφαση για την επιλογή µιας αγοράς,  

• τι τύπου προϊόντα επιλέγουν από άλλες αγορές,  

• πόσο συχνά µετακινούνται σε άλλες αγορές,  

• ποιο ύψος δαπανών ποσοστιαία διαθέτουν σε άλλες αγορές. 

Το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας περιγράφεται αναλυτικά στο 

δεύτερο κεφάλαιο. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας γίνεται στο 

τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτονται τα συµπεράσµατα και στο 

πέµπτο κεφάλαιο οι επισηµάνσεις – προτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. Σκοπός της έρευνας 

Η αγορά του νοµού Κοζάνης, όπως και οι αγορές ολόκληρης της Ελλάδας αλλά 
και ευρύτερα των αναπτυγµένων κρατών, διαφοροποιούνται ραγδαία στο πλαίσιο της 
παγκοσµιοποίησης, της κατάργησης των συνόρων και της τεχνολογικής εξέλιξης. 

Τίθεται το καίριο ερώτηµα αν αυτή η διαφοροποίηση, είναι τελικά θετική ή 
αρνητική για τον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής και ποιες είναι οι 
συνέπειες της σε επίπεδο τοπικής αγοράς. 

Τα βασικά ερωτήµατα τα οποία αποτέλεσαν αφορµή για την διεξαγωγή της 
παρούσας έρευνας ήταν: 

• Ποια τα κριτήρια και οι προθέσεις των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης;  

• Σε ποιο βαθµό η τοπική αγορά καλύπτει τις απαιτήσεις των καταναλωτών; 

• Ποιες οι ελλείψεις της τοπικής αγοράς του νοµού Κοζάνης και ποιες οι 
προοπτικές της; 

Τα παραπάνω αποτελούν µερικά από τα πολλά και κρίσιµα ερωτήµατα που 
αφορούν την τοπική αγορά του νοµού Κοζάνης. Ερωτήµατα στα οποία θα επιχειρήσει 
να δώσει απαντήσεις η παρούσα έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα, 
Φεβρουάριος 2007 έως Ιούλιος 2007. 

Πέρα από τον κύριο στόχο, που είναι η απάντηση στα παραπάνω βασικά 
ερωτήµατα, η έρευνα πραγµατεύεται και µια σειρά παραµέτρων, που συνθέτουν την 
εικόνα του καταναλωτή στον νοµό Κοζάνης. Μεταξύ των άλλων περιέχει : 

Στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης, την κύρια επαγγελµατική 
δραστηριότητα και το οικογενειακό εισόδηµα των καταναλωτών. 

Την άποψη των καταναλωτών για τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς 
όπως και τον βαθµό ικανοποίησης τους από τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς. 

Τα κριτήρια στα οποία δίνουν βαρύτητα οι καταναλωτές όπως και το βαθµό 
ικανοποίησης τους τόσο από τους καταστηµατάρχες όσο και από τους υπαλλήλους 
των καταστηµάτων. 

Τη συχνότητα πραγµατοποίησης αγορών σε αγορές εκτός της τοπικής και για 
ποια καταναλωτικά είδη. 

Το ποσοστό δαπάνης που διαθέτουν  τόσο στην τοπική αγορά όσο και στην µη 
τοπική. 

ΚΟΖΑΝΗ, Ιούλιος 2007 
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1.2. Κατανάλωση και καταναλωτής 

Για λόγους σφαιρικότερης ενηµέρωσης του αναγνώστη και οµαλότερης 
εισαγωγής του στο αντικείµενο της έρευνας κρίθηκε σκόπιµο να προταχθεί µια 
σύντοµη και περιεκτική ενότητα σχετική µε τις έννοιες της κατανάλωσης και του 
καταναλωτή. 

Κατανάλωση είναι η οικονοµική δραστηριότητα, η οποία επηρεάζεται από τις 
κοινωνικές και ψυχολογικές διεργασίες του ατόµου, που προβαίνει στην 
πραγµατοποίηση αυτής της δραστηριότητας.  

Το άτοµο καταναλώνει, επειδή µέσα από την κατανάλωση ικανοποιεί τις 
ανάγκες του. Η ικανοποίηση των αναγκών ισοδυναµεί µε τη χρησιµότητα, που 
λαµβάνει το άτοµο από την κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών. Το άτοµο-
καταναλωτής µεγιστοποιεί τη χρησιµότητά του από την κατανάλωση αγαθών και 
υπηρεσιών µέχρι το σηµείο που του επιτρέπουν το εισόδηµά του αλλά και οι τιµές 
των αγαθών (Καραποστόλης, 1983, Σιώµκος, 2002). 

Η κατανάλωση επιτυγχάνεται µέσα από κάποια δαπάνη. Ως δαπάνες σε µια 
αγορά νοούνται τόσο η κατανάλωση όσο και οι επενδύσεις. 

Η συµπεριφορά του καταναλωτή βασίζεται στην «αρχή της µεγιστοποίησης 
της χρησιµότητας», που απορρέει από την ικανοποίηση των αναγκών του. Οι 
ανάγκες αυτές, πραγµατικές ή πλασµατικές, είναι ζωτικής σηµασίας για τα άτοµα και 
τα νοικοκυριά, διότι καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης 
(δηλαδή τις βιολογικές/ φυσιολογικές, κοινωνικές, συναισθηµατικές και ψυχολογικές 
ανάγκες).  

Ο καταναλωτής είναι η οντότητα που αγοράζει ή έχει τη δυνατότητα να 
αγοράσει ένα προϊόν που παρέχεται για πώληση και που αποβλέπει στην ικανοποίηση 
αναγκών (προσωπικών ή µη). Ο όρος καταναλωτής περιλαµβάνει: 

• Τον τελικό καταναλωτή (Ultimate consumer) 

• Τον βιοµηχανικό πελάτη (Industrial user) 

Ο καταναλωτής είναι αυτός που ενεργά συµµετέχει στην αγοραστική 
διαδικασία σε ένα δεδοµένο περιβάλλον. Η µελέτη της συµπεριφοράς του καταναλωτή 
ενδιαφέρει : 

• Τους µελετητές της ανθρώπινης συµπεριφοράς 

• Τους καταναλωτές 

• Τα στελέχη των επιχειρήσεων 

Η εποχή µας, όµως, χαρακτηρίζεται από πολλές παραδοξότητες, ανάµεσα στις 
οποίες θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και η καταναλωτική συµπεριφορά: Από τη µια 
πλευρά, οι καταναλωτές έχουν τις δυνατότητες εναλλακτικών επιλογών σε αγαθά 
και υπηρεσίες (όσον αφορά την ποικιλία και την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών 
ή τους τρόπους αγοράς και πληρωµής για την απόκτησή τους κ.ά.). Από την άλλη, οι 



 7 

καταναλωτικές επιλογές των ατόµων σήµερα είναι ιδιαίτερα επισφαλείς για τα ίδια τα 
άτοµα, τις κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον. 

Σήµερα, οι καταναλωτές στις αναπτυγµένες χώρες έχουν στη διάθεσή τους 
µία τεράστια ποικιλία προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά µπορεί να ικανοποιούν την ίδια 
ανάγκη, ωστόσο για να προσελκύσουν τον καταναλωτή παρουσιάζουν 
διαφοροποιήσεις, είτε ουσιαστικές είτε επιφανειακές. Υπάρχουν, επίσης, προϊόντα τα 
οποία δηµιουργούν την ανάγκη στον καταναλωτή, δηλαδή χωρίς την ύπαρξη του 
προϊόντος αυτού δεν θα υπήρχε και η συγκεκριµένη ανάγκη για ένα συγκεκριµένο 
καταναλωτή.  

Η Συµπεριφορά του Καταναλωτή περιλαµβάνει τον τρόπο που ο 
καταναλωτής λαµβάνει καταναλωτικές αποφάσεις. Η ανάλυση της συµπεριφοράς του 
Καταναλωτή περιλαµβάνει τα παρακάτω κύρια ερωτήµατα : 

• Ποιος καταναλωτής συµπεριλαµβάνεται στην αγορά; 

• Τι αγοράζεται στην αγορά;  

• Πότε αγοράζεται ;  

• Πόσο συχνά; 

• Ποιος συµµετέχει στην αγορά; 

• Γιατί αγοράζεται;  

• Που αγοράζεται; 

• Με ποιόν τρόπο γίνεται η αγορά;  

• Πώς ο καταναλωτής διαθέτει τους πόρους του; (Χρήµα, χρόνο, 
προσπάθεια) 

Οι ποσότητες των προσφερόµενων αγαθών είναι µεγάλες και γενικά, µέσω 
της διαφήµισης, γίνεται µία προσπάθεια δηµιουργίας αναγκών και συνεχούς 
κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι πωλήσεις και συνεπώς και τα κέρδη 
των επιχειρήσεων (Cotte et.al., 2005, Mostafa, 2005). 

Η αγοραστική συµπεριφορά ενός καταναλωτή σε σχέση µε κάποιο 
συγκεκριµένο προϊόν µπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα παρακάτω στάδια: 

 

Όσο αναφορά το βαθµό χρήσης του προϊόντος από τους καταναλωτές σε: 

• Μη χρησιµοποιούµενο,  

• ελαφρά χρήση,  

• µέτρια χρήση,  

• πολλή χρήση 
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Όσο αναφορά το στάδιο ετοιµότητας του καταναλωτή σε σχέση µε το προϊόν 
σε: 

• ανηµέρωτο,  

• ενήµερο,  

• ενδιαφερόµενο,  

• έτοιµο για δοκιµή,  

• δοκιµασµένο,  

• κανονικό αγοραστή 

Όσο αναφορά το αναζητούµενο όφελος του καταναλωτή από το προϊόν σε 

• οικονοµία,  

• γόητρο 

Όσο αναφορά την πίστη στη µάρκα σε  

• καµία,  

• ελαφρά,  

• ισχυρή 

Όσο αναφορά την ευαισθησία του καταναλωτή σε παράγοντες προώθησης 
του προϊόντος, σε: 

• ποιότητα,  

• τιµή,  

• εξυπηρέτηση,  

• διαφήµιση,  

• δίκτυα,  

• πώληση 

Μελετώντας τις τάσεις της νέας πραγµατικότητας και κάνοντας αναγωγή στο 
µέλλον, ο σύγχρονος καταναλωτής φαίνεται να επιζητεί την ποιοτική αναβάθµιση 
των καταναλωτικών του προτιµήσεων, ειδικότερα, και του βιοτικού του επιπέδου, 
γενικότερα. Προσανατολίζεται πλέον στην αξία, είναι περισσότερο ενηµερωµένος και 
επιλεκτικός στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, έχει περισσότερες απαιτήσεις και 
πολλές από αυτές είναι άκρως εξειδικευµένες. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αγοραστική συµπεριφορά  επιχειρείται να 
καταγραφεί από την ερώτηση 11 του ερωτηµατολογίου όπου διερευνούνται τα 
κριτήρια των καταναλωτών. 

Το «προφίλ» του σύγχρονου καταναλωτή στο δυτικό κόσµο, γενικά, και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, διαµορφώνεται από τις δηµογραφικές, κοινωνικές, 
πολιτισµικές και οικονοµικές τάσεις και εξελίξεις (π.χ. αλλαγές στην ηλικιακή 
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κατανοµή του πληθυσµού, διαφορές στην οικονοµική δυνατότητα ανάµεσα σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες, αλλαγές στη σύνθεση των σύγχρονων 
νοικοκυριών, αύξηση του ποσοστού των εγγάµων, αύξηση του αριθµού των 
διαζυγίων, αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών κ.λπ.).  

Το προφίλ αποτυπώνεται στην παρούσα έρευνα από τις ερωτήσεις 1 έως και 6 
που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καταναλωτή είναι ο χαµηλότερος 
βαθµός προσήλωσής του στη «µάρκα» σε σχέση µε προηγούµενες εποχές, καθώς και 
η έλλειψη διαθέσιµου χρόνου. Οι νέοι ρυθµοί της ζωής αυξάνουν το άγχος, 
καθιστώντας τον καταναλωτή κατεξοχήν «πεινασµένο για χρόνο» (time hungry), 
παρά το γεγονός ότι σήµερα έχει περισσότερες επιλογές (Σιώµκος, 2002). 

Τα προβλήµατα που συναντά συνήθως ένας καταναλωτής έχουν να κάνουν µε 
την επιλογή αφενός του προϊόντος και αφετέρου την επιλογή του καταστήµατος από 
όπου θα προµηθευτεί αυτό το προϊόν. Έτσι η αδυναµία να αποφασίσει επιτυχώς 
µπορεί να οφείλεται: 

• Στις Πολλές επιθυµίες 

• Στην Έλλειψη κεφαλαίου 

• Στην Ελλιπή πληροφόρηση 

• Στην Έλλειψη χρόνου 

• Στην λάθος Εκπαίδευση 

Οι παράγοντες επιλογής ενός καταναλωτή µπορεί να είναι: 

• Το κόστος των προϊόντων / Οι προσφορές 

• Η Θέση του Καταστήµατος (µεταξύ πόλεων, µέσα στην πόλη) 

• Η Αρχιτεκτονική / Ο Σχεδιασµός / Οι Ευκολίες 

• Η Ποικιλία των προϊόντων / των ειδών 

• Η ποιότητα των προϊόντων / Επώνυµα προϊόντα 

• Η ∆ιαφήµιση / Η Προώθηση 

• Το Προσωπικό 

• Οι Προσφερόµενες υπηρεσίες 

• Ο Τύπος των πελατών 

• Η Ατµόσφαιρα  

Οι παραπάνω παράγοντες επιχειρείται να διερευνηθούν στην παρούσα έρευνα  
µέσα από τις ερωτήσεις 12, 13 και 21. 
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1.1.1. Συµπεριφορά καταναλωτή και στάσεις. 

Το περιβάλλον (µε την ευρεία έννοια του όρου), εντός του οποίου ο 
καταναλωτής αναπτύσσει τις δραστηριότητές του, είναι ανταγωνιστικό και 
επικίνδυνο.  

Η σύγκρουση των οικονοµικών συµφερόντων, η διάβρωση του συστήµατος των 
αξιών, οι πολιτικοί και κοινωνικοί µετασχηµατισµοί, οι µεταβολές που συντελούνται 
µε φρενήρεις ρυθµούς, η παγκοσµιοποίηση, έχουν οδηγήσει σε οικουµενική κρίση 
(ηθική, κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική).  

Ο καταναλωτής (ως µονάδα ή/ και ως νοικοκυριό) καλείται να διαχειριστεί 
τον κίνδυνο, που έχει τη µορφή της εξαπάτησης, της παραβίασης των δικαιωµάτων 
του, της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας για το µέλλον, της αµφιβολίας, ή ακόµα και 
του πανικού. 

Η αναγκαιότητα της προστασίας του καταναλωτή, από όλους τους κινδύνους 
που απειλούν την υγεία του, την ποιότητα της ζωής του και της αξιοπρεπούς 
διαβίωσής του, έχει διαπιστωθεί εδώ και δεκαετίες.  

Η παγκόσµια κοινότητα έχει αναγνωρίσει στους καταναλωτές δικαιώµατα, τα 
οποία πρέπει να προστατεύονται ως θεµελιώδη, όπως το δικαίωµα του υγιούς 
περιβάλλοντος, της πληροφόρησης, της εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της 
αποκατάστασης, στην περίπτωση που αυτά θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.  

∆υστυχώς, όµως, τα δικαιώµατα των καταναλωτών συχνά – πυκνά 
καταστρατηγούνται. Ποιος µπορεί στις µέρες µας να µιλά για υγιές περιβάλλον, για 
ασφάλεια του καταναλωτή, για τέλεια πληροφόρησή του, για συνεχή και αξιόπιστη 
εκπαίδευσή του, για αποκατάσταση των βλαβών του και για ισχυρή εκπροσώπησή του 
προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης των δικαιωµάτων του; Αντίθετα, θεωρείται 
αυταπόδεικτο ότι χρειάζεται να κινητοποιηθεί κάθε µηχανισµός και κάθε θεσµός ή 
ακόµη και να επινοηθούν νέοι, προκειµένου να διασφαλιστούν οι καταναλωτές και να 
αποτραπούν, στο βαθµό του δυνατού, οι δυσάρεστες συνέπειες στο µέλλον.  

Οι σχετικές έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο Ε.Ε., έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές διακατέχονται από καχυποψία και 
ανασφάλεια, σχετικά µε το βαθµό στον οποίο διασφαλίζονται τα δικαιώµατά τους.  

Η τάση των καταναλωτών να συσπειρώνονται σε καταναλωτικές οργανώσεις 
γίνεται εντονότερη, έστω και αν συνοδεύεται από δυσπιστία για την 
αποτελεσµατικότητα και την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής δύναµης των 
οργανώσεων αυτών. Εποµένως, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά το ζήτηµα της καλύτερης 
και διαρκούς εκπαίδευσης και πληροφόρησης του καταναλωτή, προκειµένου να 
βρεθεί στη θέση της ικανοποιητικής αντιµετώπισης της σηµερινής πραγµατικότητας. 

Όσο αναφορά την συµπεριφορά ενός καταναλωτή, αυτή καθορίζεται από 
κάποιες µεταβλητές οι οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε προσωπικές και 
περιβαλλοντικές. 
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Μεταβλητές Περιβάλλοντος 

• Οικογένεια 

• Κοινωνική Τάξη 

• Οµάδες Αναφοράς 

• Πολιτισµός – Κουλτούρα 

Προσωπικές Μεταβλητές 

• Υποκίνηση 

• Αντίληψη 

• Μάθηση 

• Στάσεις 

• Προσωπικότητα 

 

Παρατηρούµε ότι στις προσωπικές µεταβλητές ανήκουν και οι στάσεις. Ως 
Στάση µπορούµε να πούµε ότι είναι η γενική αρέσκεια του καταναλωτή ή η προτίµηση 
του για ένα προϊόν, ή για µία υπηρεσία. Στάση επίσης είναι µία προδιάθεση που 
µαθαίνει ο καταναλωτής και µε βάση αυτή αντιδρά συστηµατικά σε σχέση µε κάποιο 
δεδοµένο αντικείµενο. Επιπλέον Στάση είναι µια διανοητική ή νευρική κατάσταση 
ετοιµότητας, που οργανώνεται µε βάση την εµπειρία ενός ατόµου, και η οποία 
εξασκεί µία καθοδηγητική ή δυναµική επίδραση πάνω στην αντίδραση του ατόµου σε 
όλα εκείνα τα αντικείµενα ή τις καταστάσεις µε τις οποίες αυτό σχετίζεται. 

Η γνώση των Στάσεων εξυπηρετεί στην : 

• Πρόβλεψη Μελλοντικών Αγορών 

• Κατανόηση του Επιπέδου των Πωλήσεων 

• Σχεδίαση και Βελτίωση του Μείγµατος Marketing 

• Αξιολόγηση Νέων Προϊόντων σε ∆οκιµή 

• Αξιολόγηση ∆ιαφηµιστικών Μηνυµάτων (πριν & µετά) 

 

Τα Συστατικά της Στάσης είναι: 

• Το Γνωστικό Στοιχείο (Cognitive) 

• Το Συγκινησιακό Στοιχείο (Affective) 

• Το Στοιχείο της ∆ράσης (Conative) 

• Το στοιχείο της Επίδρασης (Affect) 
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Οι Θεωρητικές Σχολές που ασχολούνται µε την µελέτη των στάσεων και της 
συµπεριφοράς των καταναλωτών διακρίνονται σε: 

• Θεωρίες της Γνωστικής Συνέπειας (Cognitive Consistency Theory) 

• Λειτουργικές Θεωρίες (Fuctional Theories) 

• Θεωρία της Παραφωνίας (Dissonance Theory) 

• Θεωρίες της Μάθησης (Learning Theories) 

• Θεωρία του Εµβολιασµού (Inoculation Theory) 

• Θεωρία της Αυτοαντίληψης του Ben (Ben’s Self Perception Theory) 

 

Τα άτοµα που έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο ή µεγάλο βαθµό 
πληροφόρησης, αναδεικνύονται εξαιρετικά απαιτητικοί καταναλωτές, οι οποίοι 
διαµορφώνουν καταναλωτικές προτιµήσεις που δίδουν έµφαση στην ποιότητα των 
αγαθών και των υπηρεσιών, κατ’ επέκταση στη σήµανσή τους, στα επιµέρους 
χαρακτηριστικά τους, στο περιβάλλον που παράγονται ή προσφέρονται κ.ά., ενώ 
έχουν την κοινωνική και οικολογική γνώση και ευαισθησία να διαµορφώνουν µία 
καταναλωτική συµπεριφορά στο πλαίσιο της αειφορίας. Αυτή η συµπεριφορά, 
εξελίσσεται σε τρόπο (στάση) ζωής που διαµορφώνει µία ορισµένη ζήτηση αγαθών 
και υπηρεσιών και ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία της αγοράς. 

Παράλληλα, η εκπαίδευση βοηθά τους νέους, στην ηλικία, καταναλωτές να 
αποκτούν εµπειρίες είτε θετικές είτε αρνητικές, για τον τρόπο, µε τον οποίο στο 
µέλλον θα αποφασίζουν για τις δαπάνες τους. Την ίδια ώρα µαθαίνουν ότι οι σκοποί 
τους µπορούν να διαφοροποιηθούν εξαιτίας των πειρασµών, καθώς η ζωή των νέων 
ως καταναλωτών παρεµβάλλεται µεταξύ της ηδονής και του αυτοελέγχου (Autio, 
2005). 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η εκπαίδευση του καταναλωτή θεωρείται απαίτηση 
για τα άτοµα και τις οικογένειες. Η εκπαίδευση καθίσταται αναγκαία για τη βελτίωση 
της θέσης των καταναλωτών και για την προστασία των δικαιωµάτων τους. Είναι 
απαραίτητη για την προώθηση του κοινωνικού πολιτισµού και της κοινωνικής 
προόδου.  

Σκοπός της εκπαίδευσης των καταναλωτών δεν είναι µόνο η γνώση των 
αγορών και η βελτίωση της ικανότητάς τους να γίνονται σκεπτόµενοι καταναλωτές, 
αλλά και να τους καταστήσει ικανούς να προβαίνουν σε υγιείς και κοινωνικά 
αποδεκτές δραστηριότητες, που προωθούν την καλύτερη δυνατή επιλογή µεταξύ των 
διακινουµένων προϊόντων. Με την εκπαίδευση, το άτοµο βελτιώνει την ποιότητα της 
ζωής του και µετουσιώνεται σε υπεύθυνο καταναλωτή (Purutcuoglu and Bayraktar, 
2004).  
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Οι Πηγές πληροφόρησης ενός καταναλωτή (consumer information sources), 
µπορούν να είναι: 

• Προσωπικές πηγές (φίλοι, γνωστοί) 

• Εµπορικές πηγές (πωλητές, διαφήµιση) 

• ∆ηµόσιες πηγές (µαζικά µέσα ενηµέρωσης) 

• Εµπειρικές πηγές (χρήση, δοκιµή) 

Πηγές που διερευνούνται στην παρούσα έρευνα µέσα από την ερώτηση 23. 

 

Το Μοντέλο αγοραστικής διαδικασίας αποτελείται από 5 στάδια. 

• Αναγνώριση προβλήµατος 

• Αναζήτηση πληροφοριών 

• Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών 

• Απόφαση αγοράς 

• Συµπεριφορά µετά την αγορά 

 

Η ενεργός συµµετοχή των καταναλωτών στην επίλυση των σοβαρών 
ζητηµάτων που τους απασχολούν θεωρείται απαραίτητη. Αφού τα ζητήµατα αυτά 
είναι κοινά, η αντιµετώπισή τους θα πρέπει να στηρίζεται στην ίδια βάση. 

Η λογική ενός δυναµικού (ενεργού) και συλλογικού «καταναλωτικού» µετώπου 
µπορεί να επιφέρει αποτελέσµατα, σε αντίθεση µε την κρατούσα άποψη του “not in 
my back yard”. 

Οι ενεργοί καταναλωτές αντιδρούν στην αυθαιρεσία των παραγωγών και των 
πωλητών, όταν και όπου αυτή υφίσταται, µε την έκφραση παραπόνων.  

Τα παράπονα των καταναλωτών όταν διατυπώνονται µέσω επίσηµων 
µηχανισµών, δεν έχουν ως αποτέλεσµα µόνο την αποζηµίωσή τους για τη ζηµία που 
υπέστησαν, αλλά βελτιώνουν και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς.  

Παράλληλα, οι πωλητές λαµβάνουν σηµαντικά µηνύµατα για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τα µηνύµατα αυτά οδηγούν σε σηµαντικές 
βελτιώσεις, καθώς και στην αύξηση της ικανοποίησης των καταναλωτών (Hogarth 
and English, 2002).  

Ωστόσο, οι καταναλωτές, «ορθολογικά» σκεπτόµενοι, έχουν κατανοήσει ότι οι 
καταναλωτικές πρωτοβουλίες δεν µπορούν να επιτύχουν, εάν δεν υιοθετούνται σε 
ένα κατάλληλο και αυστηρά θεσµικό περιβάλλον.  

Οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσµοί οφείλουν να προστατεύουν την εφαρµογή 
του κανονιστικού πλαισίου διασφάλισης των καταναλωτών- πολιτών.  
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Η υιοθέτηση και η εφαρµογή ενός κανονιστικού πλαισίου βιωσιµότητας, 
αναφέρεται στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη µέτρων προληπτικού και 
κατασταλτικού χαρακτήρα. Η αυστηρότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την 
καταναλωτική και περιβαλλοντική νοµοθεσία, έγκειται στη συνέπεια µε την οποία θα 
πρέπει να εφαρµόζεται.  

Για την Ελλάδα, όπου το καταναλωτικό κίνηµα δεν είναι ακόµη τόσο ισχυρό και 
δεν έχει ακόµη διαµορφωθεί µία ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, είναι ανάγκη να 
υπάρξει µία περισσότερο επίµονη και συγκροτηµένη πολιτική παρέµβαση, που να 
διασφαλίζει τα συµφέροντα και τα δικαιώµατα του Έλληνα καταναλωτή. 

Στη χώρα µας, όπως εξάλλου και σε όλες τις χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής 
οικογένειας, γίνονται προσπάθειες να διαµορφωθεί το κατάλληλο ενιαίο νοµοθετικό 
πλαίσιο που θα περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους, οι οποίες θα οδηγήσουν σε 
έξοδο από την κρίση. Στους χαλεπούς καιρούς που ζούµε, έχουν ωριµάσει οι 
συνθήκες για ένα δεύτερο ευρωπαϊκό διαφωτισµό, που θα αναδεικνύει την 
πρωτεύουσα σηµασία της αειφορίας και της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής.  

Καµία πρωτοβουλία δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική, εάν ο καταναλωτής 
δεν αναλάβει ο ίδιος πρωταγωνιστικό ρόλο, εάν δεν συνειδητοποιήσει ο ίδιος ότι ο 
ενηµερωµένος καταναλωτής είναι η µόνη αποτελεσµατική δύναµη.  

Την εικόνα της αγοράς πρέπει να τη διαµορφώνουν µε τη συµπεριφορά τους οι 
ενήµεροι καταναλωτές και όχι οι κερδοσκόποι, οι οποίοι εκµεταλλεύονται τη σύγχυση 
και πολλές φορές τον πανικό, που γεννά η σύγχυση αυτή. Ο καταναλωτής έχει πλέον 
τα δικαιώµατα. γι’ αυτό πρέπει να έχει και τη δύναµη.  

Ο έµπρακτος σεβασµός προς τον καταναλωτή και η καλλιέργεια υψηλής 
καταναλωτικής συνείδησης, που εκφράζεται µέσα από την ορθή καταναλωτική 
συµπεριφορά, αποτελεί δείγµα κατάκτησης υψηλού πολιτισµικού επιπέδου για µία 
χώρα, που έχει ως στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής. 

1.1.2. Ο έλληνας καταναλωτής 

Σύµφωνα µε έρευνα της Μαρίας Μπαθρέλου που αφορά τον Έλληνα 
καταναλωτή και δηµοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2007 στο περιοδικό «Οικονοµία» 
προκύπτουν τα παρακάτω: 

Ποιότητα, τιµή και ασφάλεια αναζητούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
επιλέγουν να αποκτήσουν οι Έλληνες καταναλωτές, η πλειονότητα των οποίων 
θεωρεί, σε ποσοστό 50,8%, ότι αγοράζει όλα όσα χρειάζεται. 

Ένας στους 4 Έλληνες, θεωρεί τον εαυτό του υπερ-καταναλωτή, αφού το 
25,2% δηλώνει ότι αγοράζει περισσότερα από όσα ενδεχοµένως χρειάζεται στην 
πραγµατικότητα.  

Το πορτρέτο του σύγχρονου Έλληνα αποτυπώνεται σε έρευνα της Γενικής 
Γραµµατείας Καταναλωτή που µελετά την καταναλωτική συµπεριφορά και συνείδηση, 
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µέσα από την οποία φαίνεται ότι, αν και η τιµή αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής, 
δεν υπολογίζεται όταν πρόκειται για υπηρεσίες υγείας. 

Σύµφωνα µε την έρευνα, τα βασικότερα κριτήρια στα οποία στηρίζονται 
γενικότερα οι καταναλωτές για τις αγορές τους είναι κατά σειρά προτεραιότητας η 
ποιότητα, η τιµή, η ασφάλεια, η καλή εξυπηρέτηση και η εύκολη πρόσβαση στο σηµείο 
πώλησης. Ωστόσο, η σειρά αυτή διαφοροποιείται ανάλογα µε το προϊόν ή την 
υπηρεσία που αγοράζεται. Συγκεκριµένα: 

• Η ποιότητα είναι το πρώτο κριτήριο επιλογής σε 10 κατηγορίες (διατροφή, 
ένδυση, οικιακές συσκευές, εκπαίδευση, υγεία, καύσιµα, αναψυχή και 
διασκέδαση, ηλεκτρονικά είδη, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής και 
αδυνατίσµατος). 

• Η ασφάλεια είναι το πρώτο κριτήριο επιλογής σε 5 κατηγορίες 
(τραπεζικές συναλλαγές, πωλήσεις µέσω Ίντερνετ, ασφαλιστικές 
εταιρείες, αυτοκίνητα-µοτοσικλέτες, µεταφορές-µετακινήσεις). 

• Η τιµή βρίσκεται σε πολύ υψηλή θέση (2η ή 3η) σε όλες τις κατηγορίες, 
αλλά µόνο σε µία κατηγορία (κινητή και σταθερή τηλεφωνία) είναι το 
πρώτο κριτήριο. Επίσης, υπάρχει και µία κατηγορία (υπηρεσίες υγείας), 
στην οποία κατατάσσεται χαµηλά, στην πέµπτη θέση. 

• Οι διάφορες «κοινωνικές παράµετροι» (π.χ. τρόπος παραγωγής του 
προϊόντος) και τα οικολογικά χαρακτηριστικά βρίσκονται σταθερά σε πολύ 
χαµηλή θέση. Όπως προκύπτει από την ποιοτική έρευνα, µόνο 
συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών («ροµαντικοί» και λιγότερο 
«απαιτητικοί») επιδεικνύουν ενδιαφέρον σε ορισµένες περιπτώσεις. Σε 
ό,τι αφορά, γενικότερα, τα θέµατα περιβάλλοντος (και υγείας), η κρατούσα 
στάση είναι «δεν µε νοιάζει αν έχει εξωτερικό κόστος για το περιβάλλον, 
το κοιτάζω αν επηρεάζει εµένα». 

• Από την ποιοτική έρευνα προκύπτει ότι µπορεί η ευκολία πρόσβασης στο 
κατάστηµα, την υπηρεσία ή το προϊόν να µη βρίσκεται πολύ ψηλά στην 
ιεράρχηση των καταναλωτών, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται συχνά 
κρίσιµος παράγοντας.  

Η έρευνα δείχνει ότι το σύνολο σχεδόν των καταναλωτών επιδεικνύει δύο 
βασικούς τύπους καταναλωτικής συµπεριφοράς: 

• Τις «αυθόρµητες αγορές», οι οποίες αφορούν κυρίως σε ρούχα, τρόφιµα 
και διασκέδαση, γίνονται κατά κανόνα χωρίς εκτενή έρευνα αγοράς και 
εξυπηρετούν σε µεγάλο βαθµό ψυχολογικές ανάγκες (π.χ. εκτόνωση). 

• Τις «ορθολογικές αγορές», οι οποίες αφορούν κυρίως σε ηλεκτρικές 
συσκευές, ηλεκτρονικά, µεγάλες αγορές (πχ αυτοκίνητα) και ταξίδια, και 
γίνονται κατά κανόνα µετά από εκτενέστερη έρευνα αγοράς. 

Ακόµη, όπως προκύπτει κυρίως από την ποιοτική έρευνα (αλλά 
επιβεβαιώνεται σε µεγάλο βαθµό και από ευρήµατα της ποσοτικής), οι Έλληνες 
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καταναλωτές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 οµάδες, οι οποίες φυσικά δεν 
έχουν στεγανά µεταξύ τους, αφού ο καταναλωτής ενεργεί κάθε φορά ανάλογα µε το 
είδος του προϊόντος και τις συνθήκες που επικρατούν. Οι οµάδες αυτές είναι: 

Οι «ροµαντικοί /αντικοµφορµιστές». Τα περισσότερα µέλη αυτής της οµάδας 
είναι άτοµα 18-24 ετών µε περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες. ∆ιαµορφώνουν 
προσωπικό στυλ και αντιµετωπίζουν την κατανάλωση µε σκεπτικισµό /κριτικό 
πνεύµα. 

• Οι «επιφανειακοί». Τα περισσότερα µέλη αυτής της οµάδας είναι 35-54 
ετών και έχουν σχετική οικονοµική άνεση. Ακολουθούν τις κυρίαρχες 
τάσεις /τη µόδα. Η κατανάλωση συνιστά για αυτούς ψυχική εκτόνωση και 
«επίδειξη», είναι έντονη συνήθεια και οι αντιστάσεις τους απέναντί της 
είναι µειωµένες . 

• Οι «επιπόλαιοι». Τα περισσότερα µέλη αυτής της οµάδας είναι 25-44 
ετών, ενώ οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες. Ακολουθούν 
το δόγµα «όσα περισσότερα χρήµατα έχω, τόσο περισσότερο 
καταναλώνω». Έχουν συγκεχυµένες προτιµήσεις και δεν ενδιαφέρονται για 
τα δικαιώµατά τους. Αγοράζουν από προσφορές κ.λπ., µε έµφαση στην 
ποσότητα. 

• Οι «απαιτητικοί /ρεαλιστές». Τα περισσότερα µέλη αυτής της οµάδας είναι 
35-54 ετών, ενώ οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Είναι 
ενηµερωµένοι, κάνουν έρευνα αγοράς, ενδιαφέρονται κυρίως για τη σχέση 
ποιότητας τιµής. ∆εν παρασύρονται. 

• Οι «πιεσµένοι». Τα περισσότερα µέλη αυτής της οµάδας είναι άνω των 35 
ετών, µε περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες. Κάνουν έρευνα αγοράς, 
προσπαθούν να κάνουν ορθολογικές αγορές και να διεκδικούν τα 
δικαιώµατά τους. 

Τέλος, οι καταναλωτές, εκτιµούν σε ποσοστό 34,4% ότι δεν µπορούν να 
επηρεάσουν την τιµή και την ποιότητα των προϊόντων. 

1.1.3. Γενικά στοιχεία ∆υτικής Μακεδονίας  

Ο νοµός Κοζάνης ανήκει στην περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας. Η 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Ελλάδας και 
συνορεύει µε την Αλβανία και την F.Y.R.O.M.  Αποτελείται από τους Νοµούς 
Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας και έχει έδρα την Κοζάνη, η οποία 
αποτελεί την Πρωτεύουσα του οµώνυµου Νοµού. 

Η ∆υτική Μακεδονία έχει έκταση 9.451 τετραγωνικά χιλιόµετρα  και 
καταλαµβάνει το 7,2% της συνολικής έκτασης της χώρας. Είναι περιοχή κατ’ εξοχήν 
ορεινή µε το 82% του εδάφους της να καλύπτεται από ορεινές και ηµιορεινές 
εκτάσεις. 
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 Η Περιφέρεια έχει σηµαντικούς φυσικούς πόρους όπως ενεργειακά ορυκτά, 
µεταλλεύµατα, δάση (50% της συνολικής της έκτασης), βοσκότοπους και το 65% 
των επιφανειακών υδάτινων πόρων της χώρας. 

Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Περιφέρειας ανέρχεται στο 89% του µέσου κατά 
κεφαλήν Α.Ε.Π. της χώρας για το έτος 1999, 
παρουσιάζοντας  σηµαντική  κάµψη  σε  σχέση  µε  το  ανάλογο  του  1989  που  ήταν  
103,6%.   

Η   Περιφέρεια ∆.Μ.  κατατασσόµενη  στην 21η θέση, βρίσκεται ανάµεσα στις 
φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. µε το Α.Ε.Π. της να αντιστοιχεί στο 62% του 
µέσου Α.Ε.Π. της Ε.Ε. (1996). Η θέση της έχει βελτιωθεί σαφώς σε σχέση µε το 
έτος 1986 (58% του Α.Ε.Π. της Ε.Ε.).  

Η Περιφέρεια από τα καταγεγραµµένα στοιχεία  παράγει το 2,6% του Α.Ε.Π. 
του εθνικού ποσοστού. Ο πρωτογενής τοµέας κατέχει το 13,4% της παραγωγής, ο 
δευτερογενής το 47,5% και ο τριτογενής το 39,1% του Περιφερειακού Α.Ε.Π. Από 
τον ενεργειακό τοµέα (παραγωγή ηλεκτρισµού) και τα ορυχεία λιγνίτη προέρχεται 
14% και 8% αντίστοιχα του ακαθάριστου προϊόντος της περιφέρειας.  

Με κατά κεφαλή προϊόν 11.500 ευρώ το 2001, κατατάσσεται 3η µε βάση το 
κριτήριο αυτό µε 105,7% του µέσου όρου της Ελλάδας, µε τη βελτίωση από το 101% 
του έτους 1999 να οφείλεται στη µείωση του πληθυσµού που προέκυψε από την 
απογραφή του έτους 2001. Στους κατοίκους της αντιστοιχεί 73% του µέσου κατά 
κεφαλή προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύνολο Ελλάδας 69% το 2001). 

Με δηλωθέν εισόδηµα 3.288 ευρώ ανά κάτοικο το 2000 (77% του µέσου όρου 
Ελλάδας, άνοδος 7%), οι κάτοικοί της πλήρωσαν το 2000 κατά µέσο όρο για φόρο 
εισοδήµατος 235 ευρώ, έναντι µέσου χώρας 350 ευρώ. Στην περιφέρεια αναλογεί 
2,6% των φορολογουµένων (+6,5% το 2000), 2,2% του δηλωθέντος εισοδήµατος 
της χώρας (+7%) και 1,9% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+4,9%).  

Ο πληθυσµός της ∆υτικής Μακεδονίας ανέρχονταν σε 302.750 κατοίκους 
(Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) και αντιστοιχούσε στο 2,9% του συνολικού πληθυσµού της χώρας το 
2001. Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού την περίοδο 1993 – 1998 ήταν 1,66%, λίγο 
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της χώρας (1,56%). Η πληθυσµιακή πυκνότητα της 
Περιφέρειας είναι 32 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο έναντι 79,7 της χώρας. 
Ο αστικός πληθυσµός ανέρχεται στο 29% του συνολικού πληθυσµού, ο ηµιαστικός 
στο 15% και ο αγροτικός στο 56% αντίστοιχα. 

Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, 
είναι η Κοζάνη (35.942 κατ.), η Πτολεµαΐδα (28.942 κατ.), η Καστοριά (16.218 κατ.), 
η Φλώρινα (14.555 κατ.), ενώ τα Γρεβενά, πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού, έχουν 
πληθυσµό 10.447 κατοίκους. 
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1.1.4. Γενικά στοιχεία νοµού Κοζάνης 

 
Γεωγραφική θέση του Νοµού. 

Με πρωτεύουσα την Κοζάνη, ο Νοµός Κοζάνης 
συγκεντρώνει ποσοστό 1,4% του πληθυσµού της χώρας, 
µε την τάση αύξησης να αντιστρέφεται, αφού το ποσοστό 
φυσικής αύξησης του πληθυσµού των προηγουµένων ετών 
µειώθηκε σε -0,3 (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους) 
το 2003. Όπως αναφέρθηκε η περιοχή της Κοζάνης και 
του οµώνυµου νοµού γεωγραφικά ανήκει στη ∆υτική 
Μακεδονία µαζί µε τους Νοµούς Γρεβενών, Καστοριάς και 

Φλώρινας. ∆εσπόζει σε όλο το δυτικοµακεδονικό χώρο και είναι το σταυροδρόµι στο 
οποίο συναντιέται η Ήπειρος µε τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Απλώνεται από τα 
ανατολικά τµήµατα της Πίνδου µέχρι τη ράχη του Βερµίου και από το Βόιο, το 
Μουρίκι και τη λίµνη Βεγορίτιδα ως τα Πιέρια και τα Καµβούνια. Το νοµό διασχίζει ο 
Αλιάκµονας ποταµός, που εκβάλει στο Θερµαϊκό κόλπο, σχηµατίζοντας τη τεχνητή 
λίµνη του φράγµατος Πολυφύτου. Όλος ο χώρος είναι ένα σύµπλεγµα από βουνά µε 
υψίπεδα και κοιλάδες. Είναι η 6η παραγωγός περιοχή µήλων και η 7η σιταριού της 
χώρας µε 7% και 6% της συνολικής παραγωγής το 2004.  

Η πρωτεύουσα του νοµού πόλη της Κοζάνης βρίσκεται σε υψόµετρο 710 
µέτρων και απέχει 120 χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Οδικό δίκτυο του Νοµού Κοζάνης.  

Το οδικό δίκτυο του νοµού είναι πυκνό, έχει πολύ καλή βατότητα, βελτιώνεται 
δε και επεκτείνεται συνεχώς. Τέσσερις είναι συνολικά οι δρόµοι του εθνικού δικτύου 
και 31 οι επαρχιακοί. Όλο το εθνικό δίκτυο, µήκους 240 χιλιοµέτρων όπως και οι 
επαρχιακοί δρόµοι είναι ασφαλτοστρωµένοι. Χαρακτηριστικά ένας από τους εθνικούς 
δρόµους είναι ο αυτοκινητόδροµος Εγνατία οδός που έχει κατασκευαστεί τα 
τελευταία χρόνια, και ενώνει την Κοζάνη µε τα Γρεβενά από τη µία πλευρά και µε 
την Βέροια από την άλλη. 

Το 2004 οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν 14%, 
ενώ στο σύνολο της χώρας αυξήθηκαν 13%.  

Η αναλογία τροχαίων ατυχηµάτων ανά 1.000 κατοίκους είναι χαµηλή, 0,4 µε 
µέσο χώρας 1,4, την ευνοϊκή όµως εξέλιξη του 2003, οπότε τα ατυχήµατα 
µειώθηκαν 33%, ακολούθησε αύξηση 3% το 2004.  

Η επιβατική κίνηση του αεροδροµίου Κοζάνης το 2004 αυξήθηκε 8% στις 4,3 
χιλ. επιβάτες, µετά από µείωση 15% το 2003.    
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Σύσταση και διοικητική διαίρεση του Νοµού Κοζάνης 

Η σύσταση του Νοµού Κοζάνης έγινε το έτος 1915 µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα 
της 31ης Μαρτίου-1ης Απριλίου που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 120/1915). Με το Ν.∆. 4398/1964 (Φ.Ε.Κ. Α’ 185/1964) η επαρχία 
Γρεβενών αποτέλεσε ξεχωριστό Νοµό και παρέµειναν στον Νοµό Κοζάνης οι 
επαρχίες Κοζάνης µε πρωτεύουσα την Κοζάνη, της Εορδαίας µε πρωτεύουσα την 
Πτολεµαΐδα και του Βοΐου µε πρωτεύουσα την Σιάτιστα. Σήµερα ο Νοµός Κοζάνης 
αποτελείται από 16 δήµους και τρεις κοινότητες. Ο συνολικός πληθυσµός σύµφωνα 
µε την απογραφή του 2001 ήταν 168.563 κάτοικοι (Ε.Σ.Υ.Ε. απογραφή του 2001).  

Πίνακας 1.2 Νόµιµος Πληθυσµός κατά νοµό, δήµο και κοινότητα 

Νοµός, δήµος και κοινότητα 
Νόµιµος 
Πληθυσµός 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σύνολο 168.563 

∆ήµος Κοζάνης 40.970 

  "   Αγίας Παρασκευής 3.084 

  "   Αιανής 5.068 

  "   Ασκίου 6.315 

  "   Βελβεντού 4.546 

  "   Βερµίου 4.851 

  "   ∆ηµητρίου Υψηλάντη 3.630 

  "   Ελιµείας 8.050 

  "   Ελλησπόντου 10.735 

  "   Καµβουνίων 3.394 

  "   Μουρικίου 6.227 

  "   Νεάπολης 6.780 

  "   Πτολεµαΐδας 32.562 

  "   Σερβίων 13.344 

  "   Σιάτιστας 7.533 

  "   Τσοτιλίου 6.792 

Κοινότητα Βλάστης 1.337 

    "     Λιβαδερού 2.025 

    "     Πενταλόφου 1.320 
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Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε. απογραφή του 2001 

Ηλικιακή κατανοµή 

Το σύνολο του πληθυσµού κατανέµεται σε αστικές περιοχές κατά 60% και σε 
αγροτικές περιοχές κατά 40%. Ηλικιακά το 17% είναι από 0-14 ετών, το 14% είναι 
από 15-24 ετών, το 15% είναι από 25-34 ετών, το 30% είναι από 35-59 ετών και 
το υπόλοιπο  23% είναι πάνω από 60 ετών. 

Έχει σχετικά υψηλή αναλογία γάµων ανά 1.000 κατοίκους (4,9 µε µέσο χώρας 
5,3). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού αυξήθηκε 
3,3%, αύξηση χαµηλότερη από του συνόλου της χώρας (6,9%).  

 

Πίνακας 1.3 Πραγµατικός Πληθυσµός κατά φύλο και οµάδες ηλικιών 

Οµάδες ηλικιών 
Αµφοτέρων 
των φύλων 

  Άρρενες Θήλεις 

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                      153.939  76.997 76.942 

 0-4 8.181 5% 4.139 4.042 

 5-9 8.637 6% 4.438 4.199 

10-14 9.353 6% 4.846 4.507 

15-19 11.034 7% 5.651 5.383 

20-24 10.022 7% 5.202 4.820 

25-29 10.815 7% 5.493 5.322 

30-34 12.025 8% 6.056 5.969 

35-39 11.241 7% 5.746 5.495 

40-44 11.210 7% 5.836 5.374 

45-49 9.911 6% 5.275 4.636 

50-54 8.036 5% 4.106 3.930 

55-59 7.326 5% 3.612 3.714 

60-64 9.259 6% 4.384 4.875 

65-69 9.746 6% 4.617 5.129 

70-74 8.543 6% 3.983 4.560 

75-79 4.353 3% 1.960 2.393 

80-84 2.291 1% 911 1.380 

85+ 1.956 1% 742 1.214 

Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε. απογραφή του 2001 
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Οικονοµικά στοιχεία 

Ο νοµός Κοζάνης παράγει το 1,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
χώρας, από το οποίο 19% προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας (σταθµοί ∆.Ε.Η. 
Πτολεµαΐδας, Αγ. ∆ηµητρίου, Καρδιάς), µε συµµετοχή 17% στο συνολικό προϊόν του 
ενεργειακού τοµέα της χώρας.  

Οι επενδύσεις των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του νοµού µετά από 
σηµαντική άνοδο το 2000, το 2001 υποχώρησαν, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της Ε.Σ.Υ.Ε.  

Με κατά κεφαλή προϊόν 14.500 ευρώ κατατάσσεται 9ος µε βάση το κριτήριο 
αυτό µε 113% του µέσου όρου της Ελλάδας το 2002 (88% του µέσου όρου της ΕΕ-
25).  Ανά 100 κατοίκους του αναλογούν 28 αυτοκίνητα (το 2003 µε µέσο όρο χώρας 
35).  Ο υψηλός δείκτης οικοδοµικής δραστηριότητας υποχώρησε στις 1,2 νέες 
κατοικίες ανά 100 κατοίκους το 2003 (µέσος χώρας 1,2).  

Με δηλωθέν εισόδηµα 13000 ευρώ ανά φορολογούµενο το 2004 (άνοδος 5%, 
99% του µέσου όρου της Ελλάδας), οι φορολογούµενοί του πλήρωσαν κατά µέσο όρο 
για φόρο εισοδήµατος 1.107 ευρώ, έναντι µέσου όρου χώρας 1.077. Σε αυτόν 
αναλογεί 1,4% των φορολογουµένων (άνοδος 2% το 2004), 1,3% του δηλωθέντος 
εισοδήµατος της χώρας (+7%) και 1,4% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων 
(+3%).  

Πίνακας 1.4 ∆είκτες Ευηµερίας ετών 2002-2003. 

    
Νοµός 
Κοζάνης 

Μέσος 
όρος 
χώρας 

Κατάταξη σε σχέση 
µε τους 52 νοµούς 

  Α.Ε.Π. κατά κεφαλή 2002 14.500 12.900 9 

  
Κατά κεφαλή αποταµιευτικές 
καταθέσεις  

2002 6.130 8.320 27 

  
∆ηλωθέν  εισόδηµα ανά 
φορολογούµενο 

2003 12.400 12.500 4 

  
Φόρος εισοδήµατος ανά 
φορολογούµενο 

2003 1.100 1.080 3 

  
Φυσική αύξηση 
πληθυσµού/ 1000 κατοίκους 

2002 0,17 -0,01 14 

  
Μαθητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης/ 1000 
κατοίκους 

2002 81 66 1 

  
Μαθητές δηµοτικού/ 1000 
κατοίκους 

2002 66 59 8 
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  Πίνακας 1.5 Ποσοστά εθνικής συµµετοχής 2002-2003 

  Συµµετοχή στα συνολικά  µεγέθη της χώρας 

  Α.Ε.Π. 2002 1,6 % 12 

  Φορολογούµενοι 2003 1,4 % 13 

  ∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα 2003 1,3 % 10 

  Φόρος εισοδήµατος φ.π. 2003 1,4 % 8 

  Αποταµιευτικές καταθέσεις 2003 1,1 % 16 

  

Πίνακας 1.6 Κατά κεφαλή αναθεωρηµένα µεγέθη σε τρέχουσες τιµές σε € 

 

*προσωρινά στοιχεία   

(1) Προσωρινή εκτίµηση του µόνιµου πληθυσµού την 1/1/2005   

Σηµείωση: Τα στοιχεία προέκυψαν µετά την αναθεώρηση του έτους βάσης, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό 2223/96 (ESA95) 

 Το κλίµα της περιοχής 

Το κλίµα στο Νοµό είναι ηπειρωτικό. Χειµώνας ψυχρός µε πνοή βόρειων 
ανέµων και καλοκαίρι θερµό στα πεδινά και δροσερό στα ορεινά του νοµού. Η µέση 
χαµηλότερη θερµοκρασία της πόλης της Κοζάνης είναι -1ο Κελσίου και η µέση 
υψηλότερη 27ο Κελσίου. 

Πίνακας 1.1 Μέση θερµοκρασία πόλης Κοζάνης 

Μήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΕΤΟΣ 

Μέση 
υψηλή °C  

6 8 11 17 20 25 29 27 25 18 13 16 17 

Μέση 
χαµηλή °C  

-1 0 1 6 10 13 16 16 13 8 4 0 7 

Πηγή: Weatherbase 2007 
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Μορφωτικό επίπεδο 

Ο νοµός έχει υψηλή αναλογία µαθητών ∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους (67 
έναντι µέσου Ελλάδας 59) και την υψηλότερη αναλογία µαθητών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους (76 µε µέσο όρο χώρας 64).  Συνολικά ο νοµός 
διαθέτει 119 δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(Ε.Σ.Υ.Ε. 2003). Επιπλέον είναι η έδρα του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας το οποίο 
είναι από τα µεγαλύτερα Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα, µε σχεδόν 18.000 φοιτητές 
(Φεβρουάριος 2007), µόνο στην πόλη της Κοζάνης και επίσης φιλοξενεί και την έδρα 
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας. 

Κατανοµή εξόδων  

Οι κατά κεφαλήν µέσες µηνιαίες δαπάνες (σε ευρώ) για κάθε έλληνα και ανά 
είδος σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2006 ήταν: 

Πίνακας 1.7 Κατά κεφαλή έξοδα ανά είδος σε € 

Αγαθά και υπηρεσίες Μέσος 
όρος 
µηνιαίως 

ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  288,96 

ΜΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆Η ΠΟΤΑ 17,48 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆Η ΠΟΤΑ 12,39 

ΚΑΠΝΟΣ 59,13 

ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ 112,33 

ΕΙ∆Η ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 37,82 

ΣΤΕΓΑΣΗ, Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ Ή ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

191,60 

ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

21,40 

ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜNΗΣ 22,92 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ. ΨΥΓΕΙΑ, 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ 

17,24 

ΠΙΑΤΙΚΑ, ΥΑΛΙΚΑ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ 15,51 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ 2,68 

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

54,74 

ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙ∆Η, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

25,54 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΤΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) 

84,19 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 18,44 

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 87,52 

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 113,81 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 24,51 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 80,95 

ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 90,11 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 26,01 

ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 5,00 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 51,34 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 172,24 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ 55,76 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2,25 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 40,74 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 18,31 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 58,63 

Σύνολο 1809,55 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη περιγραφική µέθοδος έρευνας είναι η 

επισκόπηση. Κατά κανόνα οι επισκοπήσεις συλλέγουν δεδοµένα σε ένα συγκεκριµένο 
χρονικό σηµείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση των υπαρχόντων συνθηκών 
ή να εντοπίσουν σταθερές µε βάση τις οποίες µπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες 
συνθήκες ή να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε συγκεκριµένα 
γεγονότα. Έτσι οι επισκοπήσεις µπορεί να ποικίλουν ως προς τα επίπεδα 
πολυπλοκότητας τους,  ξεκινώντας από αυτές που παρέχουν απλές µετρήσεις 
συχνότητας έως εκείνες που παρουσιάζουν ανάλυση σχέσεων. Οι επισκοπήσεις 
µπορούν επιπλέον να διαφοροποιηθούν µε βάση την έκταση.  

Ta τρία προαπαιτούµενα στοιχεία για το σχεδιασµό οποιασδήποτε 
επισκόπησης είναι ο προσδιορισµός του ακριβούς σκοπού της έρευνας, του 
πληθυσµού στον οποίο πρόκειται να επικεντρωθεί και των πόρων που είναι 
διαθέσιµοι. 

Ειδικότερα για τον πληθυσµό της έρευνας επειδή δεν είναι δυνατό να 
αποτυπωθεί η άποψη του συνόλου ενός πληθυσµού, οι ερευνητές προσπαθούν να 
συλλέξουν πληροφορίες από µία µικρότερη οµάδα ή υποσύνολο του πληθυσµού, κατά 
τρόπο ώστε η γνώση που θα αποκοµίσουν να είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου 
του πληθυσµού. Αυτή η µικρότερη οµάδα ή το υποσύνολο είναι ένα «δείγµα». Οι 
έµπειροι ερευνητές ξεκινάν από το συνολικό πληθυσµό και κατεβαίνουν σιγά, σιγά 
στο δείγµα ενώ οι αρχάριοι δουλεύουν από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή καθορίζουν 
τον ελάχιστο αριθµό των συµµετεχόντων προκριµένου να διεξαχθεί µία πετυχηµένη 
επισκόπηση (Bailey, 1978). Ωστόσο εάν δεν εντοπιστεί ο συνολικός πληθυσµός εκ 
των προτέρων, είναι στην ουσία αδύνατο να αξιολογηθεί η αντιπροσωπευτικότητα 
του δείγµατος. 

Ο ακριβής στόχος της παρούσας έρευνας έχει ήδη αναφερθεί και ο 
πληθυσµός της έρευνας είναι οι καταναλωτές του Νοµού Κοζάνης.  

2.1. Μέθοδοι δειγµατοληψίας 

Υπάρχουν δύο µέθοδοι δειγµατοληψίας. Η µία δίνει δείγµατα πιθανοτήτων, στα 
οποία, όπως υπονοεί ο όρος, είναι γνωστή η πιθανότητα επιλογής του κάθε 
απαντώντος. Η άλλη δίνει δείγµατα «µη πιθανοτήτων», στα οποία η πιθανότητα 
επιλογής είναι άγνωστη.  

Στις µεθόδους δειγµατοληψίας πιθανοτήτων υπάγονται: 

• Η απλή τυχαία δειγµατοληψία, 

• Η συστηµατική δειγµατοληψία, 

• Η δειγµατοληψία κατά στρώµατα, 

• Η δειγµατοληψία κατά δεσµίδες και 

• Η σταδιακή δειγµατοληψία  
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Στις µεθόδους δειγµατοληψίας «µη πιθανοτήτων» υπάγονται: 

• Η «βολική» δειγµατοληψία, 

• Η ποσοστιαία δειγµατοληψία, 

• Η δειγµατοληψία σκοπιµότητας, 

• Η δειγµατοληψία κατά διαστάσεις και 

• Η δειγµατοληψία – χιονοστιβάδα. 

Στην παρούσα έρευνα επιλέγει ως καταλληλότερη µέθοδος η δειγµατοληψία 
κατά στρώµατα, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη το δυνατό αντιπροσώπευση του 
πληθυσµού. Η στρωµατοποίηση έγινε µε βάση τη διοικητική διαίρεση του νοµού 
Κοζάνης ως προς τις πόλεις µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό. Επιλέγηκαν ως βασικές 
πόλεις η Κοζάνη, η Πτολεµαΐδα, η Σιάτιστα, τα Σέρβια και η Νεάπολη. Βεβαίως 
δείγµα πάρθηκε και από τις κωµοπόλεις των παραπάνω πόλεων σε αναλογία 
πληθυσµού. 

 

2.2. Μέγεθος του δείγµατος 

Το ερώτηµα που τίθεται πολύ συχνά στις έρευνες είναι ποιο είναι το 
απαιτούµενο ελάχιστο µέγεθος του δείγµατος ώστε να αντιπροσωπεύει µε ακρίβεια 
τον ερευνούµενο πληθυσµό. Όπου χρησιµοποιείται απλή τυχαία δειγµατοληψία, το 
µέγεθος του δείγµατος που απαιτείται για να αντικατοπτρίσει την τιµή του 
πληθυσµού σε σχέση µε µια συγκεκριµένη µεταβλητή εξαρτάται από το µέγεθος του 
πληθυσµού αλλά και από το βαθµό ετερογένειας της µεταβλητής µέσα στο πληθυσµό 
(Bailey, 1978). Σε γενικές γραµµές, για πληθυσµούς ίσης ετερογένειας, όσο 
µεγαλύτερος είναι ο πληθυσµός, τόσο µεγαλύτερο είναι και το δείγµα που θα πρέπει 
να ληφθεί. Για πληθυσµούς ίσου µεγέθους, όσο µεγαλύτερη είναι η ετερογένεια τόσο 
µεγαλύτερο πρέπει να είναι και το δείγµα. Σε γενικές γραµµές και σύµφωνα µε τις 
επικρατούσες µεθόδους δειγµατοληψίας πιθανοτήτων, το δείγµα θα πρέπει να 
κυµαίνεται από 0,2% έως 0,5% του πληθυσµού ώστε τα αποτελέσµατα της έρευνας 
να θεωρούνται έγκυρα. 

Στην παρούσα έρευνα το σύνολο του πραγµατικού πληθυσµού του νοµού 
Κοζάνης (σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε.), το 2001 ήταν 153.939 κάτοικοι. Αν υποθέσουµε 
ότι ο σηµερινός πληθυσµός είναι περίπου 155.000 κάτοικοι, (υπολογιζόµενος από 
την Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2006 σε 154.412), τότε  το απαιτούµενο δείγµα θα πρέπει να 
είναι από 310 έως 775 άτοµα.  Παρόλο που προσεγγίστηκαν και ζητήθηκε η 
συµµετοχή από 800 άτοµα (µε στρωµατοποίηση δείγµατος), εν τέλει συµµετείχαν 
στην έρευνα 376 (0,24% του πληθυσµού), αριθµός που είναι εντός των ορίων και 
πληροί την αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσµού. 
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2.3. Ερευνητική προσέγγιση - Συλλογή υλικού 

 
Για την διεξαγωγή της έρευνας, όπως αναφέρθηκε, καταλληλότερη µέθοδος 

συλλογής πρωτογενών στοιχείων κρίθηκε η µέθοδος της στρωµατοποιηµένης 
δηµοσκόπησης µέσω προσωπικής συνέντευξης. Για την υποστήριξη του έργου της 
συνέντευξης δόθηκε σύντοµο και ευκολονόητο, δοµηµένο ερωτηµατολόγιο για την 
αντιµετώπιση των γνωστών περιορισµών που επιβάλλονται κυρίως στις προσωπικές 
συνεντεύξεις. Το ερωτηµατολόγιο επεξηγούνταν όπου απαιτούνταν από τον 
συνεντεύκτη.    

Η συνολική διάρκεια της συνέντευξης δεν ξεπερνούσε τα 20 λεπτά για το 
σύνολο των ερωτήσεων συµπεριλαµβανοµένων των επεξηγήσεων που τυχόν 
απαιτήθηκαν. 

Το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν από µια ενηµερωτική επιστολή για τους 
στόχους της έρευνας.  

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα προσεγγίζονταν τόσο στον φυσικό χώρο της 
αγοράς τους όσο και στον επαγγελµατικό τους χώρο. 

  

 

Βασικές εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας: 

• Ορισµός στόχου – σκοπού της έρευνας 

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

• Σύνταξη πιλοτικού ερωτηµατολογίου 

• Κατάρτιση των πινάκων του απαιτούµενου τυχαίου δείγµατος ανά 
περιοχή. 

• ∆οκιµή πιλοτικού ερωτηµατολογίου σε ποσοστό δείγµατος 5%. 

• ∆όµηση τελικού ερωτηµατολογίου κατόπιν διορθώσεων-βελτιώσεων 

• ∆ιεξαγωγή συνεντεύξεων 

• Έλεγχος της ορθής συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων  

• ∆ηµιουργία της κατάλληλης βάσης δεδοµένων για το λογισµικό 
στατιστικής επεξεργασίας SPSS  

• Εισαγωγή και επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας  

• Σύνταξη και παρουσίαση της έκθεσης αποτελεσµάτων 

• Σύνταξη της έκθεσης για την πορεία υλοποίησης της έρευνας 
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Χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η συνοπτική παρουσίαση των φάσεων 
της διαδικασίας της έρευνας: 

 

Πίνακας 1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 -   
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 A/A ∆ΡΑΣΕΙΣ  

2ος 3ος 4ος 5ος 6ος ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 

1. 
Ορισµός του στόχου - σκοπού της  
έρευνας 

   
 

 01/02 5/02 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση    
 

 5/02 15/02 

3. 
Κατάρτιση πίνακα µε το απαιτούµενο 
δείγµα ανά περιοχή 

   
 

 16/02 20/02 

4. Σύνταξη πιλοτικού ερωτηµατολογίου    
 

 21/02 28/02 

5. ∆ιενέργεια πιλοτικών συνεντεύξεων      01/03 15/03 

6. Σύνταξη τελικού ερωτηµατολογίου    
 

 15/03 20/03 

7. ∆ιενέργεια συνεντεύξεων      20/03 15/04 

8. 
Έλεγχος ορθής συµπλήρωσης των 
στοιχείων 

   
 

 16/04 18/04 

9. 
∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων και 
εισαγωγή των  στοιχείων 
(πληκτρολόγηση) 

   

 

 19/04 20/04 

10. Επεξεργασία των στοιχείων    
 

 21/04 30/04 

11. 
Σύνταξη και παρουσίαση της έκθεσης 
αποτελεσµάτων 

   
 

 1/05 31/05 

12. 
Σύνταξη της έκθεσης για την πορεία 
υλοποίησης της έρευνας 

   
 

 1/06 15/06 

13. 
Συµπληρώσεις στην έκθεση της 
έρευνας   

   
 

 16/06 30/06 
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2.4. Πληθυσµός-στόχος και τεχνική δειγµατοληψίας  

Όπως αναφέρθηκε, σύµφωνα µε την διοικητική διαίρεση του νοµού Κοζάνης, 
ορίστηκε ως πληθυσµός της έρευνας οι κάτοικοι των πόλεων Κοζάνης, Πτολεµαΐδας, 
Σιάτιστας, Σερβίων και Νεάπολης σύµφωνα µε τους παρακάτω περιορισµούς: 

• Το αντιπροσωπευτικό δείγµα θα πρέπει να περιλαµβάνει όλο το ηλικιακό εύρος των 
ενήλικων καταναλωτών και να ακολουθεί την κανονική κατανοµή. 

• Θα πρέπει να υπάρχει µια ισοκατανοµή, το δυνατόν, του φύλου.  

• Το µορφωτικό επίπεδο επίσης θα πρέπει να ακολουθεί την κανονική κατανοµή.  

Όσον αφορά στη µέθοδο δειγµατοληψίας επιλέχθηκε η µέθοδος της 
στρωµατοποιηµένης τυχαίας δειγµατοληψίας που σκοπό είχε να καλύψει όσο το 
δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά τον υπό εξέταση πληθυσµό.   

Για την δειγµατοληψία καταρτίστηκαν πίνακες µε τα απαιτούµενα ποσοστό δείγµατος ανά περιοχή, 
ταξινοµηµένοι κατά ηλικία. Οι πίνακες αυτοί ήταν διαφορετικοί για τους άνδρες και διαφορετικοί 
για τις γυναίκες έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση του δείγµατος ανά φύλο. Το δείγµα 
έπρεπε να υπερκαλύπτει για λόγους αντιπροσωπευτικότητας τουλάχιστον το 0,2% του 
πληθυσµού και να είναι σταθµισµένο ανά περιοχή.  
 Κατά το στάδιο της διεξαγωγής των συνεντεύξεων και σε περίπτωση µη ανταπόκρισης (άρνηση 
ερωτώµενου) ο συνεντεύκτης προχωρούσε  στο αµέσως επόµενο άτοµο της λίστας.   
 

2.5. ∆οµή ερωτηµατολογίου 

Μέσα από το δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε (βλ. Παράρτηµα Ι), διερευνώνται 
κύρια αλλά και επιµέρους ποιοτικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα: 
Τα κυριότερα στοιχεία που διερευνούνται είναι ο βαθµός ικανοποίησης των καταναλωτών από 
την τοπική τους αγορά και τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγουν µια αγορά. Αναλυτικά η έρευνα 
εστιάζεται στους παρακάτω τοµείς, συλλέγοντας και αξιολογώντας τα εξής στοιχεία : 
 
Γενικά στοιχεία καταναλωτή  

Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τον καταναλωτή όπως :  

• Το φύλο  (ερώτηση 1). 

• Η ηλικία (ερώτηση 2) 

• Ο τόπος κατοικίας (ερώτηση 3). 

• Το επίπεδο σπουδών (ερώτηση 4).  

• Η επαγγελµατική κατάσταση (ερώτηση 5). 

• Το οικογενειακό εισόδηµα (ερώτηση 6). 

 

Στοιχεία που αφορούν την τοπική αγορά  

Η δεύτερη Οµάδα ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου αφορά πληροφορίες για 
τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς,  τον βαθµό ικανοποίησης του καταναλωτή 
από αυτή και τα κριτήρια στα οποία δίνει έµφαση ο καταναλωτής. Συγκεκριµένα:  
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• Προσδιορισµός διαφοροποίησης επτά βασικών χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς 
(ερώτηση 7). 

• Βαθµός ικανοποίησης του καταναλωτή για 15 βασικές κατηγορίες καταστηµάτων  της 
τοπικής αγοράς του (ερώτηση 8).  

• Γενικός χαρακτηρισµός της τοπικής αγοράς ως αγοράς µε ελλείψεις ή  όχι (ερώτηση 9) .  

• Εκτίµηση του καταναλωτή αν η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της τοπικής του αγοράς, 
θα βλάψει ή θα ωφελήσει την λειτουργία της αγοράς  (ερώτηση 10) . 

• Βαρύτητα που δίνει ο καταναλωτής σε 14 βασικά κριτήρια και ποιο από αυτά θεωρεί 
περισσότερο σηµαντικό  (ερωτήσεις 11α και 11β ).  

• Τον βαθµό ικανοποίησης του καταναλωτή από τους τοπικούς καταστηµατάρχες και 
υπαλλήλους των καταστηµάτων (ερωτήσεις 12 και 13).  

Χαρακτηριστικά που αφορούν την µη τοπική αγορά  

Στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου διερευνώνται τα παρακάτω: 

• Η συχνότητα αγορών που πραγµατοποιεί ο καταναλωτής σε µη τοπικές αγορές για 
κάθε ένα τύπο καταστήµατος από τις 15 βασικές κατηγορίες στις οποίες έχουν 
ταξινοµηθεί (ερώτηση 14) 

• Η συχνότητα επίσκεψης αγορών συγκεκριµένων γειτονικών πόλεων του καταναλωτή 
(ερώτηση 15). 

• Το πλήθος των επισκέψεων άλλων αγορών εκτός της τοπικής το 2006 και τα είδη 
που έχει αγοράσει από αυτές τις επισκέψεις (ερωτήσεις 16 και 17).  

• Η χρήση εντός του 2006 άλλων αγορών που αφορούσαν υγεία, εκπαίδευση ή 
ψυχαγωγία (ερώτηση 18). 

• Το ποσοστό των δαπανών που διέθεσε ο καταναλωτής το 2006 τόσο σε αγορές 
εκτός της τοπικής όσο και σε αγορές εκτός του νοµού Κοζάνης (ερωτήσεις 19 και 20). 

• Ο βαθµός συµβολής 8 διαφορετικών λόγων, στην απόφαση του καταναλωτή να 
επιλέξει µια άλλη αγορά εκτός της τοπικής (ερώτηση 21). 

• Ο τρόπος µετακίνησης στην άλλη αγορά (ερώτηση 22). 

• Οι µέθοδοι αγορών που προτιµά ο καταναλωτής (ερώτηση 23). 

• Οι απόψεις του καταναλωτή για την τοπική αγορά (ερώτηση 24).  

Η διερεύνηση των παραπάνω ποιοτικών χαρακτηριστικών συµβάλει στην εξαγωγή 
σηµαντικών συµπερασµάτων για : 

• την αποτελεσµατικότητα της τοπικής αγοράς.  

• τις δυνατότητες ικανοποίησης των καταναλωτών  

• τη σύνδεση της τοπικής αγοράς  µε τις ανάγκες των καταναλωτών. 

• το µέγεθος της απώλειας καταναλωτών από την τοπική αγορά. 
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2.6. Στατιστική ανάλυση 

Ως εργαλείο για την καταχώρηση και την επεξεργασία των στοιχείων του 
δείγµατος, επιλέχθηκε το ειδικό στατιστικό πακέτο SPSS, (Statistical Package for 
the Social Sciences).  

Στατιστικές µέθοδοι  

Για τη στατιστική ανάλυση και παρουσίαση των δεδοµένων της έρευνας 
χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι τόσο της Περιγραφικής όσο και της Συµπερασµατικής 
Στατιστικής  Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 
στατιστικές τεχνικές που χρησιµοποιούν µια µεταβλητή, όπως η κατανοµή 
συχνοτήτων. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν  δείκτες κεντρικής τάσης και δείκτες 
διασποράς όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Προκειµένου να διερευνηθούν σχέσεις ανάµεσα σε δύο µεταβλητές 
διατυπώθηκαν η µηδενική και η εναλλακτική υπόθεση και δηµιουργήθηκαν πίνακες 
διασταύρωσης των δύο αυτών µεταβλητών. Στη συνέχεια για να γίνει σύγκριση των 
κατανοµών των συχνοτήτων των δύο µεταβλητών διενεργήθηκαν έλεγχοι χ2 οι 
οποίοι βασίζονται στον έλεγχο προσαρµοστικότητας. (goodness-of-fit test) 

Να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος χ2 αντιµετωπίζει τους παρακάτω περιορισµούς 
(Π. Ρούσσος-Ι. Τσαούσης, 2002):  

1. Οι αναµενόµενες συχνότητες εξαρτώνται απόλυτα από το πλήθος των 
συµµετεχόντων στην έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί. Εποµένως, ο απλούστερος 
και συγχρόνως  ασφαλέστερος τρόπος για να αποφευχθεί το πρόβληµα είναι να 
καταβληθεί προσπάθεια ώστε να συγκεντρωθούν δεδοµένα από αρκετούς 
συµµετέχοντες (τουλάχιστον 20 σε κάθε φατνίο του πίνακα σύµπτωσης). 

2. Όταν ο πίνακας σύµπτωσης είναι µικρός (9 ή λιγότερα φατνία), όλες οι αναµενόµενες 
συχνότητες θα πρέπει να είναι ίσες ή µεγαλύτερες του 5, (Howell, 1999). 

3. Αν έχουµε περισσότερους από 20 συµµετέχοντες το χ2 δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, εφόσον τρία ή περισσότερα φατνία έχουν αναµενόµενη συχνότητα 
µικρότερη από 5, (Coolican, 1994). 

Όταν παρουσιάζονται αυτοί οι περιορισµοί θα πρέπει να οµαδοποιήσουµε τις 
µεταβλητές έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε πίνακα 2x2 και να υπολογίσουµε τον 
ακριβή έλεγχο Fisher (Fisher’s exact test). 

Αν αυτό είναι αδύνατο, η χρήση του χ2 είναι ενδεικτική και δεν µας επιτρέπει 
να δεχτούµε µε σηµαντικό βαθµό αξιοπιστίας τη σχέση εξάρτησης που προκύπτει ή 
δεν προκύπτει µεταξύ των µεταβλητών. 

2.7. Περιορισµοί της έρευνας 

Για ορισµένες περιοχές του νοµού (µε µικρό κυρίως πληθυσµό), το µέγεθος 
του δείγµατος είναι µικρό µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η εγκυρότητα ορισµένων 
στατιστικών αναλύσεων ειδικά για αυτές τις περιοχές.  Το γεγονός όµως ότι αυτές οι 
περιοχές αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνολικού πληθυσµού, δεν 
µας περιορίζει στην στατιστική ανάλυση των υπολοίπων περιοχών. 
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3.  Αποτελέσµατα έρευνας για την τοπική αγορά και τους 
καταναλωτές του νοµού Κοζάνης. 

Η έρευνα για την αποτύπωση των κριτηρίων – ενεργειών και προθέσεων των 
καταναλωτών του νοµού Κοζάνης έδωσε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο 
παρόν κεφάλαιο. Ακολουθώντας τη δοµή του ερωτηµατολογίου έχουµε:       

3.1. Γενικά στοιχεία καταναλωτών  

Κατανοµή κατά φύλο (ερώτηση 1) 

ΦΥΛΟ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΑΝΤΡΑΣ 178 47,3 47,3 47,3 
  ΓΥΝΑΙΚΑ 198 52,7 52,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

52,66%
47,34%

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΝΤΡΑΣ

ΦΥΛΟ

 
 
Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
Στην κατανοµή του φύλου παρατηρούµε ότι οι γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα αποτελούν 
το 52,66% έναντι του 47,34% των ανδρών. Τα ποσοστά αυτά  δείχνουν την αναλογία εισόδου 
των δύο φύλων στην παρούσα έρευνα.  
Το γεγονός ότι οι γυναίκες υπερτερούν των αντρών µπορεί να αποδοθεί στο ότι αφενός οι 
γυναίκες είναι περισσότερο δεκτικές στις ερευνητικές διαδικασίες καταγραφής απόψεων και 
αφετέρου αποτελούν ούτως η άλλως την πλειοψηφία στους χώρους των καταστηµάτων όπου 
διενεργήθηκαν οι συνεντεύξεις. 
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 Ηλικιακή κατανοµή (ερώτηση 2) 

 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

18-20 8 2,13% 2,13% 
21-30 75 19,95% 22,07% 
31-40 128 34,04% 56,12% 
41-50 106 28,19% 84,31% 
51-60 45 11,97% 96,28% 
61-70 7 1,86% 98,14% 
>70 6 1,60% 99,73% 
χωρίς 
απάντηση 1 0,27% 100,00% 
Σύνολο 376 100,00%  

 
 

Ηλικιακή Κατανοµή

2,13%

19,95%

34,04%

28,19%

11,97%

1,86% 1,60% 0,27%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

18
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0
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-5
0
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-6

0
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-7
0

>7
0

m
iss

ing

Ηλικία

Ποσοστό

 
 
 
Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
 
Όσο αναφορά την ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος της έρευνας, παρατηρούµε ότι έχουµε µια 
κανονική κατανοµή, γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων.  
Επιπλέον παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν ηλικίες κάτω των 18 ετών µια και η παρούσα έρευνα 
εστιάζεται στους ενήλικες καταναλωτές.  
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Τόπος κατοικίας (ερώτηση 3) 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΚΟΖΑΝΗ 183 48,7 48,7 48,7 
  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 41 10,9 10,9 59,6 
  ΣΙΑΤΙΣΤΑ 19 5,1 5,1 64,6 
  ΣΕΡΒΙΑ 97 25,8 25,8 90,4 
  ΝΕΑΠΟΛΗ 14 3,7 3,7 94,1 
  ΑΛΛΟ 22 5,9 5,9 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ * ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Crosstabulation 
 
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σύνολο  

  ΚΟΖΑΝΗ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ
∆Α 

ΣΙΑΤΙΣΤ
Α ΣΕΡΒΙΑ 

ΝΕΑΠΟΛ
Η ΑΛΛΟ   

   183 36 19 85 14 0 337 
  ΑΙΑΝΗ 0 0 0 0 0 9 9 
  ΑΚΡΙΝΗ-

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 
0 0 0 0 0 1 1 

  ΑΝΩ ΚΩΜΗ-ΕΛΙΜΕΙΑ 0 0 0 0 0 1 1 
  ΑΥΛΕΣ-ΣΕΡΒΙΑ 0 0 0 2 0 0 2 
  ΒΕΛΒΕΝΤΟ 0 0 0 0 0 4 4 
  ∆ΑΦΝΗ-ΤΣΟΤΥΛΙ 0 0 0 0 0 2 2 
  ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 0 0 0 0 0 1 1 
  ΙΜΕΡΑ-ΣΕΡΒΙΑ 0 0 0 3 0 0 3 
  ΚΟΙΛΑ∆Α 0 0 0 0 0 1 1 
  ΚΡΑΝΙ∆ΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 0 0 0 2 0 0 2 
  ΛΑΒΑ-ΣΕΡΒΙΑ 0 0 0 2 0 0 2 
  ΝΕΡΑΙ∆Α-ΣΕΡΒΙΑ 0 0 0 1 0 0 1 
  ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α-

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 
0 1 0 0 0 0 1 

  ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ-
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 

0 4 0 0 0 0 4 

  ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ 0 0 0 2 0 0 2 
  ΠΥΡΓΟΙ-ΒΕΡΜΙΟ 0 0 0 0 0 3 3 
Σύνολο  183 41 19 97 14 22 376 

 

 
Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
Παρατηρούµε ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά κατανέµονται αντίστοιχα στις πόλεις µε τους 
µεγαλύτερους πληθυσµούς όπως ήταν και το ζητούµενο της παρούσας έρευνας. Σύµφωνα µε το 
ερωτηµατολόγιο, ως βασικές πόλεις προκρίνονταν η Κοζάνη, η Πτολεµαΐδα, η Σιάτιστα, τα 
Σέρβια και η Νεάπολη. Επιπλέον δινόταν η επιλογή «Άλλο» όπου ο ερωτώµενος δήλωνε την 
πόλη κατοικίας η οποία δεν συµπεριλαµβάνονταν στις βασικές. Ο δεύτερος πίνακας παραπάνω, 
παρουσιάζει την κατανοµή και των πόλεων που δεν ανήκαν στις βασικές του ερωτηµατολογίου. 
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Επίπεδο εκπαίδευσης  (ερώτηση 4) 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 36 9,6 9,6 9,6 
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 30 8,0 8,0 17,6 
  ΛΥΚΕΙΟ 131 34,8 34,9 52,5 
  ΑΕΙ - ΤΕΙ 178 47,3 47,5 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     

ΑΕΙ - ΤΕΙΛΥΚΕΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
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Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
Σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε. το 20061, για ηλικίες άνω των 15 ετών, το 34,80% του πληθυσµού της 
Ελλάδας είχε επίπεδο µόρφωσης Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.,  το 29,19% είχαν τελειώσει το λύκειο, το 
12,62% το γυµνάσιο, το 33,53% είχε τελειώσει δηµοτικό ή µερικές τάξεις δηµοτικού και το 
2,66% δεν είχε πάει σχολείο. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι στα µεγάλα αστικά κέντρα συγκεντρώνεται κυρίως ο πληθυσµός µε 
επίπεδο εκπαίδευσης λυκείου και άνω και επιπλέον ότι στο νοµό Κοζάνης το µέσο επίπεδο 
εκπαίδευσης είναι υψηλότερο από το µέσο επίπεδο της χώρας έτσι δικαιολογείται η υψηλότερη 
συγκέντρωση του δείγµατος στα επίπεδα εκπαίδευσης «Λύκειο» και «Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.» µια και 
όπως αναφέρθηκε η έρευνα διενεργήθηκε στις µεγάλες αστικές πόλεις του νοµού κυρίως. 
Παρόλα αυτά το δείγµα προσεγγίζει το αντίστοιχο της χώρας µε εξαίρεση µόνον τους 
αποφοίτους δηµοτικού. 
 
 
 

                                                        
1  Αρχείο S301_SJO_1_TS_Q1_98_Q4_06_2D_Y.xls:Τ2∆_ΕΚΠ_9804 
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Κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα (ερώτηση 5) 

ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΑΓΡΟΤΗΣ /ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 
13 3,5 3,5 3,5 

  ΕΡΓΑΤΗΣ 9 2,4 2,4 5,9 
  ΟΙΚΙΑΚΑ 51 13,6 13,6 19,4 
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 203 54,0 54,0 73,4 
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
55 14,6 14,6 88,0 

  Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

10 2,7 2,7 90,7 

  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΑΣ 5 1,3 1,3 92,0 
  ΑΛΛΟ 30 8,0 8,0 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

ΑΛΛΟΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΑ
Σ

Ι∆ΟΚΤΗΤΗΣ-
ΜΕΤΟΧΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΟΙΚΙΑΚΑΕΡΓΑΤΗΣΑΓΡΟΤΗΣ/ΚΤΗ
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ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 
 
Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (53,99%) είναι υπάλληλοι, (είτε δηµοσίου είτε 
ιδιωτικοί) και ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε 14,63% και τα οικιακά µε 13,56%. 
Στην απάντηση άλλο καταγράφηκαν επιπλέον ένα 3,5% άνεργοι, 2,1% φοιτητές και 1,3% 
συνταξιούχοι. 
Το ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων του δείγµατος µπορεί και πάλι να αιτιολογηθεί από 
το γεγονός ότι η έρευνα διενεργήθηκε στα µεγάλα κυρίως αστικά κέντρα του νοµού. 
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Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα (ερώτηση 6)  

 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 <12000 82 21,8 21,8 21,8 
  12000 ΕΩΣ 40000 212 56,4 56,4 78,2 
  >40000 38 10,1 10,1 88,3 
  ∆Γ/ ∆Α 44 11,7 11,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

∆Γ/∆Α>4000012000 ΕΩΣ 40000<12000
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11,7%10,11%

56,38%

21,81%

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

 
 
 
 
Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
 
 Παρατηρούµε ότι και στο ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα η κατανοµή του δείγµατος προσεγγίζει 
την κανονική κατανοµή, γεγονός που βελτιώνει περαιτέρω την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. 
Το σχετικά µεγάλο ποσοστό αυτών που δεν θέλησαν να απαντήσουν, παρόλο που το 
ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο, µπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις 
γινόταν πρόσωπο µε πρόσωπο. 
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3.2. Τοπική αγορά  

Σύγκριση της τοπικής αγοράς µε την ξένη αγορά που προτιµά ο καταναλωτής (ερώτηση 7) 

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. 

 

7α. Σύγκριση της τοπικής αγοράς σε σχέση µε την αγορά που προτιµά ο καταναλωτής όσο 
αναφορά την ποικιλία: 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ 66 17,6 17,6 17,6 
  ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 219 58,2 58,6 76,2 
  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 82 21,8 21,9 98,1 
  ∆Γ/ ∆Α 7 1,9 1,9 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     

∆Γ/∆Α∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑΧΕΙΡΟΤΕΡΗΚΑΛΥΤΕΡΗ
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Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό (58,56%), θεωρεί ότι η τοπική του αγορά είναι χειρότερη σε ποικιλία 
από την ξένη αγορά  που επιλέγει να κάνει τις αγορές του. Παράµετρος που καταδεικνύει έναν 
από τους λόγους που οι καταναλωτές επιλέγουν κάποια άλλη αγορά. 
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7β. Σύγκριση της τοπικής αγοράς σε σχέση µε την αγορά που προτιµά ο καταναλωτής όσο 
αναφορά την ποιότητα: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ 62 16,5 16,6 16,6 
  ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 109 29,0 29,1 45,7 
  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 185 49,2 49,5 95,2 
  ∆Γ/ ∆Α 18 4,8 4,8 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     

 

∆Γ/∆Α∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑΧΕΙΡΟΤΕΡΗΚΑΛΥΤΕΡΗ
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Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
 
Όσο αναφορά την ποιότητα της τοπικής αγοράς µόνο το 29,14% θεωρεί ότι είναι χειρότερη ενώ 
η πλειοψηφία (49,47%), θεωρεί ότι δεν υπάρχει διαφορά. Απεναντίας το 16,58% θεωρεί ότι η 
τοπική του αγορά υπερτερεί σε ποιότητα από την ξένη αγορά που επιλέγει να κάνει τις αγορές 
του. 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στο επίπεδο της ποιότητας δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβληµα στην 
τοπική αγορά και η ποιότητα δεν αποτελεί σηµαντικό λόγο για τον οποίο επιλέγονται άλλες 
αγορές. Φυσικά το 29,14% που εξέφρασε αρνητική άποψη υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλά 
περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας της τοπικής αγοράς. 
 
 
 

 

 



 40 

7γ. Σύγκριση της τοπικής αγοράς σε σχέση µε την αγορά που προτιµά ο καταναλωτής  όσο 
αναφορά τις τιµές: 

ΤΙΜΕΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ 65 17,3 17,4 17,4 
  ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 238 63,3 63,6 81,0 
  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 62 16,5 16,6 97,6 
  ∆Γ/ ∆Α 9 2,4 2,4 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     

 

∆Γ/∆Α∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑΧΕΙΡΟΤΕΡΗΚΑΛΥΤΕΡΗ
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Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
 
Όσο αναφορά τις τιµές της τοπικής αγοράς βλέπουµε ένα ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό να θεωρεί 
ότι είναι χειρότερες από την ξένη αγορά που επιλέγει. Μόνο το 17,38% θεωρεί ότι είναι 
καλύτερες οι τιµές της τοπικής αγοράς. 
Βγαίνει λοιπόν το συµπέρασµα ότι οι τιµές είναι βασικός λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές 
προτιµούν άλλες αγορές πέραν της τοπικής. 
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7δ. Σύγκριση της τοπικής αγοράς σε σχέση µε την αγορά που προτιµά ο καταναλωτής όσο 
αναφορά την εξυπηρέτηση: 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ 128 34,0 34,2 34,2 
  ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 62 16,5 16,6 50,8 
  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 174 46,3 46,5 97,3 
  ∆Γ/ ∆Α 10 2,7 2,7 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     

 

∆Γ/∆Α∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑΧΕΙΡΟΤΕΡΗΚΑΛΥΤΕΡΗ
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Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
 
Στο επίπεδο της εξυπηρέτησης παρατηρούµε ότι η τοπική αγορά βρίσκεται σε καλό επίπεδο µια 
και οι µισοί περίπου καταναλωτές (46,52%), θεωρούν ότι δεν υπάρχει διαφορά και το 34,22% 
βρίσκουν την τοπική τους αγορά καλύτερη στο επίπεδο εξυπηρέτησης από την ξένη αγορά που 
επιλέγουν. 
Βεβαίως και εδώ το 16,58% που έχει αρνητική άποψη καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο 
περαιτέρω βελτίωσης της εξυπηρέτησης. 
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7ε. Σύγκριση της τοπικής αγοράς σε σχέση µε την αγορά που προτιµά ο καταναλωτής όσο 
αναφορά το φιλικό περιβάλλον: 

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ 163 43,4 43,6 43,6 
  ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 50 13,3 13,4 57,0 
  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 153 40,7 40,9 97,9 
  ∆Γ/ ∆Α 8 2,1 2,1 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     

 

∆Γ/∆Α∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑΧΕΙΡΟΤΕΡΗΚΑΛΥΤΕΡΗ
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Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
 
Το φιλικό περιβάλλον από ότι φαίνεται είναι ένα από τα δυνατά χαρακτηριστικά της τοπικής 
αγοράς µια και η πλειοψηφία (43,58%), θεωρεί ότι είναι καλύτερο σε σχέση µε τη ξένη αγορά που 
επιλέγει. Επιπλέον µόνο το 13,37% θεωρεί ότι είναι χειρότερο µε το 40,91% να θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει διαφορά. Τα δύο τελευταία ποσοστά δείχνουν και το περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης 
αυτού του χαρακτηριστικού. 
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7στ. Σύγκριση της τοπικής αγοράς σε σχέση µε την αγορά που προτιµά ο καταναλωτής όσο 
αναφορά τις υπηρεσίες µετά την πώληση: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ 113 30,1 30,3 30,3 
  ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 71 18,9 19,0 49,3 
  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 152 40,4 40,8 90,1 
  ∆Γ/ ∆Α 37 9,8 9,9 100,0 
  Σύνολο  373 99,2 100,0   
 Χωρίς απάντηση 3 ,8     
Σύνολο  376 100,0     

 

∆Γ/∆Α∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑΧΕΙΡΟΤΕΡΗΚΑΛΥΤΕΡΗ

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

9,92%

40,75%

19,03%

30,29%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

 

 Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
Στις υπηρεσίες µετά την πώληση επίσης δεν φαίνεται να υστερεί η τοπική αγορά σε σχέση µε τις 
ξένες αγορές µια και το 40,75% δεν βρίσκει καµία διαφορά και το 30,29% θεωρεί ότι υπερτερεί 
η τοπική αγορά. Υπάρχει όµως και ένα 19,03% που θεωρεί ότι οι ξένες αγορές είναι καλύτερες 
στις υπηρεσίες µετά την πώληση. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, µε λίγη προσπάθεια, οι υπηρεσίες µετά την πώληση θα 
µπορούσαν να εξελιχθούν σε ένα ακόµη θετικό χαρακτηριστικό της τοπικής αγοράς. 
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7ζ. Σύγκριση της τοπικής αγοράς σε σχέση µε την αγορά που προτιµά ο καταναλωτής όσο 
αναφορά το ωράριο: 

ΩΡΑΡΙΟ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ 67 17,8 17,9 17,9 
  ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 89 23,7 23,8 41,7 
  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 205 54,5 54,8 96,5 
  ∆Γ/ ∆Α 13 3,5 3,5 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     

 

 
∆Γ/∆Α∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑΧΕΙΡΟΤΕΡΗΚΑΛΥΤΕΡΗ

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
nt

3,48%

54,81%

23,8%
17,91%

ΩΡΑΡΙΟ

 
 
 
 
 

Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το ωράριο λειτουργίας αποτελεί ουδέτερο χαρακτηριστικό µια και η πλειοψηφία (54,81%) δεν 
βρίσκει διαφορά µεταξύ της τοπικής και της ξένης αγοράς που επιλέγει. Οι θετικές επιπλέον και 
αρνητικές απόψεις είναι σχεδόν µοιρασµένες, γεγονός που επιβεβαιώνει την ουδετερότητα αυτού 
του χαρακτηριστικού. 
Και αυτό το χαρακτηριστικό θα µπορούσε η τοπική αγορά να το µετατρέψει σε θετικό στοιχείο 
υπό προϋποθέσεις (δυνατότητα λειτουργίας και τις γιορτές, σαββατοκύριακα κ.τ.λ.). 
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Σύγκριση της τοπικής αγοράς µε την ξένη αγορά που προτιµά ο καταναλωτής (ερώτηση 7), 
συγκεντρωτικά . 
 
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 ∆εν έχει διαφορά ∆Γ/ ∆Α  

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Σύνολο 

Ποικιλία 66 17,6% 219 58,2% 82 21,8% 9 2,4% 376 100,0% 
Ποιότητα 62 16,5% 109 29,0% 185 49,2% 20 5,3% 376 100,0% 
Τιµές 65 17,3% 238 63,3% 62 16,5% 11 2,9% 376 100,0% 
Εξυπηρέτηση 128 34,0% 62 16,5% 174 46,3% 12 3,2% 376 100,0% 
Φιλικό 
περιβάλλον 163 43,4% 50 13,3% 153 40,7% 10 2,7% 376 100,0% 
Υπηρεσίες µετά 
την πώληση 113 30,1% 71 18,9% 152 40,4% 40 10,6% 376 100,0% 
Ωράριο 67 17,8% 89 23,7% 205 54,5% 15 4,0% 376 100,0% 

 
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. 
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
Βλέποντας συγκεντρωτικά τις απόψεις των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης για τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της τοπικής τους αγοράς καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 
τα δυνατά σηµεία της τοπικής αγοράς είναι το φιλικό περιβάλλον, η εξυπηρέτηση και οι 
υπηρεσίες µετά την πώληση. Αντίθετα τα αδύνατα σηµεία της τοπικής αγοράς, µε σειρά 
σηµαντικότητας, είναι η ποιότητα, η ποικιλία και οι τιµές. 
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Βαθµός ικανοποίησης του καταναλωτή από καταστήµατα της τοπικής του αγοράς (ερώτηση 
8). 

Πόσο ικανοποιηµένος /η είστε από τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς που διαθέτουν τα παρακάτω 
καταναλωτικά προϊόντα; 
 

8α. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα τροφίµων – ποτών της τοπικής αγοράς: 

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 91 24,2 24,2 24,2 
  ΑΡΚΕΤΑ 214 56,9 56,9 81,1 
  ΛΙΓΟ 53 14,1 14,1 95,2 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 14 3,7 3,7 98,9 
  ∆Γ/ ∆Α 4 1,1 1,1 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

∆Γ/∆ΑΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Παρατηρούµε ότι όσο αναφορά τα καταστήµατα τροφίµων - ποτών της τοπικής αγοράς, οι 
καταναλωτές είναι ικανοποιηµένοι από αρκετά έως πολύ σε ποσοστό 81,11%, ενώ µόνο το 
17,82% δεν είναι ικανοποιηµένο (λίγο έως καθόλου). 
Άρα τα καταστήµατα τροφίµων – ποτών καλύπτουν τις απαιτήσεις, σε πολύ µεγάλο ποσοστό, της 
τοπικής αγοράς. 
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 8β. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα ένδυσης – υπόδησης της τοπικής αγοράς: 
  
ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 35 9,3 9,3 9,3 
  ΑΡΚΕΤΑ 128 34,0 34,0 43,4 
  ΛΙΓΟ 152 40,4 40,4 83,8 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 58 15,4 15,4 99,2 
  ∆Γ/ ∆Α 3 ,8 ,8 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

∆Γ/∆ΑΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στα καταστήµατα ένδυσης – υπόδησης της τοπικής αγοράς βλέπουµε ότι υπερτερούν οι µη 
ικανοποιηµένοι (από λίγο έως καθόλου), µε ποσοστό 55,86% και ακολουθούν οι ικανοποιηµένοι 
(από αρκετά έως πολύ) µε ποσοστό 43,35%. 
Παρατηρείται λοιπόν µια υστέρηση της τοπικής αγοράς η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη ειδικά 
δε από τα ανάλογα καταστήµατα. 
Τέλος αξίζει να επισηµανθεί το ποσοστό του 15,43% οι οποίοι δήλωσαν καθόλου ικανοποιηµένοι. 
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8γ. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα ηλεκτρικών συσκευών (µεγάλων/ λευκών) της 
τοπικής αγοράς: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ/ ΛΕΥΚΕΣ) 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 59 15,7 15,7 15,7 
  ΑΡΚΕΤΑ 178 47,3 47,3 63,0 
  ΛΙΓΟ 85 22,6 22,6 85,6 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 33 8,8 8,8 94,4 
  ∆Γ/ ∆Α 21 5,6 5,6 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

  

∆Γ/∆ΑΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
Στα καταστήµατα µεγάλων ηλεκτρικών συσκευών της τοπικής αγοράς παρατηρούµε ότι στην 
πλειοψηφία τους οι καταναλωτές είναι ικανοποιηµένοι από αρκετά έως πολύ σε ποσοστό 63,03%. 
Μη ικανοποιηµένοι από λίγο έως καθόλου δήλωσαν µόνο το 31,39%. 
Βλέπουµε ένα προβάδισµα της τοπικής αγοράς το οποίο ενδεχοµένως να οφείλεται στον 
ανταγωνισµό που έχει δηµιουργηθεί τόσο µε τα καταστήµατα των µεγάλων αλυσίδων που 
διατηρούν υποκατάστηµα και στην τοπική αγορά όσο και µεταξύ των τοπικών καταστηµάτων 
ηλεκτρικών συσκευών. 
Παρόλα αυτά το ποσοστό των µη ικανοποιηµένων οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο, 
υποδηλώνει την απαίτηση για περαιτέρω βελτίωση. 
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8δ. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα µικρών ηλεκτρικών συσκευών της τοπικής αγοράς: 

ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 61 16,2 16,2 16,2 
  ΑΡΚΕΤΑ 176 46,8 46,8 63,0 
  ΛΙΓΟ 90 23,9 23,9 87,0 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 33 8,8 8,8 95,7 
  ∆Γ/ ∆Α 16 4,3 4,3 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στις µικρές ηλεκτρικές συσκευές παρατηρούµε µια ανάλογη στάση των καταναλωτών όπως και 
στις µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, ελαφρώς όµως πιο αρνητική για τις µικρές. Έτσι η 
πλειοψηφία δηλώνουν ικανοποιηµένοι από αρκετά έως πολύ, σε ποσοστό 63,03%, ενώ µη 
ικανοποιηµένοι, από λίγο έως καθόλου, σε ποσοστό 32,64%. Παρατηρούµε δηλαδή και πάλι ένας 
στους τρεις, περίπου, να µην είναι ικανοποιηµένος. 
Έτσι και στις µικρές ηλεκτρικές συσκευές η τοπική αγορά έχει προβάδισµα το οποίο όµως, 
επίσης, µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά. 
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8ε. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα βιβλίων – χαρτικών της τοπικής αγοράς: 

ΒΙΒΛΙΑ/ ΧΑΡΤΙΚΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 69 18,4 18,4 18,4 
  ΑΡΚΕΤΑ 166 44,1 44,1 62,5 
  ΛΙΓΟ 99 26,3 26,3 88,8 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 22 5,9 5,9 94,7 
  ∆Γ/ ∆Α 20 5,3 5,3 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

∆Γ/∆ΑΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Για τα καταστήµατα βιβλίων – χαρτικών, οι καταναλωτές δήλωσαν ικανοποιηµένοι από αρκετά 
έως πολύ σε ποσοστό 62,5% και µη ικανοποιηµένοι από λίγο έως καθόλου σε ποσοστό 32,18%. 
Και γι’ αυτό το είδος καταστήµατος βλέπουµε την τοπική αγορά να υπερτερεί αλλά και εδώ µε την 
επισήµανση ότι ο ένας στους τρεις δεν είναι ικανοποιηµένος, γεγονός που καταδεικνύει τα 
περιθώρια βελτίωσης. 
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8στ. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα επίπλων – ειδών διακόσµησης σπιτιού της τοπικής 
αγοράς: 

ΕΠΙΠΛΑ/ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 29 7,7 7,7 7,7 
  ΑΡΚΕΤΑ 135 35,9 35,9 43,6 
  ΛΙΓΟ 141 37,5 37,5 81,1 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 50 13,3 13,3 94,4 
  ∆Γ/ ∆Α 21 5,6 5,6 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στα καταστήµατα επίπλων και ειδών διακόσµησης σπιτιού, παρατηρούµε ότι οι καταναλωτές είναι 
σχεδόν µοιρασµένοι, υπερτερεί όµως η αρνητική άποψη µε καταναλωτές ικανοποιηµένους από 
λίγο έως καθόλου σε ποσοστό 50,8%. 
Το παραπάνω ποσοστό καταδεικνύει το πρόβληµα της τοπικής αγοράς στα καταστήµατα επίπλων 
και ειδών διακόσµησης σπιτιού. 
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8ζ. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα συσκευών ήχου και εικόνας – Η/Υ της τοπικής 
αγοράς: 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ /Η/Υ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 50 13,3 13,3 13,3 
  ΑΡΚΕΤΑ 169 44,9 44,9 58,2 
  ΛΙΓΟ 99 26,3 26,3 84,6 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 44 11,7 11,7 96,3 
  ∆Γ/ ∆Α 14 3,7 3,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στα καταστήµατα συσκευών ήχου - εικόνας και ηλεκτρονικών υπολογιστών παρατηρούµε ότι η 
πλειοψηφία των καταναλωτών είναι ικανοποιηµένοι από αρκετά έως πολύ σε ποσοστό 58,25%. 
Παρόλα αυτά περισσότεροι από έναν στους τρεις δεν είναι ικανοποιηµένοι (από λίγο έως 
καθόλου) και επιπλέον παρατηρείται µια θετική µεν αλλά µεγάλη µετριοπάθεια ικανοποίησης µε 
ποσοστό περίπου 71% (44,95% + 26,33%). 
Από τα παραπάνω θα µπορούσαµε να πούµε ότι η τοπική αγορά των συσκευών ήχου – εικόνας 
και Η/Υ ικανοποιεί τους καταναλωτές τις οριακά. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά περιθώρια βελτίωσης. 
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8η. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα δώρων και ατοµικής περιποίησης της τοπικής αγοράς: 

ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ/ ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 61 16,2 16,2 16,2 
  ΑΡΚΕΤΑ 147 39,1 39,1 55,3 
  ΛΙΓΟ 126 33,5 33,5 88,8 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 28 7,4 7,4 96,3 
  ∆Γ/ ∆Α 14 3,7 3,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στα καταστήµατα ειδών δώρων και ατοµικής περιποίησης παρατηρούµε ότι οι καταναλωτές 
δηλώνουν ικανοποιηµένοι από αρκετά έως πολύ σε ποσοστό 55,32% ενώ οι µη ικανοποιηµένοι 
(από λίγο έως καθόλου) αγγίζουν το 41%.  Παρατηρούµε δηλαδή ένα µοίρασµα των απόψεων. 
Τα παραπάνω ποσοστά υποδηλώνουν τα µεγάλα περιθώρια βελτίωσης των καταστηµάτων ειδών 
δώρων και ατοµικής περιποίησης της τοπικής αγοράς. 
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8θ. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα υφασµάτων και λευκών ειδών της τοπικής αγοράς: 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 34 9,0 9,0 9,0 
  ΑΡΚΕΤΑ 126 33,5 33,5 42,6 
  ΛΙΓΟ 121 32,2 32,2 74,7 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 47 12,5 12,5 87,2 
  ∆Γ/ ∆Α 48 12,8 12,8 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στα καταστήµατα υφασµάτων και λευκών ειδών της τοπικής αγοράς παρατηρούµε ένα µοίρασµα 
της ικανοποίησης των καταναλωτών µε υπερτερούσα ελαφρά την αρνητική ικανοποίηση (από λίγο 
έως καθόλου) σε ποσοστό 44,68% έναντι της θετικής ικανοποίησης (από αρκετά έως πολύ) σε 
ποσοστό 42,55%. Αξιοσηµείωτο είναι και το ποσοστό του 12,77% που δεν εξέφρασε άποψη το 
οποίο στην πλειοψηφία του οφείλεται στον αντρικό πληθυσµό.  
Παρατηρώντας όµως τις ακραίες απόψεις βλέπουµε ότι το ποσοστό των καθόλου 
ικανοποιηµένων (12,5%), είναι πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό των πολύ ικανοποιηµένων 
(9,04%). 
Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα καταστήµατα υφασµάτων και λευκών ειδών 
της τοπικής αγοράς υστερούν αρκετά. 
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8ι. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα αυτοκινήτων – συνεργείων – ανταλλακτικών της 
τοπικής αγοράς: 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 54 14,4 14,4 14,4 
  ΑΡΚΕΤΑ 130 34,6 34,6 48,9 
  ΛΙΓΟ 85 22,6 22,6 71,5 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 63 16,8 16,8 88,3 
  ∆Γ/ ∆Α 44 11,7 11,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στα καταστήµατα αυτοκινήτων – συνεργείων και ανταλλακτικών της τοπικής αγοράς έχουµε ένα 
ελαφρύ προβάδισµα της θετικής ικανοποίησης σε ποσοστό 48,93% έναντι της αρνητικής 
ικανοποίησης σε ποσοστό 39,37%. Αρκετά µεγάλο είναι και το ποσοστό (11,7%) αυτών που δεν 
θέλησαν να εκφέρουν άποψη. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µόνο οι µισοί καταναλωτές είναι ικανοποιηµένοι από τα 
καταστήµατα αυτοκινήτων – συνεργείων και ανταλλακτικών της τοπικής αγοράς, γεγονός που 
υποδηλώνει τα περιθώρια βελτίωσης του συγκεκριµένου κλάδου. 
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8ια. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα εργαλείων – µηχανηµάτων της τοπικής αγοράς: 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 23 6,1 6,1 6,1 
  ΑΡΚΕΤΑ 134 35,6 35,6 41,8 
  ΛΙΓΟ 91 24,2 24,2 66,0 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 60 16,0 16,0 81,9 
  ∆Γ/ ∆Α 68 18,1 18,1 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στα καταστήµατα εργαλείων – µηχανηµάτων της τοπικής αγοράς παρατηρείται και πάλι ένα 
µοίρασµα των απόψεων των καταναλωτών µε ελαφρά µεγαλύτερη την θετική ικανοποίηση (από 
αρκετά έως πολύ) µε 41,76% και την αρνητική ικανοποίηση (από λίγο έως καθόλου) να 
ακολουθεί µε 40,16%. Το ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό των καταναλωτών που δεν εξέφρασαν άποψη 
(18,09%), οφείλεται κυρίως στον γυναικείο πληθυσµό. 
Παρατηρώντας όµως τις ακραίες τιµές βλέπουµε ότι οι καθόλου ικανοποιηµένοι είναι σχεδόν 
τριπλάσιοι από τους πολύ ικανοποιηµένους γεγονός που καταδεικνύει το ιδιαίτερο πρόβληµα της 
αγοράς για τον συγκεκριµένο κλάδο. 
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8ιβ. Βαθµός ικανοποίησης για καταστήµατα ψυχαγωγίας της τοπικής αγοράς: 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 34 9,0 9,0 9,0 
  ΑΡΚΕΤΑ 106 28,2 28,2 37,2 
  ΛΙΓΟ 145 38,6 38,6 75,8 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 80 21,3 21,3 97,1 
  ∆Γ/ ∆Α 11 2,9 2,9 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Ο τοµέας της ψυχαγωγίας αποτελεί για την τοπική αγορά έναν τοµέα ουσιαστικής υστέρησης µια 
και οι περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν από λίγο έως καθόλου ικανοποιηµένοι σε ποσοστό 
59,84%. Χαρακτηριστικά µόνο το 9% περίπου, δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο.  
Τα παραπάνω ποσοστά θα πρέπει να προβληµατίσουν ιδιαίτερα την τοπική αγορά και φυσικά τους 
καταστηµατάρχες του αντίστοιχου κλάδου. 
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8ιγ. Βαθµός ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας της τοπικής αγοράς: 

ΥΓΕΙΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 14 3,7 3,7 3,7 
  ΑΡΚΕΤΑ 72 19,1 19,2 22,9 
  ΛΙΓΟ 171 45,5 45,6 68,5 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 109 29,0 29,1 97,6 
  ∆Γ/ ∆Α 9 2,4 2,4 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Οι υπηρεσίες υγείας όπως και όλες οι εµπορικές δραστηριότητες που συνδέονται µε αυτή, 
δυστυχώς, αποτελούν για την τοπική αγορά την πρωτιά σε βαθµό αρνητικής ικανοποίησης µε το 
συντριπτικό ποσοστό (από λίγο έως καθόλου)  του 74,67%.  
Το παραπάνω εύρηµα θα πρέπει να προβληµατίσει ιδιαιτέρως όλους τους αρµόδιους και 
εµπλεκόµενους µε τον τοµέα της υγείας τόσο σε τοπικό όσο όµως και σε ευρύτερο πεδίο. 
Σίγουρα ο χώρος της υγείας δεν µπορεί να υπακούει στους ίδιους κανόνες µε τα εµπορικά 
καταστήµατα και τις αντίστοιχες δραστηριότητες αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να καταβάλλεται 
κάθε προσπάθεια, ειδικά από τους τοπικούς φορείς, για την βελτίωση των µεγεθών της. 
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8ιδ. Βαθµός ικανοποίησης για υπηρεσίες εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ. – φροντιστήρια) της τοπικής 
αγοράς: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (Ι.Ε.Κ., ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ κ.τ.λ.) 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 23 6,1 6,1 6,1 
  ΑΡΚΕΤΑ 156 41,5 41,5 47,6 
  ΛΙΓΟ 113 30,1 30,1 77,7 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 39 10,4 10,4 88,0 
  ∆Γ/ ∆Α 45 12,0 12,0 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (Ι.Ε.Κ., ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ κ.τ.λ.)

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Η ικανοποίηση των καταναλωτών για τις υπηρεσίες της εκπαίδευσης και όλων των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε αυτές, στην τοπική τους αγορά, είναι λίγο περισσότερο 
θετική µε ποσοστό (από αρκετά έως πολύ), 47,61%. Ακολουθούν οι µη ικανοποιηµένοι 
καταναλωτές (από λίγο έως καθόλου) µε ποσοστό 40,42%. Επίσης ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό 
(11,97%) δεν εξέφρασε άποψη µια και λόγο αντικειµένου, δεν σχετίζεται πλέον µε την 
εκπαίδευση. 
Παρατηρώντας τις ακραίες και µέσες τιµές βλέπουµε ότι υπάρχει µια θετική µεν αλλά µέτρια δε 
στάση των καταναλωτών µε το µεγαλύτερο ποσοστό τους να τοποθετείται από στην κλίµακα από 
αρκετά µέχρι λίγο ικανοποιηµένοι (71,54%), ενώ οι καθόλου ικανοποιηµένοι είναι σαφώς 
περισσότεροι από τους πολύ ικανοποιηµένους. 
Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι και στον τοµέα της εκπαίδευσης σε τοπικό 
επίπεδο, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση του. 
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8ιε. Βαθµός ικανοποίησης για άλλες υπηρεσίες (νοµικές – ασφαλιστικές κ.τ.λ.) της τοπικής 
αγοράς: 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ...) 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 21 5,6 5,6 5,6 
  ΑΡΚΕΤΑ 131 34,8 34,8 40,4 
  ΛΙΓΟ 116 30,9 30,9 71,3 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 51 13,6 13,6 84,8 
  ∆Γ/ ∆Α 57 15,2 15,2 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ...)

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στον τοµέα των άλλων υπηρεσιών όπως οι νοµικές, ασφαλιστικές κ.τ.λ. η επικρατούσα 
ικανοποίηση είναι περισσότερο αρνητική µε ποσοστό (από λίγο έως καθόλου), 44,41%. Οι 
ικανοποιηµένοι καταναλωτές αποτελούν το 40,43% (από αρκετά έως πολύ). Το ιδιαίτερα µεγάλο 
ποσοστό αυτών που δεν εξέφρασαν άποψη οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά δήλωση τους, οι 
περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν χρησιµοποιήσει µέχρι σήµερα τις υπηρεσίες αυτές. 
Λαµβάνοντας δε υπόψη τις ακραίες τιµές, παρατηρούµε ότι οι καθόλου ικανοποιηµένοι είναι 
σχεδόν τριπλάσιοι από τους πολύ ικανοποιηµένους. 
Τα παραπάνω ποσοστά καταδεικνύουν και στον τοµέα αυτό την υστέρηση της τοπικής αγοράς. 
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Βαθµός ικανοποίησης του καταναλωτή από καταστήµατα της τοπικής του αγοράς (ερώτηση 
8), συγκεντρωτικά. 

 

Πόσο ικανοποιηµένος /η είστε από τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς που διαθέτουν τα παρακάτω 
καταναλωτικά προϊόντα; 
 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆Γ/ ∆Α   

  ΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστό ΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστό ΣυχνότηταΠοσοστόΣύνολο 

Τρόφιµα -
ποτά 91 24,2% 214 56,9% 53 14,1% 14 3,7% 4 1,1% 376100,0% 
Έιδη ένδυσης 
- υπόδησης 35 9,3% 128 34,0% 152 40,4% 58 15,4% 3 0,8% 376100,0% 
Ηλεκτρικές 
συσκευές 
(µεγάλες/ 
λευκές) 59 15,7% 178 47,3% 85 22,6% 33 8,8% 21 5,6% 376100,0% 
Μικρές 
ηλεκτρικές 
συσκευές 61 16,2% 176 46,8% 90 23,9% 33 8,8% 16 4,3% 376100,0% 
Βιβλία -
χαρτικά 69 18,4% 166 44,1% 99 26,3% 22 5,9% 20 5,3% 376100,0% 
Έπιπλα -
είδη 
διακόσµησης 
σπιτιού 29 7,7% 135 35,9% 141 37,5% 50 13,3% 21 5,6% 376100,0% 
Συσκευές 
ήχου και 
εικόνας -
Η/Υ 50 13,3% 169 44,9% 99 26,3% 44 11,7% 14 3,7% 376100,0% 
Έιδη δώρων 
- ατοµικής 
περιποίησης 61 16,2% 147 39,1% 126 33,5% 28 7,4% 14 3,7% 376100,0% 
Υφάσµατα και 
λευκά είδη 34 9,0% 126 33,5% 121 32,2% 47 12,5% 48 12,8% 376100,0% 
Αυτοκίνητα -
συνεργεία -
ανταλλακτικά 54 14,4% 130 34,6% 85 22,6% 63 16,8% 44 11,7% 376100,0% 
Εργαλεία -
µηχανήµατα 23 6,1% 134 35,6% 91 24,2% 60 16,0% 68 18,1% 376100,0% 
Ψυχαγωγία 34 9,0% 106 28,2% 145 38,6% 80 21,3% 11 2,9% 376100,0% 
Υγεία 14 3,7% 72 19,1% 171 45,5% 109 29,0% 10 2,7% 376100,0% 
Εκπαίδευση 
(Ι.Ε.Κ. 
φροντιστήρια) 23 6,1% 156 41,5% 113 30,1% 39 10,4% 45 12,0% 376100,0% 
Άλλες 
υπηρεσίες 
(Νοµικές, 
ασφαλιστικές) 21 5,6% 131 34,8% 116 30,9% 51 13,6% 57 15,2% 376100,0% 
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Πόσο ικανοποιηµένος /η είστε από τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς που διαθέτουν τα 
παρακάτω καταναλωτικά προϊόντα; 
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Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

 
 

Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Από τα συγκεντρωτικά πλέον αποτελέσµατα του ποσοστού ικανοποίησης των καταναλωτών από 
τα τοπικά τους καταστήµατα, βλέπουµε ότι τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς για τα οποία 
έχουµε το µεγαλύτερο βαθµό ικανοποίησης από τους τοπικούς καταναλωτές είναι: 
Πρώτα σε βαθµό ικανοποίησης µε ποσοστό 81,1% είναι τα καταστήµατα τροφίµων ποτών. 
Ακολουθούν τα καταστήµατα µεγάλων ηλεκτρικών συσκευών (63,0%), µικρών ηλεκτρικών 
συσκευών (63,0%) και τα καταστήµατα βιβλίων – χαρτικών (62,5%). Αµέσως µετά είναι τα 
καταστήµατα συσκευών ήχου – εικόνας και Η/Υ που συγκεντρώνουν βαθµό ικανοποίησης 58,2%, 
ακολουθούµενα από τα καταστήµατα ειδών δώρων και ατοµικής περιποίησης µε ποσοστό 55,3%. 
Στον αντίποδα τώρα τα καταστήµατα-υπηρεσίες µε τον µικρότερο βαθµό ικανοποίησης είναι οι 
υπηρεσίες υγείας µε ποσοστό απογοήτευσης το 74,5% ακολουθούµενες από τα καταστήµατα 
ψυχαγωγίας µε βαθµό απογοήτευσης 59,8% και τα καταστήµατα ένδυσης – υπόδησης µε ποσοστό 
απογοήτευσης 55,9%. Επίσης αρκετά ψηλά σε βαθµό απογοήτευσης είναι και τα καταστήµατα 
επίπλων και ειδών διακόσµησης σπιτιού µε ποσοστό 50,8%. 
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Χαρακτηρισµός, των καταναλωτών νοµού Κοζάνης, της τοπικής τους αγοράς ως αγοράς µε 
ελλείψεις ή όχι (ερώτηση 9). 

 

Γενικά µιλώντας για την τοπική αγορά, σαν σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά: 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 300 79,8 79,8 79,8 
  ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 66 17,6 17,6 97,3 
  ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 10 2,7 2,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 
 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
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Γενικά µιλώντας για την τοπική αγορά, σαν σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια
αγορά:

 
 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Παρατηρούµε ότι το συντριπτικό ποσοστό των καταναλωτών, σχεδόν 80%,  θεωρούν ότι η 
τοπική τους αγορά είναι αγορά µε ελλείψεις. 
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Ειδικότερα, χαρακτηρισµός των καταναλωτών νοµού Κοζάνης ανά βασική πόλη, της τοπικής 
τους αγοράς ως αγοράς µε ελλείψεις ή όχι (ερώτηση 9 εξειδικευµένη ανά βασική πόλη). 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
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Γενικά µιλώντας για την τοπική αγορά, σαν σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά:

Πόλη Κοζάνης

 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
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Γενικά µιλώντας για την τοπική αγορά, σαν σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά:

Πόλη Πτολεµαίδας

 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
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Γενικά µιλώντας για την τοπική αγορά, σαν σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά:

Πόλη Σερβίων

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών, για τις τρεις ενδεικτικά µεγάλες αγορές 
του νοµού Κοζάνης, που θεωρούν ότι η αγορά τους δεν έχει ελλείψεις καταγράφεται στην 
Πτολεµαΐδα (26,83%). 
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Άποψη του καταναλωτή αν η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της τοπικής του αγοράς θα 
την ωφελήσει ή όχι (ερώτηση 10). 

Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και η µείωση του χρόνου που απαιτείται για να 
µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο πιστεύετε ότι θα ωφελήσει ή θα βλάψει την λειτουργία της 
τοπικής σας αγοράς; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ 154 41,0 41,0 41,0 
  ∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ 59 15,7 15,7 56,6 
  ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ 149 39,6 39,6 96,3 
  ∆Γ/ ∆Α 14 3,7 3,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

∆Γ/∆ΑΘΑ ΒΛΑΨΕΙ∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ
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Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και η µείωση του χρόνου
που απαιτείται για να µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο πιστεύετε ότι θα

ωφελήσει ή θα βλάψει την λειτουργία της τοπικής σας αγοράς;

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Στην παρούσα ερώτηση παρατηρείται µια σχεδόν απόλυτη ισορροπία απόψεων. Το 40,96% 
θεωρούν ότι η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της τοπικής τους αγοράς θα την ωφελήσει, το 
39,63% θεωρεί ότι θα τη βλάψει και το 15,69% θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει καµία αλλαγή.  
∆ιαµοιρασµός απόψεων που µπορεί να αιτιολογηθεί µια και η ωφέλεια της τοπικής αγοράς ως 
έννοια εµπεριέχει µεγάλη υποκειµενικότητα για το πώς την αντιλαµβάνεται ο καθένας. Καθαρή 
ωφέλεια ως καταναλωτής (αύξηση ανταγωνισµού, µείωση τιµών, αύξηση ποικιλίας προϊόντων, 
περισσότερες επιλογές κ.τ.λ.) ή ως κάτοικος µιας περιοχής (δηµιουργία πολυκαταστηµάτων µε 
αντίστοιχο κλείσιµο των µικρών, µείωση θέσεων εργασίας, µετακίνηση των καταναλωτών σε 
άλλες αγορές κ.τ.λ.). 
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Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων του καταναλωτή για την επιλογή µιας αγοράς  (ερώτηση 
11). 

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή της τοπικής αγοράς;  
(Συντελεστής βαρύτητας από 1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ) 
 

11α1. Βαρύτητα του κριτηρίου «τιµή», για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΤΙΜΗ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 18 4,8 4,8 4,8 
  Λίγο 21 5,6 5,6 10,4 
  Αρκετά 56 14,9 15,0 25,4 
  πολύ 55 14,6 14,7 40,1 
  Πάρα πολύ 224 59,6 59,9 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     

Πάρα πολύπολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου
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ΤΙΜΗ

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Όπως ήταν αναµενόµενο το κριτήριο της τιµής συγκεντρώνει το ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό του 
74,6% (µε βαρύτητα από πολύ έως πάρα πολύ), µε ένα όµως υπολογίσιµο ποσοστό κοντά στο 
15% να τοποθετείται ουδέτερα και µε το 10,42% (από λίγο έως καθόλου), να δηλώνει ότι η τιµή 
δεν αποτελεί για αυτούς κριτήριο επιλογής µιας αγοράς. 
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11α2. Βαρύτητα του κριτηρίου «ποιότητα» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 7 1,9 1,9 1,9 
  Λίγο 24 6,4 6,4 8,3 
  Αρκετά 44 11,7 11,7 20,0 
  πολύ 66 17,6 17,6 37,6 
  Πάρα πολύ 234 62,2 62,4 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     

 

Πάρα πολύπολύΑρκετάΛίγοΚαθόλου
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Η ποιότητα αποτελεί το κορυφαίο κριτήριο επιλογής µιας αγοράς, µεγαλύτερο και από αυτό της 
τιµής,  µια και το 80% των καταναλωτών δήλωσαν ότι έχει βαρύτητα για αυτούς από πολύ έως 
πάρα πολύ. Ουδέτερο κριτήριο αποτελεί µόνο για το 11,73% και ένα ιδιαίτερα µικρό ποσοστό της 
τάξης του 8,27% δηλώνει ότι η ποιότητα δεν αποτελεί κριτήριο γι’ αυτούς. 
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11α3. Βαρύτητα του κριτηρίου «ποικιλία» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 8 2,1 2,1 2,1 
  Λίγο 28 7,4 7,5 9,6 
  Αρκετά 49 13,0 13,1 22,7 
  πολύ 87 23,1 23,3 46,0 
  Πάρα πολύ 202 53,7 54,0 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Παρατηρούµε ότι και το κριτήριο της ποικιλίας έχει µεγάλη βαρύτητα για τους καταναλωτές µια 
και το 77,27% κυµάνθηκε στο πολύ έως πάρα πολύ. 
Το 13,1% διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στην ποικιλία και το 9,63%  δηλώνει ότι η ποικιλία 
δεν αποτελεί κριτήριο βαρύτητας για αυτούς (από λίγο έως καθόλου), προκείµενου να διαλέξουν 
µια αγορά. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
11α4. Βαρύτητα του κριτηρίου «νέα προϊόντα» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 18 4,8 4,8 4,8 
  Λίγο 43 11,4 11,5 16,3 
  Αρκετά 77 20,5 20,5 36,8 
  πολύ 101 26,9 26,9 63,7 
  Πάρα πολύ 136 36,2 36,3 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     
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ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Τα νέα προϊόντα φαίνεται να είναι κριτήριο µεγάλης βαρύτητας (από πολύ έως πάρα πολύ) για τα 
δύο τρίτα περίπου των καταναλωτών 63,2%.  
Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό της τάξης του 20,53% τοποθετείται ουδέτερα απέναντι στο 
κριτήριο «νέα προϊόντα και το 16,27% δηλώνουν ότι δεν αποτελεί κριτήριο για αυτούς (από λίγο 
έως καθόλου),  ώστε να επιλέξουν µια άλλη αγορά. 
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11α5. Βαρύτητα του κριτηρίου «εξυπηρέτηση» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 12 3,2 3,2 3,2 
  Λίγο 22 5,9 5,9 9,1 
  Αρκετά 70 18,6 18,7 27,8 
  πολύ 105 27,9 28,1 55,9 
  Πάρα πολύ 165 43,9 44,1 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 
 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Η εξυπηρέτηση φαίνεται να έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από τα νέα προϊόντα και σχεδόν ίδια 
βαρύτητα µε την ποικιλία µια και το 72,19% δήλωσε ότι παίζει ρόλο για αυτούς από πολύ έως 
πάρα πολύ προκειµένου να επιλέξουν µια αγορά. 
Το 18, 72% δήλωσε ουδέτερο απέναντι στο κριτήριο της εξυπηρέτησης και το 9,09% δήλωσε ότι 
δεν παίζει ρόλο γι’ αυτούς. 
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11α6. Βαρύτητα του κριτηρίου «ωράριο λειτουργίας» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 28 7,4 7,5 7,5 
  Λίγο 42 11,2 11,2 18,7 
  Αρκετά 118 31,4 31,5 50,1 
  πολύ 94 25,0 25,1 75,2 
  Πάρα πολύ 93 24,7 24,8 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το κριτήριο του ωραρίου λειτουργίας είναι σηµαντικό (από πολύ έως πάρα πολύ) µόνο για τους 
µισούς περίπου καταναλωτές (49,87%). 
Ένας στους τρεις περίπου καταναλωτές (31,47%) δηλώνει ουδετερότητα απέναντι στο κριτήριο 
του ωραρίου λειτουργίας και το 18,67% δηλώνει ότι δεν αποτελεί λόγο (από λίγο έως καθόλου) 
γι’ αυτούς, για την επιλογή µιας αγοράς. 
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11α7. Βαρύτητα του κριτηρίου «φιλικό περιβάλλον» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 12 3,2 3,2 3,2 
  Λίγο 30 8,0 8,0 11,2 
  Αρκετά 77 20,5 20,6 31,8 
  πολύ 104 27,7 27,8 59,6 
  Πάρα πολύ 151 40,2 40,4 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     
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ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το φιλικό περιβάλλον φαίνεται να έχει µεγαλύτερη βαρύτητα για τους καταναλωτές από το 
ωράριο λειτουργίας και τα νέα προϊόντα και τοποθετείται λίγο πιο κάτω από το κριτήριο της 
εξυπηρέτησης  µια και το 68,18% δήλωσε ότι έχει βαρύτητα γι’ αυτούς από πολύ έως πάρα πολύ. 
Το 20,59% τοποθετείται ουδέτερα απέναντι στο κριτήριο του φιλικού περιβάλλοντος και το 
11,23% δηλώνει ότι δεν παίζει ρόλο γι’ αυτούς (από λίγο έως καθόλου), προκειµένου να 
επιλέξουν µια αγορά. 
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11α8. Βαρύτητα του κριτηρίου «υπηρεσίες µετά την πώληση» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 19 5,1 5,1 5,1 
  Λίγο 36 9,6 9,6 14,7 
  Αρκετά 87 23,1 23,3 38,0 
  πολύ 96 25,5 25,7 63,6 
  Πάρα πολύ 136 36,2 36,4 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

 
 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το κριτήριο «υπηρεσίες µετά την πώληση» τοποθετείται λίγο πιο κάτω από το κριτήριο των 
νέων προϊόντων και αρκετά πιο πάνω από το ωράριο λειτουργίας. 
Το 62,03% δήλωσε ότι έχει για αυτούς βαρύτητα από πολύ έως πάρα πολύ και το 23,26% 
δήλωσε ουδετερότητα. 
Το 14,71% δήλωσε ότι το κριτήριο των υπηρεσιών µετά την πώληση δεν έχει βαρύτητα για 
αυτούς (από λίγο έως καθόλου), για την επιλογή µιας αγοράς. 
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11α9. Βαρύτητα του κριτηρίου «πώληση µε πίστωση, δόσεις» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ, ∆ΟΣΕΙΣ. 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 125 33,2 33,5 33,5 
  Λίγο 54 14,4 14,5 48,0 
  Αρκετά 87 23,1 23,3 71,3 
  πολύ 47 12,5 12,6 83,9 
  Πάρα πολύ 60 16,0 16,1 100,0 
  Σύνολο  373 99,2 100,0   
 Χωρίς απάντηση 3 ,8     
Σύνολο  376 100,0     
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ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ, ∆ΟΣΕΙΣ.

 
 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Από ότι φαίνεται, η δυνατότητα να µπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν µε πίστωση ή µε 
δόσεις δεν αποτελεί για την πλειοψηφία προτεραιότητα άρα και κριτήριο επιλογής µιας αγοράς. 
Μόνο το 28,69% δήλωσε ότι αυτό το κριτήριο είναι σηµαντικό (από πολύ έως πάρα πολύ), για 
αυτούς. 
Το 23,32% δήλωσε ουδέτερο ενώ οι µισοί περίπου καταναλωτές (47,99%) δήλωσαν ότι δεν 
αποτελεί γι’ αυτούς (από λίγο έως καθόλου), κριτήριο επιλογής µιας αγοράς. 
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11α10. Βαρύτητα του κριτηρίου «πρόσβαση µε αυτοκίνητο - parking» , για την επιλογή µιας 
αγοράς: 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (PARKING) 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 65 17,3 17,4 17,4 
  Λίγο 42 11,2 11,2 28,6 
  Αρκετά 79 21,0 21,1 49,7 
  πολύ 60 16,0 16,0 65,8 
  Πάρα πολύ 128 34,0 34,2 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Μόνο για τους µισούς καταναλωτές (50,26%), φαίνεται να αποτελεί κριτήριο επιλογής µιας 
αγοράς (από πολύ έως πάρα πολύ), η πρόσβαση µε το αυτοκίνητο και η στάθµευση. 
Το 21,12% δηλώνει ουδέτερο και για το 28,58% δεν αποτελεί κριτήριο (από λίγο έως καθόλου), 
επιλογής αγοράς. 
Έτσι η πρόσβαση µε αυτοκίνητο και η στάθµευση κατατάσσεται περίπου στο ίδιο επίπεδο 
σηµαντικότητας µε το ωράριο εργασίας. 
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11α11. Βαρύτητα του κριτηρίου «πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς» , για την επιλογή µιας 
αγοράς: 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 96 25,5 25,8 25,8 
  Λίγο 62 16,5 16,7 42,5 
  Αρκετά 82 21,8 22,0 64,5 
  πολύ 51 13,6 13,7 78,2 
  Πάρα πολύ 81 21,5 21,8 100,0 
  Σύνολο  372 98,9 100,0   
 Χωρίς απάντηση 4 1,1     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Η πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς αποτελεί το δεύτερο λιγότερο σηµαντικό κριτήριο µετά 
την πίστωση.  
Μόνο για το 35,48% φαίνεται να είναι σηµαντικό από πολύ έως πάρα πολύ ενώ για το 22,04% 
αποτελεί ουδέτερο κριτήριο. 
 Το 42,48% δηλώνει ότι η πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς δεν αποτελεί γι’ αυτούς 
κριτήριο επιλογής µιας αγοράς, δήλωση βέβαια που οφείλεται εν πολλοίς στο γεγονός ότι η 
πλειοψηφία διαθέτει δικό της µέσο µεταφοράς. 
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11α12. Βαρύτητα του κριτηρίου «εµπορικά κέντρα» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 71 18,9 19,0 19,0 
  Λίγο 51 13,6 13,6 32,6 
  Αρκετά 77 20,5 20,6 53,2 
  πολύ 74 19,7 19,8 73,0 
  Πάρα πολύ 101 26,9 27,0 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Για τους µισούς περίπου καταναλωτές (46,8%) φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό κριτήριο (από 
πολύ έως πάρα πολύ), το εµπορικό κέντρο για την επιλογή µιας αγοράς. 
Το 20,59% τοποθετείται ουδέτερα απέναντι σε αυτό το κριτήριο και ένας στους τρεις περίπου 
(32.62%) δηλώνει ότι δεν αποτελεί κριτήριο (από λίγο έως καθόλου), για την επιλογή µιας 
αγοράς. 
Παρόλα αυτά το κριτήριο «εµπορικά κέντρα» τοποθετείται λίγο πιο κάτω σε σηµαντικότητα από 
το κριτήριο του ωραρίου λειτουργίας. 
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11α13. Βαρύτητα του κριτηρίου «επώνυµα προϊόντα» , για την επιλογή µιας αγοράς: 

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 37 9,8 9,9 9,9 
  Λίγο 51 13,6 13,6 23,5 
  Αρκετά 99 26,3 26,4 49,9 
  πολύ 89 23,7 23,7 73,6 
  Πάρα πολύ 99 26,3 26,4 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Για το κριτήριο «επώνυµα προϊόντα» οι µισοί περίπου καταναλωτές (50,13%) θεωρούν ότι είναι 
σηµαντικό από πολύ έως πάρα πολύ για την επιλογή µιας αγοράς. 
Το 26,4% τοποθετείται ουδέτερα απέναντι σε αυτό το κριτήριο και το 23,47% θεωρεί ότι δεν 
αποτελεί σηµαντικό κριτήριο (από λίγο έως και καθόλου), για την επιλογή µιας αγοράς. 
Έτσι τα επώνυµα προϊόντα τοποθετούνται στην ίδια περίπου σηµαντικότητα µε την πρόσβαση µε 
αυτοκίνητο – στάθµευση και το ωράριο λειτουργίας. 
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11α14. Βαρύτητα του κριτηρίου «διαφήµιση – ενηµερωτικά φυλλάδια» , για την επιλογή µιας 
αγοράς: 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 77 20,5 20,5 20,5 
  Λίγο 80 21,3 21,3 41,9 
  Αρκετά 112 29,8 29,9 71,7 
  πολύ 60 16,0 16,0 87,7 
  Πάρα πολύ 46 12,2 12,3 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Η διαφήµιση και τα ενηµερωτικά φυλλάδια  µαζί µε την πίστωση αποτελούν τους λιγότερο 
σηµαντικούς παράγοντες για την επιλογή µιας αγοράς. Μόνο το 28,27% των καταναλωτών 
θεωρεί σηµαντικό αυτό το κριτήριο από πολύ έως πάρα πολύ. 
Ο ένας στους τρεις περίπου (29,87%) τοποθετείται ουδέτερα ενώ το εντυπωσιακό ποσοστό του 
41,86% θεωρεί ότι δεν είναι σηµαντικό κριτήριο (από λίγο έως καθόλου), η διαφήµιση και τα 
διαφηµιστικά φυλλάδια. 
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11α15. Βαρύτητα του κριτηρίου «franchising (Γερµανός – Goodys – Multirama κ.τ.λ.)» , για την 
επιλογή µιας αγοράς: 

FRANCHISING (καταστήµατα µε παροχή ονόµατος φίρµας) 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 Καθόλου 64 17,0 17,5 17,5 
  Λίγο 64 17,0 17,5 35,0 
  Αρκετά 82 21,8 22,4 57,4 
  πολύ 95 25,3 26,0 83,3 
  Πάρα πολύ 61 16,2 16,7 100,0 
  Σύνολο  366 97,3 100,0   
 Χωρίς απάντηση 10 2,7     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Για τα δύο πέµπτα περίπου των καταναλωτών (42,63%) είναι σηµαντικό (από πολύ έως πάρα 
πολύ), το κριτήριο του  franchising (παροχή ονόµατος φίρµας).  
Το 22,4% δηλώνει ουδέτερο απέναντι σε αυτό το κριτήριο ενώ το 34,98% δηλώνει ότι δεν είναι 
σηµαντικό (από  λίγο έως καθόλου), το κριτήριο του franchising. 
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Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων του καταναλωτή για την επιλογή µιας αγοράς  (ερώτηση 
11), συγκεντρωτικά. 

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή της τοπικής αγοράς;  
(Συντελεστής βαρύτητας από 1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ) 
 

  
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ ∆Γ/ ∆Α Σύνολο 

Τιµή 4,8% 5,6% 14,9% 14,6% 59,6% 0,5% 100,0% 

Ποιότητα 1,9% 6,4% 11,7% 17,6% 62,2% 0,3% 100,0% 

Ποικιλία 2,1% 7,4% 13,0% 23,1% 53,7% 0,5% 100,0% 

Νέα προϊόντα 4,8% 11,4% 20,5% 26,9% 36,2% 0,3% 100,0% 

Εξυπηρέτηση 3,2% 5,9% 18,6% 27,9% 43,9% 0,5% 100,0% 

Ωράριο λειτουργίας 7,4% 11,2% 31,4% 25,0% 24,7% 0,3% 100,0% 

Φιλικό περιβάλλον 3,2% 8,0% 20,5% 27,7% 40,2% 0,5% 100,0% 

Υπηρεσίες µετά την 
πώληση 5,1% 9,6% 23,1% 25,5% 36,2% 0,5% 100,0% 

Πώληση µε πίστωση, 
δόσεις 33,2% 14,4% 23,1% 12,5% 16,0% 0,8% 100,0% 

Πρόσβαση µε 
αυτοκίνητο, parking 17,3% 11,2% 21,0% 16,0% 34,0% 0,5% 100,0% 

Πρόσβαση µε µέσο 
µαζικής µεταφοράς 25,5% 16,5% 21,8% 13,6% 21,5% 1,1% 100,0% 

Εµπορικά κέντρα 18,9% 13,6% 20,5% 19,7% 26,9% 0,5% 100,0% 

Επώνυµα προϊόντα 9,8% 13,6% 26,3% 23,7% 26,3% 0,3% 100,0% 

∆ιαφήµιση -
ενηµερωτικά φυλλάδια 20,5% 21,3% 29,8% 16,0% 12,2% 0,3% 100,0% 
Franchising 
(Γερµανός, Goodys, 
Multirama) 17,0% 17,0% 21,8% 25,3% 16,2% 2,7% 100,0% 
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Τι βαρύτητα έχουν για σας τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή της τοπικής αγοράς; 
(Συντελεστής βαρύτητας από 1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ) 
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι το κριτήριο µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα 
για τους καταναλωτές είναι η ποιότητα µε 91,5% (από αρκετά έως πάρα πολύ), το οποίο όµως 
ακολουθείται µε µικρή διαφορά από το κριτήριο της εξυπηρέτησης µε 90,4%. Αµέσως µετά τρίτο 
σε κατάταξη είναι το κριτήριο της ποικιλίας µε 89,9% και τέταρτο έρχεται το κριτήριο της τιµής 
µε 89,1%. 
Επίσης ισχυρά κριτήρια αποτελούν το φιλικό περιβάλλον (88,3%) και οι υπηρεσίες µετά την 
πώληση (84,8%). 
Τα λιγότερο σηµαντικά κριτήρια, όπως δηλώθηκαν από τους καταναλωτές, είναι η πώληση µε 
πίστωση – δόσεις (47,6% από λίγο έως καθόλου), η πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς (42%) 
και η διαφήµιση - ενηµερωτικά φυλλάδια (41,8%). 
Το γεγονός ότι στα κριτήρια βαρύτητας συµπεριλαµβάνονται χαρακτηριστικά στα οποία, σύµφωνα 
πάντα µε τους καταναλωτές, η τοπική αγορά υπερτερεί (εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, 
υπηρεσίες µετά την πώληση), αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αλλά ταυτόχρονα εστιάζει και 
στα κριτήρια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει σηµαντική βελτίωση (ποιότητα, ποικιλία, 
τιµή). 
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Κυριότερο κριτήριο (εκτός της τιµής) για την επιλογή µιας αγοράς (ερώτηση 11β). 

Ποιο είναι το κύριο κριτήριο για σας ,εκτός της τιµής, για την επιλογή της τοπικής αγοράς; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 139 37,0 47,1 47,1 
  ΠΟΙΚΙΛΙΑ 79 21,0 26,8 73,9 
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 27 7,2 9,2 83,1 
  ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 2,4 3,1 86,1 
  ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7 1,9 2,4 88,5 
  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 1,6 2,0 90,5 
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΩΛΗΣΗ 
6 1,6 2,0 92,5 

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

6 1,6 2,0 94,6 

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

4 1,1 1,4 95,9 

  ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4 1,1 1,4 97,3 
  ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ, 

∆ΟΣΕΙΣ... 
3 ,8 1,0 98,3 

  FRANCHISING 3 ,8 1,0 99,3 
  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1 ,3 ,3 99,7 
  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 

ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 
1 ,3 ,3 100,0 

  Σύνολο  295 78,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 81 21,5     
Σύνολο  376 100,0     
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Ποιο είναι το κύριο κριτήριο για σας ,εκτός της τιµής, για την επιλογή της τοπικής
αγοράς;
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
Πριν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων στην παρούσα ερώτηση θα πρέπει να επισηµανθεί το 
γεγονός ότι το 21,5% των ερωτώµενων δεν απάντησαν µάλλον λόγο δυσνόητης σχεδίασης του 
ερωτηµατολογίου. Οι καταναλωτές καλούνταν να ορίσουν την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου µε 
βαθµονόµηση από 1 έως 5 στα δεξιά του κάθε κριτηρίου και στο τέλος των κριτηρίων τους 
ζητούνταν µε την παρούσα ερώτηση να δηλώσουν το σηµαντικότερο κριτήριο µε ένα σηµάδι στα 
αριστερά του κριτηρίου.  
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η βαρύτητα των κριτηρίων που εµφανίζεται από την παρούσα ερώτηση 
να συµφωνεί µόνο µε την κατάταξη των τεσσάρων πρώτων κριτηρίων σε σχέση µε την συνολική 
ανάλυση και κατάταξη του κάθε κριτηρίου ξεχωριστά, που έγινε πριν. 
Παρόλα αυτά επειδή η βαρύτητα των υπολοίπων κριτηρίων µετά την πέµπτη θέση είναι από 50% 
και κάτω µπορούµε να δεχτούµε και τα αποτελέσµατα της παρούσας ερώτησης ως αρκούντως 
αντιπροσωπευτικά. 
Έτσι µε εξαίρεση το κριτήριο της τιµής που εκ των πραγµάτων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την 
πλειοψηφία των καταναλωτών, πρώτο κριτήριο σε βαθµό σηµαντικότητας έρχεται το κριτήριο της 
ποιότητας ακολουθούµενο από το κριτήριο της ποικιλίας, µε τρίτο το κριτήριο της εξυπηρέτησης, 
τέταρτο το κριτήριο του φιλικού περιβάλλοντος και πέµπτο το κριτήριο των νέων προϊόντων. 
Οι παραπάνω συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων όπως ορίστηκαν από τους καταναλωτές σε 
συνδυασµό µε το βαθµό ικανοποίησης των καταναλωτών από τα διάφορα είδη καταστηµάτων της 
περιοχής τους µπορούν να υποδείξουν τα σηµεία βελτίωσης της τοπικής αγοράς. 
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Βαθµός ικανοποίησης από την συµπεριφορά των καταστηµαταρχών της τοπικής αγοράς 
(ερώτηση 12). 

 

Πόσο ικανοποιηµένοι θα λέγατε ότι είστε από τη συµπεριφορά των καταστηµαταρχών της τοπικής αγοράς; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 46 12,2 12,3 12,3 
  ΑΡΚΕΤΑ 196 52,1 52,3 64,5 
  ΛΙΓΟ 113 30,1 30,1 94,7 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 20 5,3 5,3 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     
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Πόσο ικανοποιηµένοι θα λέγατε ότι είστε από τη συµπεριφορά των
καταστηµαταρχών της τοπικής αγοράς;

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών, σχεδόν δύο στους τρεις (64,54%), δηλώνουν 
ότι είναι από αρκετά έως πολύ ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά των τοπικών επιχειρηµατιών 
ενώ το 35,46% δηλώνει από λίγο έως καθόλου ικανοποιηµένοι. 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το ποσοστό των µη ικανοποιηµένων είναι περισσότερο από το µισό 
των ικανοποιηµένων οπότε θα πρέπει να προβληµατίσει τους τοπικούς επιχειρηµατίες ώστε να 
προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για να το βελτιώσουν. 
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Βαθµός ικανοποίησης από την συµπεριφορά των υπαλλήλων της τοπικής αγοράς (ερώτηση 
13). 

 

Πόσο ικανοποιηµένοι θα λέγατε ότι είστε από τη συµπεριφορά των υπαλλήλων της τοπικής αγοράς 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 48 12,8 12,8 12,8 
  ΑΡΚΕΤΑ 214 56,9 57,1 69,9 
  ΛΙΓΟ 93 24,7 24,8 94,7 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 20 5,3 5,3 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     
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Πόσο ικανοποιηµένοι θα λέγατε ότι είστε από τη συµπεριφορά των
υπαλλήλων της τοπικής αγοράς

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
Όσο αναφορά την ικανοποίηση των καταναλωτών από τους υπαλλήλους των καταστηµάτων της 
τοπικής τους αγοράς, παρατηρούµε ότι πάνω από δύο στους τρεις (69,87%) είναι ικανοποιηµένοι 
από αρκετά έως πολύ ενώ το 30,13% δηλώνει λίγο έως καθόλου ικανοποιηµένοι.  
Και στην περίπτωση των υπαλλήλων, παρόλο το γεγονός ότι το ποσοστό των µη ικανοποιηµένων 
είναι λιγότερο από το µισό των ικανοποιηµένων, δεν παύει να είναι ένα σηµαντικό ποσοστό που 
θα πρέπει να προβληµατίσει τους τοπικούς επιχειρηµατίες και να τους παρακινήσει να προβούν 
στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω. 
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3.3. Μη τοπική αγορά  

Συχνότητα επιλογής αγορών εκτός της τοπικής, ανάλογα µε το είδος του 
καταστήµατος (ερώτηση 14) 

Όταν πρόκειται να κάνετε αγορές για το νοικοκυριό σας, πόσο συχνά τις κάνετε από καταστήµατα άλλης 
αγοράς για: 

14α. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα τροφίµων - ποτών: 

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 10 2,7 2,7 2,7 
  ΑΡΚΕΤΑ 40 10,6 10,6 13,3 
  ΛΙΓΟ 138 36,7 36,7 50,0 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 182 48,4 48,4 98,4 
  ∆Γ/ ∆Α 6 1,6 1,6 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Παρατηρούµε ότι το ποσοστό των καταναλωτών που επιλέγει άλλη αγορά για να κάνει τα ψώνια 
του σε είδη τροφίµων και ποτών είναι πολύ µικρό (από αρκετά έως πολύ 13,33%), έναντι του 
συντριπτικού ποσοστού που δεν επιλέγει άλλη αγορά (από λίγο έως καθόλου 85,1%). 
Από τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε το ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών που 
διερευνήθηκε στην προηγούµενη ενότητα για τα καταστήµατα τροφίµων – ποτών και βρέθηκε να 
είναι 81,11%, προκύπτει το συµπέρασµα ότι η τοπική αγορά τροφίµων και ποτών του νοµού 
Κοζάνης βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. 
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14β. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα ειδών ένδυσης - 
υπόδησης: 

ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 101 26,9 26,9 26,9 
  ΑΡΚΕΤΑ 144 38,3 38,3 65,2 
  ΛΙΓΟ 103 27,4 27,4 92,6 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 25 6,6 6,6 99,2 
  ∆Γ/ ∆Α 3 ,8 ,8 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Παρατηρούµε ότι δύο στους τρεις καταναλωτές (65,16%) επιλέγουν (από αρκετά έως πολύ) άλλη 
αγορά πέραν της τοπικής για αγορές ειδών ένδυσης και υπόδησης.  
Το παραπάνω ποσοστό συνδυαζόµενο µε το ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών από τα 
αντίστοιχα καταστήµατα ένδυσης και υπόδησης της τοπικής του αγοράς που βρέθηκε να είναι 
43,35%, υποδηλώνει το πρόβληµα που υπάρχει και το περιθώριο αντίστοιχα βελτίωσης του. 
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14γ. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα ηλεκτρικών 
συσκευών (µεγάλων/ λευκών): 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ/ ΛΕΥΚΕΣ) 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 47 12,5 12,5 12,5 
  ΑΡΚΕΤΑ 74 19,7 19,7 32,2 
  ΛΙΓΟ 118 31,4 31,4 63,6 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 130 34,6 34,6 98,1 
  ∆Γ/∆Α 7 1,9 1,9 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Παρατηρούµε ότι µόνο ο ένας στους τρεις περίπου καταναλωτές (32,18%) επιλέγει άλλη αγορά 
(από αρκετά έως πολύ), για να αγοράσει µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές. 
Λαµβάνοντας υπόψη και το ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών από τα καταστήµατα 
µεγάλων ηλεκτρικών συσκευών της τοπικής τους αγοράς που βρέθηκε να είναι 63,03%, 
παρατηρούµε ότι ναι µεν η τοπική αγορά βρίσκεται σε σχετικά καλό επίπεδο αλλά µπορεί και 
πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. 
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14δ. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα µικρών 
ηλεκτρικών συσκευών: 

ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 35 9,3 9,3 9,3 
  ΑΡΚΕΤΑ 75 19,9 19,9 29,3 
  ΛΙΓΟ 132 35,1 35,1 64,4 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 127 33,8 33,8 98,1 
  ∆Γ/∆Α 7 1,9 1,9 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Και για τα καταστήµατα µικρών ηλεκτρικών συσκευών βλέπουµε ανάλογα αποτελέσµατα µε τα 
καταστήµατα µεγάλων ηλεκτρικών συσκευών, ελαφρώς πιο βελτιωµένα για την τοπική αγορά. 
Γεγονός που µπορεί να αιτιολογηθεί και από το προσδοκώµενο όφελος στο οποίο στοχεύει ένας 
καταναλωτής. Εκ των πραγµάτων το όφελος από µια µεγάλη ηλεκτρική συσκευή µπορεί να είναι 
µεγαλύτερο από ότι από µια µικρή ηλεκτρική συσκευή. 
Έτσι το 29,26% δηλώνει ότι κάνει τις αγορές των µικρών ηλεκτρικών συσκευών (από αρκετά 
έως πολύ), από άλλες αγορές πέραν της τοπικής. 
Ο βαθµός ικανοποίησης των καταναλωτών από την τοπική τους αγορά για τα καταστήµατα 
µικρών ηλεκτρικών συσκευών βρέθηκε να είναι θετικός σε ποσοστό 63,03%, οπότε προκύπτει 
επίσης το συµπέρασµα ότι η αντίστοιχη τοπική αγορά βρίσκεται σε σχετικά καλό επίπεδο αλλά 
έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. 
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14ε. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα βιβλίων - 
χαρτικών: 

ΒΙΒΛΙΑ/ ΧΑΡΤΙΚΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 29 7,7 7,7 7,7 
  ΑΡΚΕΤΑ 68 18,1 18,1 25,8 
  ΛΙΓΟ 115 30,6 30,6 56,4 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 154 41,0 41,0 97,3 
  ∆Γ/ ∆Α 10 2,7 2,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το 25,8% των καταναλωτών δηλώνει ότι επιλέγει από αρκετά έως πολύ άλλη αγορά πέραν της 
τοπικής για την αγορά βιβλίων και χαρτικών. Επίσης το ποσοστό ικανοποίησης των 
καταναλωτών από τα αντίστοιχα καταστήµατα της τοπικής τους αγοράς βρέθηκε να είναι 62,5%. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τοπική αγορά των βιβλίων – χαρτικών βρίσκεται σε σχετικά 
καλό επίπεδο, αλλά µε µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Λαµβάνοντας δε υπόψη την ιδιαιτερότητα 
του προϊόντος (σχετικά µικρά περιθώρια διαφοροποίησης τιµής), οι προσπάθειες βελτίωσης της 
τοπικής αγοράς θα πρέπει να επικεντρωθούν σε παράγοντες όπως η ποιότητα η ποικιλία κ.τ.λ. 
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14στ. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα επίπλων – ειδών 
διακόσµησης σπιτιού: 

ΕΠΙΠΛΑ/ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 64 17,0 17,0 17,0 
  ΑΡΚΕΤΑ 115 30,6 30,6 47,6 
  ΛΙΓΟ 119 31,6 31,6 79,3 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 66 17,6 17,6 96,8 
  ∆Γ/ ∆Α 12 3,2 3,2 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Σχεδόν ο ένας στους δύο (47,61%), επιλέγει από αρκετά έως πολύ, άλλη αγορά πέραν της 
τοπικής για να αγοράσει έπιπλα ή είδη διακόσµησης σπιτιού. Το ποσοστό ικανοποίησης των 
καταναλωτών από τις αντίστοιχες τοπικές επιχειρήσεις βρέθηκε να είναι µόνο 43,61%. 
Τα παραπάνω υποδηλώνουν τη σοβαρή υστέρηση της τοπικής αγοράς στον τοµέα των επίπλων 
και των ειδών διακόσµησης σπιτιού. 
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14ζ. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα συσκευών ήχου 
και εικόνας – Η/Υ: 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ /Η/Υ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 50 13,3 13,3 13,3 
  ΑΡΚΕΤΑ 87 23,1 23,1 36,4 
  ΛΙΓΟ 128 34,0 34,0 70,5 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 102 27,1 27,1 97,6 
  ∆Γ/ ∆Α 9 2,4 2,4 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το 36,44% δηλώνει ότι επιλέγει (από αρκετά έως πολύ), άλλη αγορά για τις συσκευές ήχου – 
εικόνας ή ηλεκτρονικών υπολογιστών, πέραν της τοπικής. 
Το ποσοστό ικανοποίησης που βρέθηκε για τα ανάλογα καταστήµατα της τοπικής αγοράς ήταν 
58,25%. 
Παρατηρούµε δηλαδή µια οριακά θετική εικόνα η οποία βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε να 
βελτιωθεί. 
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14η. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα ειδών δώρων – 
ατοµικής περιποίησης: 

ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ/ ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 45 12,0 12,0 12,0 
  ΑΡΚΕΤΑ 80 21,3 21,3 33,2 
  ΛΙΓΟ 125 33,2 33,2 66,5 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 122 32,4 32,4 98,9 
  ∆Γ/ ∆Α 4 1,1 1,1 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Ένας στους τρεις (33,25%) δηλώνει ότι (από αρκετά έως πολύ), επιλέγει άλλη αγορά πέραν της 
τοπικής για την αγορά ειδών δώρων ή ατοµικής περιποίησης. Επίσης το ποσοστό ικανοποίησης 
από τα αντίστοιχα καταστήµατα της τοπικής αγοράς βρέθηκε να είναι 55,32%. 
Τα παραπάνω υποδηλώνουν µια τοπική αγορά ειδών δώρων – ατοµικής περιποίησης σχετικά 
καλή η οποία όµως έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. 
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14θ. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα υφασµάτων – 
λευκών ειδών: 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 48 12,8 12,8 12,8 
  ΑΡΚΕΤΑ 76 20,2 20,2 33,0 
  ΛΙΓΟ 89 23,7 23,7 56,6 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 126 33,5 33,5 90,2 
  ∆Γ/ ∆Α 37 9,8 9,8 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Και για τα καταστήµατα υφασµάτων και λευκών ειδών σχεδόν ένας στους τρεις (32,98%) 
επιλέγει (από αρκετά έως πολύ), άλλη αγορά πέραν της τοπικής για να κάνει τα ψώνια του. Το 
ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών από τα αντίστοιχα καταστήµατα της τοπικής αγοράς 
βρέθηκε να είναι µόνο 42,55%. 
Τα παραπάνω υποδεικνύουν µια τοπική αγορά οριακή µε τάση των καταναλωτών να φύγουν από 
αυτή και να προτιµήσουν άλλες αγορές. 
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14ι. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα αυτοκινήτων – 
συνεργείων - ανταλλακτικών: 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 64 17,0 17,0 17,0 
  ΑΡΚΕΤΑ 64 17,0 17,0 34,0 
  ΛΙΓΟ 69 18,4 18,4 52,4 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 144 38,3 38,3 90,7 
  ∆Γ/ ∆Α 35 9,3 9,3 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το 34,04% δηλώνει ότι προτιµά (από αρκετά έως πολύ) άλλη αγορά πέραν της τοπικής για αγορά 
αυτοκινήτου, συνεργείου ή ανταλλακτικών. Επίσης το ποσοστό ικανοποίησης που µετρήθηκε για 
τα αντίστοιχα καταστήµατα της τοπικής αγοράς ήταν 48,93%. 
Τα παραπάνω παρουσιάζουν µια τοπική αγορά αυτοκινήτου – συνεργείων και ανταλλακτικών, 
οριακά θετική µε πολύ µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. 
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14ια. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα εργαλείων - 
µηχανηµάτων: 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 49 13,0 13,1 13,1 
  ΑΡΚΕΤΑ 62 16,5 16,5 29,6 
  ΛΙΓΟ 84 22,3 22,4 52,0 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 124 33,0 33,1 85,1 
  ∆Γ/ ∆Α 56 14,9 14,9 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το 29,6%  δηλώνει ότι προτιµά (από αρκετά έως πολύ) άλλη αγορά πέραν της τοπικής για αγορά 
εργαλείων και µηχανηµάτων. Επίσης το ποσοστό ικανοποίησης που µετρήθηκε για τα αντίστοιχα 
καταστήµατα της τοπικής αγοράς ήταν µόνο 41,76%. 
Τα παραπάνω υποδηλώνουν µια τοπική αγορά εργαλείων και µηχανηµάτων που φθίνει και χρήζει 
οπωσδήποτε βελτίωσης. 
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14ιβ. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για καταστήµατα ψυχαγωγίας: 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 71 18,9 18,9 18,9 
  ΑΡΚΕΤΑ 123 32,7 32,7 51,6 
  ΛΙΓΟ 108 28,7 28,7 80,3 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 66 17,6 17,6 97,9 
  ∆Γ/ ∆Α 8 2,1 2,1 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Περισσότεροι από τους µισούς (51,59%) δήλωσαν ότι προτιµούν (από αρκετά έως πολύ) άλλη 
αγορά πέραν της τοπικής για ψυχαγωγία. Επίσης το ποσοστό ικανοποίησης που µετρήθηκε για τα 
αντίστοιχα καταστήµατα ψυχαγωγίας της τοπικής αγοράς ήταν µόνο 37,23%. 
Τα παραπάνω υποδηλώνουν µια τοπική αγορά ψυχαγωγίας µε έντονο πρόβληµα η οποία δεν 
µπορεί να ανταγωνιστεί, για την ώρα, τις άλλες αγορές που προτιµούν οι καταναλωτές της. 
Απαιτείται οπωσδήποτε βελτίωση αυτού του τοµέα. 
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14ιγ. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για υπηρεσίες υγείας: 

ΥΓΕΙΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 142 37,8 38,0 38,0 
  ΑΡΚΕΤΑ 119 31,6 31,8 69,8 
  ΛΙΓΟ 72 19,1 19,3 89,0 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 33 8,8 8,8 97,9 
  ∆Γ/ ∆Α 8 2,1 2,1 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Οι δύο στους τρεις περίπου (63,79%) επιλέγουν (από αρκετά έως πολύ), άλλη αγορά πέραν της 
τοπικής για υπηρεσίες υγείας και συναφών εµπορικών δραστηριοτήτων. Το ποσοστό δε 
ικανοποίησης των καταναλωτών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της τοπικής τους αγοράς 
βρέθηκε να είναι µόλις 22,93%. 
Τα παραπάνω καταδεικνύουν το πλέον σοβαρό πρόβληµα της τοπικής αγοράς του νοµού Κοζάνης. 
Πρόβληµα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη µια και οι υπηρεσίες υγείας δεν 
εξαρτώνται µόνον από τους τοπικούς παράγοντες αλλά και από την κεντρική διοίκηση του 
κράτους. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι µόνο το 8,82% επιλέγει απόλυτα τις υπηρεσίες υγείας της τοπικής 
αγοράς. 
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14ιδ. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για υπηρεσίες εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ. 
– φροντιστήρια κ.τ.λ.): 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (Ι.Ε.Κ., ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ κ.τ.λ.) 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 21 5,6 5,6 5,6 
  ΑΡΚΕΤΑ 55 14,6 14,6 20,2 
  ΛΙΓΟ 72 19,1 19,1 39,4 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 189 50,3 50,3 89,6 
  ∆Γ/ ∆Α 39 10,4 10,4 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το 20,22% επιλέγει (από αρκετά έως πολύ) άλλες αγορές πέραν της τοπικής για υπηρεσίες 
εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ., φροντιστήρια κ.τ.λ.). Ο βαθµός ικανοποίησης από τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης της τοπικής αγοράς βρέθηκε να είναι 47,61%. 
Λαµβάνοντας υπόψη αφενός ότι η επιλογή µιας άλλης αγοράς για υπηρεσίες εκπαίδευσης 
συνήθως απαιτεί και την αντίστοιχη µετακίνηση του καταναλωτή στην νέα αγορά, και αφετέρου 
ότι ο ένας στους δύο καταναλωτές δεν είναι ικανοποιηµένος από την τοπική του αγορά 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, τότε το ποσοστό του 20,22% κρίνεται µεγάλο. Και για τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης λοιπόν φαίνεται να υπάρχει πρόβληµα στην τοπική αγορά που χρήζει αντιµετώπισης. 
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14ιε. Συχνότητα επιλογής άλλων αγορών εκτός της τοπικής, για άλλες υπηρεσίες (νοµικές, 
ασφαλιστικές κ.τ.λ.): 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ...) 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΟΛΥ 34 9,0 9,0 9,0 
  ΑΡΚΕΤΑ 71 18,9 18,9 27,9 
  ΛΙΓΟ 90 23,9 23,9 51,9 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 141 37,5 37,5 89,4 
  ∆Γ/ ∆Α 40 10,6 10,6 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ κ.τ.λ.)

 
 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το 27,92%  δηλώνει ότι προτιµά (από αρκετά έως πολύ) άλλη αγορά πέραν της τοπικής για 
άλλες υπηρεσίες (νοµικές, ασφαλιστικές κ.τ.λ.). Επίσης το ποσοστό ικανοποίησης που µετρήθηκε 
για τις αντίστοιχες υπηρεσίες της τοπικής αγοράς ήταν µόνο 40,43%. 
Τα παραπάνω υποδηλώνουν µια τοπική άλλων υπηρεσιών (νοµικές, ασφαλιστικές κ.τ.λ.),  που 
φθίνει και χρήζει οπωσδήποτε βελτίωσης. 
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Συχνότητα επιλογής αγορών εκτός της τοπικής, ανάλογα µε το είδος του 
καταστήµατος (ερώτηση 14), συγκεντρωτικά. 

 

Όταν πρόκειται να κάνετε αγορές για το νοικοκυριό σας, πόσο συχνά τις κάνετε από 
καταστήµατα άλλης αγοράς για: 
 

  Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆Γ/ ∆Α 

Τρόφιµα - ποτά 2,7% 10,6% 36,7% 48,4% 1,6% 
Είδη ένδυσης - 
υπόδησης 26,9% 38,3% 27,4% 6,6% 0,8% 
Ηλεκτρικές συσκευές 
(µεγάλες/ λευκές) 12,5% 19,7% 31,4% 34,6% 1,9% 
Μικρές ηλεκτρικές 
συσκευές 9,3% 19,9% 35,1% 33,8% 1,9% 

Βιβλία - χαρτικά 7,7% 18,1% 30,6% 41,0% 2,7% 
Έπιπλα - είδη 
διακόσµησης σπιτιού 17,0% 30,6% 31,6% 17,6% 3,2% 
Συσκευές ήχου και 
εικόνας - Η/Υ 13,3% 23,1% 34,0% 27,1% 2,4% 
Είδη δώρων - ατοµικής 
περιποίησης 12,0% 21,3% 33,2% 32,4% 1,1% 
Υφάσµατα και λευκά 
είδη 12,8% 20,2% 23,7% 33,5% 9,8% 
Αυτοκίνητα - συνεργεία 
- ανταλλακτικά 17,0% 17,0% 18,4% 38,3% 9,3% 

Εργαλεία - µηχανήµατα 13,0% 16,5% 22,3% 33,0% 15,2% 

Ψυχαγωγία 18,9% 32,7% 28,7% 17,6% 2,1% 

Υγεία 37,8% 31,6% 19,1% 8,8% 2,7% 
Εκπαίδευση (Ι.Ε.Κ. 
φροντιστήρια) 5,6% 14,6% 19,1% 50,3% 10,4% 
Άλλες υπηρεσίες 
(Νοµικές, ασφαλιστικές) 9,0% 18,9% 23,9% 37,5% 10,6% 
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Όταν πρόκειται να κάνετε αγορές για το νοικοκυριό σας, πόσο συχνά τις κάνετε από 
καταστήµατα-υπηρεσίες άλλης αγοράς για: 
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 

 
Από την συγκεντρωτική επεξεργασία των ειδών που προτιµούν οι καταναλωτές από άλλες 
αγορές πέραν της τοπικής παρατηρούµε ότι οι  υπηρεσίες υγείας κατέχουν την πρωτιά ως λόγος 
αλλαγής αγοράς µε 69,4% (από αρκετά έως πολύ) και ακολουθούν τα είδη ένδυσης – υπόδησης 
µε 65,2%. Τρίτο είδος προϊόντων που καθορίζει την προτίµηση ξένης αγοράς έναντι της τοπικής 
είναι η ψυχαγωγία (51,6%) και τέταρτα έρχονται τα έπιπλα – είδη διακόσµησης σπιτιού µε 
47,6%.  Ουσιαστικά τα παραπάνω προϊόντα υποδηλώνουν και τα τρωτά σηµεία της τοπικής 
αγοράς. 
Στον αντίποδα, οι καταναλωτές δήλωσαν ότι ελάχιστες φορές προτιµούν άλλες αγορές πέραν της 
τοπικής για είδη τροφίµων – ποτών (85,1% από λίγο έως καθόλου), για υπηρεσίες εκπαίδευσης 
(69,4%), για µικρές ηλεκτρικές συσκευές (68,9%), για µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (66%) και 
για τα είδη δώρων και ατοµικής περιποίησης (65,7%). Τα παραπάνω είδη υποδηλώνουν τα 
δυνατά σηµεία της τοπικής αγοράς. 
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Συχνότητα επιλογής αγοράς συγκεκριµένης πόλης πέραν της τοπικής 
(Ερώτηση 15) 

Πόσο συχνά πηγαίνετε για αγορές προϊόντων στις παρακάτω πόλεις; 

15α. Συχνότητα επιλογής της αγοράς Βέροιας: 

ΒΕΡΟΙΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 2,1 2,1 2,1 
  ΠΟΛΥ 6 1,6 1,6 3,7 
  ΑΡΚΕΤΑ 18 4,8 4,8 8,5 
  ΛΙΓΟ 51 13,6 13,6 22,1 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 280 74,5 74,5 96,5 
  ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 13 3,5 3,5 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

3,46%

74,47%

13,56%
4,79%1,6%2,13%

ΒΕΡΟΙΑ

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Μόνο το 6,92% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης επιλέγει συχνά (από πολύ έως πάρα 
πολύ) την αγορά της Βέροιας. Το συντριπτικό ποσοστό του 88,03% των καταναλωτών του 
νοµού Κοζάνης δεν προτιµά (από λίγο έως καθόλου), την αγορά της Βέροιας σε σχέση µε την 
τοπική του αγορά. 
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15β. Συχνότητα επιλογής της αγοράς Θεσσαλονίκης: 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 107 28,5 28,5 28,5 
  ΠΟΛΥ 53 14,1 14,1 42,6 
  ΑΡΚΕΤΑ 88 23,4 23,4 66,0 
  ΛΙΓΟ 91 24,2 24,2 90,2 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 34 9,0 9,0 99,2 
  ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 3 ,8 ,8 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Το 45,26% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης φαίνεται να προτιµά (από πολύ έως πάρα 
πολύ) την αγορά της Θεσσαλονίκης µε ένα 23,4% να την προτιµά αρκετά και µόνο το 33,24% 
να µην την προτιµά (από λίγο έως καθόλου). 
Αν δε, θεωρήσουµε ως θετική και την απάντηση αρκετά, τότε το 68,66%, δηλαδή 
περισσότεροι από δύο στους τρεις καταναλωτές του νοµού Κοζάνης επιλέγουν ιδιαιτέρως 
συχνά την Θεσσαλονίκη για τις αγορές τους. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι µόνο το 9,04% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης δεν επιλέγει 
καθόλου την αγορά της Θεσσαλονίκης για αγορές. 
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15γ. Συχνότητα επιλογής της αγοράς Λάρισας: 

ΛΑΡΙΣΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 11 2,9 2,9 2,9 
  ΠΟΛΥ 12 3,2 3,2 6,1 
  ΑΡΚΕΤΑ 23 6,1 6,1 12,2 
  ΛΙΓΟ 46 12,2 12,2 24,5 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 274 72,9 72,9 97,3 
  ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 10 2,7 2,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Όπως περίπου για την αγορά της Βέροιας έτσι και για την αγορά της Λάρισας, µόνο το 6,12% 
των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης την επιλέγει συχνά (από πολύ έως πάρα πολύ). 
Το συντριπτικό ποσοστό του 85,10% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης δεν προτιµά (από 
λίγο έως καθόλου), την αγορά της Λάρισας σε σχέση µε την τοπική του αγορά. 
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15δ. Συχνότητα επιλογής της αγοράς Αθήνας: 

ΑΘΗΝΑ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3 ,8 ,8 ,8 
  ΠΟΛΥ 6 1,6 1,6 2,4 
  ΑΡΚΕΤΑ 16 4,3 4,3 6,6 
  ΛΙΓΟ 65 17,3 17,3 23,9 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 274 72,9 72,9 96,8 
  ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 12 3,2 3,2 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Και για την αγορά της Αθήνας παρατηρούµε ότι µόνο το 2,4% των καταναλωτών του νοµού 
Κοζάνης την επιλέγει συχνά (από πολύ έως πάρα πολύ). Βεβαίως καθοριστικός παράγοντας 
για αυτό το ποσοστό είναι η απόσταση. 
Το συντριπτικό ποσοστό του 90,16% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης δεν προτιµά (από 
λίγο έως καθόλου), την αγορά της Αθήνας. 
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15ε. Συχνότητα επιλογής της αγοράς Κοζάνης: 

ΚΟΖΑΝΗ 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 144 38,3 38,3 38,3 
  ΠΟΛΥ 75 19,9 19,9 58,2 
  ΑΡΚΕΤΑ 82 21,8 21,8 80,1 
  ΛΙΓΟ 61 16,2 16,2 96,3 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 11 2,9 2,9 99,2 
  ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 3 ,8 ,8 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 

 
Το 58,25% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης επιλέγει την αγορά της πόλης της Κοζάνης 
από πολύ έως πάρα πολύ συχνά. Το 21,81% δήλωσε ότι την επιλέγει αρκετά συχνά και το 
19,15% δήλωσε ότι δεν προτιµά την αγορά της πόλης της Κοζάνης, από λίγο έως καθόλου 
συχνά. 
Το αρκετά µεγάλο ποσοστό του 19,15% που δεν προτιµά την αγορά της Κοζάνης µπορεί να 
δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι αρκετές περιοχές του νοµού Κοζάνης συνορεύουν και είναι 
πιο κοντά σε δελεαστικότερες αγορές από αυτή της πόλης της Κοζάνης. 
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15στ. Συχνότητα επιλογής της αγοράς Πτολεµαΐδας: 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 26 6,9 7,0 7,0 
  ΠΟΛΥ 27 7,2 7,2 14,2 
  ΑΡΚΕΤΑ 33 8,8 8,8 23,0 
  ΛΙΓΟ 70 18,6 18,7 41,7 
  ΚΑΘΟΛΟΥ 209 55,6 55,9 97,6 
  ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 9 2,4 2,4 100,0 
  Σύνολο  374 99,5 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,5     
Σύνολο  376 100,0     

 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Μόνο το 14,17% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης επιλέγουν συχνά (από πολύ έως πάρα 
πολύ), την αγορά της Πτολεµαΐδας. 
Το µεγάλο ποσοστό του 74,60% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης δεν προτιµά (από λίγο 
έως καθόλου), την αγορά της Πτολεµαΐδας σε σχέση µε την τοπική του αγορά. 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

 
15α. Συχνότητα επιλογής άλλης αγοράς: 

 Άλλες αγορές που δηλώθηκαν από τους καταναλωτές. 
 

  ΑΛΛΟ Σύνολο  

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ   

   0 1 0 0 1 
    ,0% 14,3% ,0% ,0% 3,3% 
  ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0 0 0 1 1 
    ,0% ,0% ,0% 16,7% 3,3% 
  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 0 0 0 1 
    14,3% ,0% ,0% ,0% 3,3% 
  ΓΡΕΒΕΝΑ 1 0 0 1 2 
    14,3% ,0% ,0% 16,7% 6,7% 
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0 0 1 0 1 
    ,0% ,0% 10,0% ,0% 3,3% 
  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0 0 3 1 4 
    ,0% ,0% 30,0% 16,7% 13,3% 
  ΚΑΣΤΟΡΙΑ 0 2 2 1 5 
    ,0% 28,6% 20,0% 16,7% 16,7% 
  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 0 0 0 1 
    14,3% ,0% ,0% ,0% 3,3% 
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 0 1 2 0 3 
    ,0% 14,3% 20,0% ,0% 10,0% 
  ΝΕΑΠΟΛΗ 0 1 1 0 2 
    ,0% 14,3% 10,0% ,0% 6,7% 
  ΣΕΡΒΙΑ 0 0 0 1 1 
    ,0% ,0% ,0% 16,7% 3,3% 
  ΣΕΡΒΙΑ-ΑΙΑΝΗ 0 1 0 0 1 
    ,0% 14,3% ,0% ,0% 3,3% 
  ΣΕΡΒΙΑ-

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ 
0 1 0 0 1 

    ,0% 14,3% ,0% ,0% 3,3% 
  ΣΕΡΡΕΣ 1 0 0 0 1 
    14,3% ,0% ,0% ,0% 3,3% 
  ΣΙΑΤΙΣΤΑ 0 0 1 1 2 
    ,0% ,0% 10,0% 16,7% 6,7% 
  ΣΟΦΙΑ 1 0 0 0 1 
    14,3% ,0% ,0% ,0% 3,3% 
  ΦΛΩΡΙΝΑ 2 0 0 0 2 
    28,6% ,0% ,0% ,0% 6,7% 
Σύνολο  7 7 10 6 30 
    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 

 
Άλλες αγορές επέλεξε να συµπληρώσει το 8,0% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης, από 
τις οποίες κυριότερες ήταν η αγορά της Καστοριάς (16,7%), ακολουθούµενη από την αγορά 
των Ιωαννίνων(13,3%), την αγορά του Μοναστηρίου (10,0%, F.Y.R.O.M.), και τις αγορές της 
Νεάπολης (6,7%), των Γρεβενών (6,7%) και της Φλώρινας (6,7%). 
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Σε αυτό το σηµείο αξίζει να διερευνηθεί (ενδεικτικά) οι πόλεις που προτιµούνται ειδικά από 
τους κατοίκους της πόλης της Κοζάνης, της πόλης της Πτολεµαΐδας και της πόλης των 
Σερβίων. 
15.α1 Συχνότητα επιλογής αγορών άλλων πόλεων από τους κατοίκους της πόλης της 
Κοζάνης.   
 
Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ   

  ΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣύνολο 

Βέροια 1 0,5% 4 2,2% 9 4,9% 30 16,4% 134 73,2% 5 2,7% 183 100,0% 
Θεσσαλονίκη 70 38,3% 29 15,8% 34 18,6% 40 21,9% 9 4,9% 1 0,5% 183 100,0% 
Λάρισα 7 3,8% 2 1,1% 11 6,0% 24 13,1% 134 73,2% 5 2,7% 183 100,0% 
Αθήνα 2 1,1% 3 1,6% 11 6,0% 43 23,5% 118 64,5% 6 3,3% 183 100,0% 
Πτολεµαΐδα 2 1,1% 9 4,9% 23 12,6% 46 25,1% 101 55,2% 2 1,1% 183 100,0% 
Άλλη πόλη 2 1,1% 0 0,0% 4 2,2% 2 1,1% 0 0,0% 175 95,6% 183 100,0% 

 
Συχνότητα επιλογής αγορών άλλων πόλεων από τους κατοίκους της πόλης της Κοζάνης. 

0,5%

38,3%

1,1% 1,1%2,2%

15,8%

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

0,0%
4,9%

18,6%

6,0% 6,0%

12,6%

2,2%

16,4%

21,9%

13,1%
23,5%

25,1%

1,1%

73,2%

4,9%

73,2%
64,5%

55,2%

0,0%

2,7% 0,5% 2,7% 3,3% 1,1%

95,6%

1,1%3,8%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Βέροια Θεσσαλονίκη Λάρισα Αθήνα Πτολεµαΐδα Άλλη πόλη

∆εν απαντώ

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 

 
Παρατηρούµε ότι οι κάτοικοι της πόλης της Κοζάνης επιλέγουν σε ποσοστό 72,7% (από αρκετά 
έως πάρα πολύ συχνά), την αγορά της Θεσσαλονίκης µε δεύτερη αλλά πολύ πιο πίσω (18,59%) 
την αγορά της Πτολεµαΐδας και τρίτη σε προτίµηση την αγορά της Λάρισας µε 10,9%. Την Αθήνα 
επιλέγει το 8,7% και την Βέροια επιλέγει το 7,6%. 
Η κύρια λοιπόν ανταγωνιστική αγορά της πόλης της Κοζάνης είναι η αγορά της Θεσσαλονίκης. 
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15.α2 Συχνότητα επιλογής αγορών άλλων πόλεων από τους κατοίκους της πόλης της 
Πτολεµαΐδας.   
 
Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ   

  ΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣύνολο 

Βέροια 0 0,0% 0 0,0% 1 2,4% 2 4,9% 36 87,8% 2 4,9% 41 100,0% 
Θεσσαλονίκη 5 12,2% 8 19,5% 14 34,1% 13 31,7% 1 2,4% 0 0,0% 41 100,0% 
Λάρισα 0 0,0% 0 0,0% 1 2,4% 3 7,3% 36 87,8% 1 2,4% 41 100,0% 
Αθήνα 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 19,5% 32 78,0% 1 2,4% 41 100,0% 
Κοζάνη 0 0,0% 2 4,9% 9 22,0% 24 58,5% 6 14,6% 0 0,0% 41 100,0% 
Άλλη πόλη 0 0,0% 2 4,9% 2 4,9% 1 2,4% 0 0,0% 36 87,8% 41 100,0% 

 
Συχνότητα επιλογής αγορών άλλων πόλεων από τους κατοίκους της πόλης της 
Πτολεµαΐδας. 
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 

 
Παρατηρούµε ότι οι κάτοικοι της πόλης της Πτολεµαΐδας επιλέγουν σε ποσοστό 68,8% (από 
αρκετά έως πάρα πολύ συχνά), την αγορά της Θεσσαλονίκης µε δεύτερη αλλά πολύ πιο πίσω την 
αγορά της Κοζάνης µε 26,9% και τρίτες σε προτίµηση την αγορά της Βέροιας και την αγορά της 
Λάρισας µε 2,4%. Η Αθήνα δεν φάνηκε να αποτελεί συχνή επιλογή  από κανέναν κάτοικο της 
Πτολεµαΐδας. 
Η κύρια λοιπόν ανταγωνιστική αγορά και της πόλης της Πτολεµαΐδας είναι  επίσης η αγορά της 
Θεσσαλονίκης. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι το ποσοστό των κατοίκων της Πτολεµαΐδας (26,4%) που 
χρησιµοποιούν την αγορά της πόλης της Κοζάνης είναι 8,3% περισσότερο από το ποσοστό των 
κατοίκων της Κοζάνης (18,59%) που χρησιµοποιούν την αγορά της Πτολεµαΐδας. 
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15.α3 Συχνότητα επιλογής αγορών άλλων πόλεων από τους κατοίκους της πόλης των 
Σερβίων.   
 
Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆εν απαντώ   

  ΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣυχνότηταΠοσοστόΣύνολο 

Βέροια 5 5,2% 2 2,1% 7 7,2% 10 10,3% 68 70,1% 5 5,2% 97100,0% 
Θεσσαλονίκη 25 25,8% 7 7,2% 19 19,6% 26 26,8% 18 18,6% 2 2,1% 97100,0% 
Λάρισα 4 4,1% 9 9,3% 11 11,3% 12 12,4% 57 58,8% 4 4,1% 97100,0% 
Αθήνα 1 1,0% 2 2,1% 3 3,1% 10 10,3% 76 78,4% 5 5,2% 97100,0% 
Κοζάνη 37 38,1% 20 20,6% 19 19,6% 17 17,5% 3 3,1% 1 1,0% 97100,0% 
Πτολεµαΐδα 2 2,1% 1 1,0% 5 5,2% 15 15,5% 69 71,1% 5 5,2% 97100,0% 
Άλλη πόλη 3 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,1% 0 0,0% 92 94,8% 97100,0% 

 
Συχνότητα επιλογής αγορών άλλων πόλεων από τους κατοίκους της πόλης των Σερβίων. 
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 
Παρατηρούµε ότι οι κάτοικοι της πόλης των Σερβίων επιλέγουν σε ποσοστό 78,3% (από αρκετά 
έως πάρα πολύ συχνά), την αγορά της πόλης της Κοζάνης µε δεύτερη την αγορά της 
Θεσσαλονίκης µε 52,6%, τρίτη σε προτίµηση την αγορά της Λάρισας  µε 24,7%, τέταρτη την 
αγορά της Βέροιας µε 14,5% και πέµπτη την αγορά της Πτολεµαΐδας µε 8,3%. Η Αθήνα έρχεται 
τελευταία σε συχνότητα επιλογής πόλη από τους Σερβιώτες µε ποσοστό µόλις 6,2%. 
Η κύρια λοιπόν ανταγωνιστική αγορά της πόλης των Σερβίων είναι  η αγορά της πόλης της 
Κοζάνης και δευτερευόντως η αγορά της Θεσσαλονίκης. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι η αγορά της Λάρισας είναι τρίτη σε προτιµήσεις γεγονός που 
δικαιολογείται από το ότι είναι αρκετά κοντά χιλιοµετρικά στα Σέρβια. 
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Επίσκεψη άλλων αγορών εκτός της τοπικής το 2006 (ερώτηση 16α) 
Επισκεφθήκατε άλλες αγορές εκτός της τοπικής το 2006; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΟΧΙ 59 15,7 15,7 15,7 
  ΝΑΙ 295 78,5 78,7 94,4 
  ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 21 5,6 5,6 100,0 
  Σύνολο  375 99,7 100,0   
 Χωρίς απάντηση 1 ,3     
Σύνολο  376 100,0     

 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΑΙΟΧΙ
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Επισκεφθήκατε άλλες αγορές εκτός της τοπικής το 2006;

 
 

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Παρατηρούµε ότι το 78,67% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης επισκέφτηκε άλλες αγορές 
µέσα στο 2006, έναντι του 15,73% το οποίο δεν επισκέφτηκε καµία άλλη αγορά πέραν της 
τοπικής του αγοράς. 
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Πλήθος επισκέψεων των άλλων αγορών εκτός της τοπικής το 2006 
(ερώτηση 16β) 

  
Πόσες φορές επισκεφτήκατε την ξένη αγορά µέσα στο 2006; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 1 3 1,0 1,2 1,2 
  2 16 5,4 6,4 7,6 
  3 19 6,4 7,6 15,3 
  4 16 5,4 6,4 21,7 
  5 32 10,8 12,9 34,5 
  6 22 7,5 8,8 43,4 
  7 5 1,7 2,0 45,4 
  8 9 3,1 3,6 49,0 
  9 2 ,7 ,8 49,8 
  10 48 16,3 19,3 69,1 
  11 1 ,3 ,4 69,5 
  12 4 1,4 1,6 71,1 
  13 1 ,3 ,4 71,5 
  14 1 ,3 ,4 71,9 
  15 14 4,7 5,6 77,5 
  17 1 ,3 ,4 77,9 
  20 30 10,2 12,0 90,0 
  24 1 ,3 ,4 90,4 
  25 3 1,0 1,2 91,6 
  29 1 ,3 ,4 92,0 
  30 11 3,7 4,4 96,4 
  35 1 ,3 ,4 96,8 
  41 1 ,3 ,4 97,2 
  50 5 1,7 2,0 99,2 
  90 1 ,3 ,4 99,6 
  100 1 ,3 ,4 100,0 
  Σύνολο  249 84,4 100,0   
 Χωρίς απάντηση 46 15,6     
Σύνολο  295 100,0     

 
 
 

Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Από το σύνολο των 295 καταναλωτών που δήλωσαν ότι επισκέφτηκαν άλλη αγορά µέσα στο 
2006, δήλωσαν πλήθος επισκέψεων σε αυτή την αγορά µόνο οι 249, δηλαδή το 15,6% δεν 
δήλωσε πλήθος επισκέψεων γεγονός που οφείλεται µάλλον σε µη κατανόηση της ερώτησης. 
Παρόλα αυτά η µέση τιµή επισκέψεων που προκύπτει από το πλήθος των 249 καταναλωτών 
είναι 11,81 µε τυπική απόκλιση όµως 12,108. Η µεγάλη τυπική απόκλιση οφείλεται στο γεγονός 
ότι υπήρξαν απαντήσεις πλήθους επισκέψεων από µία έως εκατό.  Εάν αφαιρέσουµε το 5% των 
ακραίων τιµών τότε η µέση τιµή προσεγγίζει τις 10 επισκέψεις κατ΄ άτοµο, τιµή που φαίνεται να 
είναι και η ποιο σωστή. Επιπλέον τις 10 επισκέψεις έχουν δηλώσει οι 48 από τους 249 
καταναλωτές (19,3%), είναι δηλαδή η τιµή µε τις περισσότερες δηλώσεις. 
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 Αν ο καταναλωτής επισκέφτηκε άλλες αγορές το 2006, τι αγόρασε από 
αυτές; (ερώτηση 17) 

Τι αγοράσατε το 2006 από τις άλλες αγορές; 
  

ΝΑΙ ΌΧΙ ∆Γ/ ∆Α  
  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Σύνολο 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝ∆ΥΣΗΣ/ 
ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ/ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 274 92,88% 19 6,44% 2 0,68% 295 100,00% 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 130 44,07% 157 53,22% 8 2,71% 295 100,00% 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 80 27,12% 199 67,46% 16 5,42% 295 100,00% 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΑ, 
Η/Υ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) 

103 34,92% 181 61,36% 11 3,73% 295 100,00% 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 164 55,59% 117 39,66% 14 4,75% 295 100,00% 
 

Τι αγοράσατε το 2006 από τις άλλες αγορές; 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(ΚΙΝΗΤΑ, Η/Υ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆Γ/ ∆Α

ΌΧΙ

ΝΑΙ

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Με βάση τις απαντήσεις των καταναλωτών φαίνεται ότι το συντριπτικό ποσοστό (92,88%), 
επιλέγει τις ξένες αγορές για προϊόντα ένδυσης – υπόδησης και αξεσουάρ. Προϊόντα – συσκευές 
για το σπίτι επιλέγει το 44,07%, προϊόντα τεχνολογίας (κινητά, Η/Υ, αναλώσιµα) επιλέγει το 
34,92% και προϊόντα – υπηρεσίες για το αυτοκίνητο το 27,12%. Όλες οι επιπλέον κατηγορίες 
προϊόντων περιορίζονται στο 55,59%. 

Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές προτιµούν 
άλλη αγορά πέραν της τοπικής είναι τα είδη ένδυσης – υπόδησης και αξεσουάρ.  
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Χρήση υπηρεσιών άλλων αγορών το 2006 (ερώτηση 18) 

Επισκεφτήκατε το 2006 υπηρεσίες άλλων αγορών που αφορούν; 

  

ΝΑΙ ΌΧΙ ∆Γ/ ∆Α  

  Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Σύνολο 

ΥΓΕΙΑ 183 62,03% 105 35,59% 7 2,37% 295 100,00% 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 34 11,53% 248 84,07% 13 4,41% 295 100,00% 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 201 68,14% 89 30,17% 5 1,69% 295 100,00% 

 

Επισκεφτήκατε το 2006 υπηρεσίες άλλων αγορών που αφορούν; 
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Στην ερώτηση 18 που αφορούσε συγκεκριµένα την χρήση των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης 
και ψυχαγωγίας οι καταναλωτές που είχαν επισκεφτεί άλλες αγορές το 2006 δήλωσαν ότι 
χρησιµοποίησαν σε ποσοστό 68,14% τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας, σε ποσοστό 62,03% τις 
υπηρεσίες υγείας και σε ποσοστό µόνο 11,53% τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι για περισσότερους από δύο στους τρεις 
επιπλέον λόγος αλλαγής αγοράς είναι η ψυχαγωγία και ότι περίπου δύο στους τρεις 
επισκέπτονται την ξένη αγορά και για υπηρεσίες υγείας. Η εκπαίδευση από ότι φαίνεται δεν είναι 
σηµαντικός λόγος προτίµησης ξένης αγοράς. 
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Ποσοστό δαπανών για αγορές το 2006 που διατέθηκε σε αγορές πέραν 
της τοπικής  (ερώτηση 19) 

  
Τι ποσοστό των δαπανών σας για αγορές το 2006, το διαθέσατε σε αγορές εκτός της τοπικής; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 0%-25% 138 46,8 46,8 46,8 
  25% - 50% 83 28,1 28,1 74,9 
  50% - 75% 56 19,0 19,0 93,9 
  75% -100% 9 3,1 3,1 96,9 
  ∆Γ/ ∆Α 9 3,1 3,1 100,0 
  Σύνολο  295 100,0 100,0   
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Τι ποσοστό των δαπανών σας για αγορές το 2006, το διαθέσατε σε αγορές
εκτός της τοπικής;

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Από το 78,67% των καταναλωτών που δήλωσαν ότι επισκέφτηκαν άλλη αγορά πέραν της 
τοπικής µέσα στο 2006 (όχι όµως απαραίτητα και εκτός νοµού Κοζάνης), το 46,78% αυτών 
δήλωσε ότι ξόδεψε από 0-25% του συνόλου των δαπανών του στην ξένη αγορά, το 28,14% 
δήλωσε ότι ξόδεψε από 25%-50% των συνολικών δαπανών του, το 18,98% δήλωσε ότι ξόδεψε 
από 50-75% του συνόλου των δαπανών του και το 3,05% δήλωσε ότι ξόδεψε από 75-100% του 
συνόλου των δαπανών που έκανε το 2006. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι το 22,03% δηλώνει ότι έχει ξοδέψει πάνω από το 50% των συνολικών 
δαπανών του για το 2006, στην µη τοπική αγορά. 
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Ποσοστό δαπανών για αγορές το 2006 που διατέθηκε σε αγορές πέραν 
του νοµού Κοζάνης  (ερώτηση 20) 

 
Τι ποσοστό των δαπανών σας για αγορές το 2006, το διαθέσατε σε αγορές εκτός των αγορών του Νοµού 
Κοζάνης; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 0%-25% 175 59,3 59,3 59,3 
  25% - 50% 72 24,4 24,4 83,7 
  50% - 75% 30 10,2 10,2 93,9 
  75% -100% 4 1,4 1,4 95,3 
  ∆Γ/ ∆Α 14 4,7 4,7 100,0 
  Σύνολο  295 100,0 100,0   
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Τι ποσοστό των δαπανών σας για αγορές το 2006, το διαθέσατε σε αγορές
εκτός των αγορών του Νοµού Κοζάνης;

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Πλέον τα παραπάνω ποσοστά µας δίνουν ξεκάθαρα τις δαπάνες που έχουν γίνει από τους 
καταναλωτές (που δήλωσαν ότι έχουν επισκεφτεί άλλη αγορά µέσα στο 2006), στις αγορές εκτός 
του νοµού Κοζάνης. 

Έτσι το 59,32% δήλωσε ότι έχει δαπανήσει από 0-25% του συνόλου των χρηµάτων του, το 
24,41% δήλωσε ότι έχει δαπανήσει από 25-50% των χρηµάτων του, το 10,17% δήλωσε ότι έχει 
δαπανήσει από 50-75% των χρηµάτων του και το 1,36% δήλωσε ότι έχει δαπανήσει από 75-
100% των χρηµάτων του. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 36% περίπου των καταναλωτών που επισκέφτηκαν άλλη αγορά µέσα 
στο 2006, δηλαδή το 28,32% του συνόλου των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης ξοδεύει πάνω 
από το ένα τέταρτο των χρηµάτων του σε αγορές εκτός του νοµού Κοζάνης. 

Προσέγγιση συνολικού ποσού που δαπανάται εκτός νοµού Κοζάνης από τους καταναλωτές 
του νοµού. 

Σε αυτό το σηµείο θα επιχειρηθεί µια προσέγγιση του συνολικού ποσού που δαπανάται εκτός του 
νοµού Κοζάνης από τους καταναλωτές του νοµού. 

Ο συνολικός πραγµατικός πληθυσµός του νοµού σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε. το 2001 ήταν 153.939 
κάτοικοι εκ των οποίων οι 26.171 ήταν παιδιά από 0-14 ετών. Άρα οι εν δυνάµει καταναλωτές 
(15 ετών και άνω) ήταν 127.768. Ο σηµερινός πληθυσµός είναι σίγουρα µεγαλύτερος µια και τα 
τελευταία 30 χρόνια αυξάνεται σταθερά, αλλά για λόγους αρτιότερης προσέγγισης θα 
χρησιµοποιηθεί ο πληθυσµός του 2001. 

Τα συνολικά κατά κεφαλή έξοδα στην Ελλάδα σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε. το 2006 ήταν 1809,55 
€2.  Αφαιρώντας τις δαπάνες διατροφής (288,96 €) όπως και τις δαπάνες στέγασης – ύδρευσης 
– θέρµανσης (191,60 €), τότε οι καθαρές ετήσιες καταναλωτικές δαπάνες κατά άτοµο το 2006 
ήταν 1328,99 €. 

Κάνοντας την παραδοχή ότι τα όρια ποσοστού δαπανών που δηλώθηκαν από τους καταναλωτές 
προσεγγίζονται ανά οµάδα στο µέσο του ορίου, δηλαδή ότι κατά µέσο όρο οι καταναλωτές που 
δήλωσαν όριο δαπανών από 0-25% έχουν ξοδέψει 12,5%, αντίστοιχα αυτοί που δήλωσαν ως όριο 
25-50% έχουν ξοδέψει κατά µέσο όρο 32,5%, αυτοί που δήλωσαν 50-75% έχουν ξοδέψει κατά 
µέσο όρο 62,5% και τέλος αυτοί που δήλωσαν 75-100% έχουν ξοδέψει κατά µέσο όρο 87,5% και 
χρησιµοποιώντας τα ποσοστά πληθυσµού που δήλωσαν αντίστοιχα το ύψος των δαπανών τους 
τότε προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

Σύνολο δαπανών (κατά προσέγγιση), καταναλωτών νοµού Κοζάνης σε αγορές εκτός του 
νοµού. 

Ποσοστό 
κατηγορίας πληθυσµός 

ποσοστό 
δαπανών (κατά 
προσέγγιση) δαπάνες σε € 

59,32% 75.792 12,5%      12.590.847,54 €  

24,41% 31.188 32,5%      13.470.848,45 €  

10,17% 12.994 62,5%      10.793.064,69 €  

1,36% 1.738 87,5%        2.020.648,49 €  

Σύνολο 
πληθυσµού 121.712 

Σύνολο 
δαπανών      38.875.409,17 €  

 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω παρατηρούµε ότι το ποσό που φεύγει από τον νοµό 
Κοζάνης και πηγαίνει σε άλλες αγορές πλησιάζει τα 39 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο (περίπου 
14,6 δις δραχµές).  

 

 

 

                                                        
2 Βλέπε κατανοµή εξόδων, σελ. 20-21. 
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Λόγοι για τους οποίους έγινε η επιλογή άλλης αγοράς το 2006  (ερώτηση 
21). 

Πόσο πιστεύετε ότι συνέβαλαν οι παρακάτω λόγοι για να επιλέξετε τις άλλες αγορές το 2006; 
(Αξιολογήστε από 1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ) 
  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Χωρίς απάντηση   
  ΣυχνότηταΠοσοστό ΣυχνότηταΠοσοστό ΣυχνότηταΠοσοστό ΣυχνότηταΠοσοστό ΣυχνότηταΠοσοστό ΣυχνότηταΠοσοστό Σύνολο 

Τιµές 30 10,17% 14 4,75% 34 11,53% 51 17,29% 163 55,25%3 1,02% 295100,00% 
Ποικιλία 14 4,75% 11 3,73% 22 7,46% 60 20,34%186 63,05%2 0,68% 295100,00% 
Ποιότητα 21 7,12% 14 4,75% 47 15,93% 69 23,39%142 48,14% 2 0,68% 295100,00% 
Τυχαία, είχα 
δουλειά εκεί 114 38,64%53 17,97% 44 14,92% 39 13,22% 39 13,22% 6 2,03% 295100,00% 
Βόλτα, 
ψυχαγωγία 58 19,66% 28 9,49% 64 21,69% 58 19,66% 81 27,46%6 2,03% 295100,00% 
Πρόσβαση, 
µικρή 
απόσταση 52 17,63% 41 13,90% 60 20,34%46 15,59% 91 30,85%5 1,69% 295100,00% 
Έχω ζήσει -
έχω 
συγγενείς 
εκεί 107 36,27%28 9,49% 28 9,49% 37 12,54% 86 29,15% 9 3,05% 295100,00% 
Εξυπηρέτηση, 
φιλικότητα 97 32,88%44 14,92% 65 22,03%36 12,20% 43 14,58% 10 3,39% 295100,00% 

Πόσο πιστεύετε ότι συνέβαλαν οι παρακάτω λόγοι για να επιλέξετε τις άλλες αγορές το 
2006; 
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απόσταση

Έχω ζήσει - έχω
συγγενείς εκεί
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φιλικότητα

Χωρίς απάντηση

Πάρα πολύ

Πολύ 

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
Κάνοντας τη θεώρηση ότι οι απαντήσεις 1 και δύο (καθόλου και λίγο) υποδηλώνουν πολύ µικρή 
σηµαντικότητα και οι 3, 4 και 5 (αρκετά, πολύ και πάρα πολύ) υποδηλώνουν την κύρια 
σηµαντικότητα,  παρατηρούµε ότι ο πλέον σηµαντικός λόγος  που οι καταναλωτές του νοµού 
Κοζάνης επιλέγουν µια άλλη αγορά πέραν της τοπικής τους, είναι η  ποικιλία (90,85%). Αµέσως 
µετά ακολουθεί η ποιότητα µε 87,46% και τρίτος σε σηµαντικότητα λόγος είναι το κόστος µε 
84,07%. Η βόλτα – ψυχαγωγία (68,81%), όπως και η µικρή απόσταση (66,78%), αποτελούν 
δευτερεύοντες λόγους. Αξίζει να επισηµανθεί το ποσοστό του 51,18% που επισκέπτεται την άλλη 
αγορά επειδή έχει συγγενείς εκεί ή έχει ζήσει εκεί. 
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Τρόπος µετακίνησης στην ξένη αγορά  (ερώτηση 22) 
Με τι µετακινηθήκατε; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

  Ι.Χ 251 85,1 85,7 85,7 
  Μ.Μ.Μ 39 13,2 13,3 99,0 
  ΤΑΞΙ 3 1,0 1,0 100,0 
  Σύνολο  293 99,3 100,0   
 Χωρίς απάντηση 2 ,7     
Σύνολο  295 100,0     

 

ΤΑΞΙΜ.Μ.ΜΙ.Χ
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Με τι µετακινηθήκατε;

 
 

 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Παρατηρούµε ότι το συντριπτικό ποσοστό του 85,67% µετακινήθηκε µε Ι.Χ. ενώ µόνο το 13,31% 
µετακινήθηκε µε µέσο µαζικής µεταφοράς και το 1,02% µε ταξί. 

Αυτό το αποτέλεσµα µπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι ανάλογο ποσοστό στην Ελλάδα 
διαθέτουν ανά οικογένεια ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο και το ότι τα δροµολόγια των µέσων 
µαζικής µεταφοράς συνήθως δεν µπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις µετακίνησης πήγαινε – έλα 
µέσα στην ίδια µέρα, όπως είθισται  για καταναλωτικές αγορές. 

Επιπλέον το παραπάνω ποσοστό χρήσης Ι.Χ. γεννά και την απαίτηση ύπαρξης ανάλογων χώρων 
στάθµευσης στις αγορές. 
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Τρόποι αγοράς προϊόντων πέραν της απ’ ευθείας αγοράς από κατάστηµα  
(ερώτηση 23) 

Γενικά αγοράζετε προϊόντα από : 

ΝΑΙ ΌΧΙ ∆Γ/ ∆Α  
   Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Σύνολο 
Λαϊκές αγορές 218 57,98% 144 38,30% 14 3,72% 376 100,00% 

Εµποροπανηγύρεις 165 43,88% 198 52,66% 13 3,46% 376 100,00% 
Internet 55 14,63% 310 82,45% 11 2,93% 376 100,00% 
Τηλεόραση -
τηλέφωνο 20 5,32% 330 87,77% 26 6,91% 376 100,00% 
 

Γενικά αγοράζετε προϊόντα από : 
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Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Παρατηρούµε ότι το 58% περίπου των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης κάνει αγορές από τις 
λαϊκές αγορές. Από τις εµποροπανηγύρεις κάνει αγορές το 44% περίπου. Από το ∆ιαδίκτυο 
κάνει αγορές το 14,63% και µέσω τηλεόρασης ή τηλεφώνου κάνει αγορές το 5,32%. 

Αξίζει να επισηµανθεί το ιδιαίτερο υψηλό ποσοστό αγοράς προϊόντων µέσω του ∆ιαδικτύου που 
καταγράφηκε για τον νοµό Κοζάνης (14,63%), λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο 
στην Ελλάδα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία το 2005 ήταν µόλις 1,7%3. 

 
                                                        

3 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=P
ORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_science_technology&root=Yearlie
s_new_science_technology/I/I5/ir080  
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Απόψεις καταναλωτών για τη λειτουργία της τοπικής αγοράς (ερώτηση 
24) 

 
 
24.α Εσείς προσωπικά θα ενισχύατε την τοπική αγορά ακόµη και αν υστερεί από άλλες γιατί δηµιουργεί 
θέσεις εργασίας και φέρνει ανάπτυξη στην περιοχή; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΝΑΙ 269 71,5 71,5 71,5 
  ΟΧΙ 92 24,5 24,5 96,0 
  ∆Γ/ ∆Α 15 4,0 4,0 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Εσείς προσωπικά θα ενισχύατε την τοπική αγορά ακόµη και αν υστερεί από
άλλες γιατί δηµιουργεί θέσεις εργασίας και φέρνει ανάπτυξη στην περιοχή

 
 
Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης συµφωνεί µε την άποψη 
της ενίσχυσης της τοπικής αγοράς ακόµη και εάν υστερεί από άλλες, γεγονός που υποδεικνύει 
έναν τοµέα στον οποίο θα µπορούσαν να δώσουν έµφαση οι τοπικοί επιχειρηµατίες. 
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24.β Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η τοπική αγορά υστερεί πολύ και  τώρα που µίκρυναν χρονικά οι 
αποστάσεις δεν θα αντέξει στον  ανταγωνισµό; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΝΑΙ 169 44,9 44,9 44,9 
  ΟΧΙ 185 49,2 49,2 94,1 
  ∆Γ/ ∆Α 22 5,9 5,9 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   

 

 

∆Γ/∆ΑΟΧΙΝΑΙ

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

5,85%

49,2%
44,95%

Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η τοπική αγορά υστερεί πολύ και  τώρα που
µίκρυναν χρονικά οι αποστάσεις δεν θα αντέξει στον  ανταγωνισµό

 

  

Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Σε αυτή την ερώτηση βλέπουµε ότι η διαφορά µεταξύ της αρνητικής και θετικής τοποθέτησης 
είναι πολύ µικρή. Το γεγονός ότι το 45% περίπου των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης θεωρεί 
ότι η τοπική του αγορά υστερεί πολύ και δεν θα αντέξει λόγο της µείωσης των αποστάσεων, θα 
πρέπει να προβληµατίσει ιδιαιτέρως του τοπικούς επιχειρηµατίες. 
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24.γ Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η σµίκρυνση των αποστάσεων θα ανεβάσει το επίπεδο της τοπικής 
αγοράς; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΝΑΙ 217 57,7 57,7 57,7 
  ΟΧΙ 135 35,9 35,9 93,6 
  ∆Γ/ ∆Α 24 6,4 6,4 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η σµίκρυνση των αποστάσεων θα ανεβάσει
το επίπεδο της τοπικής αγοράς

 

 

Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Παρατηρούµε ότι το 57,71% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης θεωρεί ότι η σµίκρυνση των 
αποστάσεων θα έχει ως αποτέλεσµα να ανέβει το επίπεδο της τοπικής του αγοράς. Λαµβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια στα οποία έχουν δώσει έµφαση οι καταναλωτές µπορούµε να πούµε ότι δύο 
στους τρεις περίπου καταναλωτές προσδοκούν από την τοπική τους αγορά να αυξήσει την 
ποιότητα και την ποικιλία και να µειώσει τις τιµές αν θέλει να µην τους χάσει από πελάτες. 
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24.δ Τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς τα γνωρίζεις και τα εµπιστεύεσαι και δεν πρόκειται να τα 
αλλάξεις µε άλλες αγορές 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΝΑΙ 118 31,4 31,4 31,4 
  ΟΧΙ 227 60,4 60,4 91,8 
  ∆Γ/ ∆Α 31 8,2 8,2 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς τα γνωρίζεις και τα εµπιστεύεσαι και δεν
πρόκειται να τα αλλάξεις µε άλλες αγορές

 

Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Βλέπουµε ότι η προσωπική γνωριµία και η εµπιστοσύνη επηρεάζει µόνο έναν στους τρεις 
καταναλωτές. Οι δύο στους τρεις δηλώνουν ότι δεν αποτελεί κριτήριο για αυτούς η γνωριµία και 
η εµπιστοσύνη µε τα τοπικά καταστήµατα για να συνεχίσουν να είναι πελάτες αυτών. 
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24.ε Είστε άτοµο που ακολουθεί τη µόδα και τις νέες τάσεις άρα επιλέγετε την αγορά που σας εξυπηρετεί; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΝΑΙ 214 56,9 56,9 56,9 
  ΟΧΙ 148 39,4 39,4 96,3 
  ∆Γ/ ∆Α 14 3,7 3,7 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Είστε άτοµο που ακολουθεί τη µόδα και τις νέες τάσεις άρα επιλέγετε την
αγορά που σας εξυπηρετεί

 

 

Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Η µόδα και οι νέες τάσεις φαίνεται να παίζουν ρόλο για το 57% περίπου των καταναλωτών του 
νοµού Κοζάνης. Παρόλα αυτά δεν παίζει κανένα ρόλο για το 40% περίπου.  

Άρα η µόδα και οι νέες τάσεις θα µπορούσαν να βοηθήσουν µερικώς κάποιους τοπικούς 
επιχειρηµατίες αλλά δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιλογής για το σύνολο των 
καταναλωτών του νοµού Κοζάνης. 
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24.στ Προτιµάτε να κάνετε τις αγορές σας από µια µεγαλύτερη αγορά; 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Αθροιστικό  
Ποσοστό 

 ΝΑΙ 219 58,2 58,2 58,2 
  ΟΧΙ 137 36,4 36,4 94,7 
  ∆Γ/ ∆Α 20 5,3 5,3 100,0 
  Σύνολο  376 100,0 100,0   
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Προτιµάτε να κάνετε τις αγορές σας από µια µεγαλύτερη αγορά

 

 

Σχόλια - συµπεράσµατα: 
 

Βλέπουµε ότι ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (58,24%) των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης, 
προτιµά να κάνει τις αγορές του από µια µεγαλύτερη αγορά σε σχέση µε την τοπική του αγορά. 

Ίσως αυτό το εύρηµα να αποτελέσει αφορµή για την προσπάθεια δηµιουργίας περισσότερο 
οργανωµένων αγορών σε κάθε τόπο µε την το δυνατό µεγαλύτερη ποικιλία και ανέσεις. 
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4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικότερα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας, η οποία 
ως γνωστό αφορά τους καταναλωτές της αγοράς του νοµού Κοζάνης την περίοδο Φεβρουάριος – 
Μάιος 2007. 

Τα δεδοµένα της έρευνας για λόγους καλύτερης αξιολόγησης συγκρίθηκαν και συνδυάστηκαν σε 
πολλά σηµεία µε τα αποτελέσµατα αντίστοιχων ερευνών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.), όπως και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EuroStat). 

   

4.1. Γενικά στοιχεία καταναλωτών 

 Το συνολικό δείγµα της έρευνας έφτασε τα 376 άτοµα δηλαδή το 0,24% του πληθυσµού, 
αριθµός που είναι εντός των αποδεκτών ορίων για έρευνα επισκόπησης (0,2% έως 0,5%) και 
πληροί την αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσµού.  

Από το σύνολο του δείγµατος οι γυναίκες αποτέλεσαν το 52,66% έναντι του 47,34% των 
ανδρών. 

Η ηλικιακή κατανοµή ακολούθησε την κανονική κατανοµή και το επίπεδο εκπαίδευσης των 
καταναλωτών του δείγµατος προσέγγισε το µέσο επίπεδο σπουδών κατ’ αναλογία της χώρας, µε 
εξαίρεση µια ελαφρά απόκλιση προς τα πάνω όσο αναφορά το επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
γεγονός που µπορεί να αιτιολογηθεί από το ότι η έρευνα έγινε στα µεγάλα αστικά κέντρα του 
νοµού όπου και συγκεντρώνονται οι κάτοικοι ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (53,99%) είναι υπάλληλοι, (είτε δηµοσίου είτε ιδιωτικοί) 
και ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε 14,63% και τα οικιακά µε 13,56%. 

Όσο αναφορά το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα η πλειοψηφία (56,38%) κυµάνθηκε στο εύρος από 
12.000 έως 40.000 €. Επίσης το οικογενειακό εισόδηµα ακολουθεί την κανονική κατανοµή. 

 

4.2. Στοιχεία που αφορούν την τοπική αγορά 

∆υνατά και αδύνατα σηµεία τοπικής αγοράς 

Τα δυνατά σηµεία της τοπικής αγοράς είναι το φιλικό περιβάλλον, η εξυπηρέτηση και οι 
υπηρεσίες µετά την πώληση. Αντίθετα τα αδύνατα σηµεία της τοπικής αγοράς, µε σειρά 
σηµαντικότητας, είναι η ποιότητα, η ποικιλία και οι τιµές. 

Βαθµός ικανοποίησης καταναλωτών από τα τοπικά καταστήµατα 

Όσο αναφορά τον βαθµό ικανοποίησης των καταναλωτών από τα καταστήµατα τους, πρώτα σε 
βαθµό ικανοποίησης µε ποσοστό 81,1% είναι τα καταστήµατα τροφίµων ποτών. Ακολουθούν τα 
καταστήµατα µεγάλων ηλεκτρικών συσκευών (63,0%), µικρών ηλεκτρικών συσκευών (63,0%) και 
τα καταστήµατα βιβλίων – χαρτικών (62,5%). Αµέσως µετά είναι τα καταστήµατα συσκευών ήχου 
– εικόνας και Η/Υ που συγκεντρώνουν βαθµό ικανοποίησης 58,2%, ακολουθούµενα από τα 
καταστήµατα ειδών δώρων και ατοµικής περιποίησης µε ποσοστό 55,3%. 

Στον αντίποδα τώρα τα καταστήµατα µε τον µικρότερο βαθµό ικανοποίησης είναι οι υπηρεσίες 
υγείας µε ποσοστό απογοήτευσης το 74,5% ακολουθούµενες από τα καταστήµατα ψυχαγωγίας µε 
βαθµό απογοήτευσης 59,8% και τα καταστήµατα ένδυσης – υπόδησης µε ποσοστό απογοήτευσης 
55,9%. Επίσης αρκετά ψηλά σε βαθµό απογοήτευσης είναι και τα καταστήµατα επίπλων και ειδών 
διακόσµησης σπιτιού µε ποσοστό 50,8%. 

Αγορά µε ελλείψεις ή χωρίς 
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Το συντριπτικό ποσοστό των καταναλωτών, σχεδόν 80%,  θεωρούν ότι η τοπική τους αγορά 
είναι αγορά µε ελλείψεις. Ειδικότερα για την πόλη της Κοζάνης το ποσοστό είναι 78,69%, για την 
πόλη της Πτολεµαΐδας 70,73% και για την πόλη των Σερβίων 82,47%. Παρατηρούµε ότι, 
συγκριτικά, οι περισσότεροι καταναλωτές που θεωρούν ότι η  αγορά τους δεν έχει ελλείψεις είναι 
αυτοί της Πτολεµαΐδας µε ποσοστό 26,83%. 

Ωφέλεια ή µη της τοπικής αγοράς από τη βελτίωση της οδικής διασύνδεσης 

Το 40,96% θεωρεί ότι η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της τοπικής του αγοράς θα την 
ωφελήσει, το 39,63% θεωρεί ότι θα τη βλάψει και το 15,69% θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει καµία 
αλλαγή.  ∆ιαµοιρασµός απόψεων που µπορεί να αιτιολογηθεί µια και η ωφέλεια της τοπικής 
αγοράς ως έννοια εµπεριέχει µεγάλη υποκειµενικότητα για το πώς την αντιλαµβάνεται ο καθένας. 
Καθαρή ωφέλεια ως καταναλωτής (αύξηση ανταγωνισµού, µείωση τιµών, αύξηση ποικιλίας 
προϊόντων, περισσότερες επιλογές κ.τ.λ.) ή ως κάτοικος µιας περιοχής (δηµιουργία 
πολυκαταστηµάτων µε αντίστοιχο κλείσιµο των µικρών, µείωση θέσεων εργασίας, µετακίνηση 
των καταναλωτών σε άλλες αγορές κ.τ.λ.). 

Βαρύτητα κριτηρίων αγοράς 

Το κριτήριο µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα για τους καταναλωτές είναι η ποιότητα µε 91,5% (από 
αρκετά έως πάρα πολύ), το οποίο όµως ακολουθείται µε µικρή διαφορά από το κριτήριο της 
εξυπηρέτησης µε 90,4%. Αµέσως µετά τρίτο σε κατάταξη είναι το κριτήριο της ποικιλίας µε 
89,9% και τέταρτο έρχεται το κριτήριο της τιµής µε 89,1%. Επίσης ισχυρά κριτήρια αποτελούν 
το φιλικό περιβάλλον (88,3%) και οι υπηρεσίες µετά την πώληση (84,8%). 

Τα λιγότερο σηµαντικά κριτήρια, όπως δηλώθηκαν από τους καταναλωτές, είναι η πώληση µε 
πίστωση – δόσεις (47,6% από λίγο έως καθόλου), η πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς (42%) 
και η διαφήµιση - ενηµερωτικά φυλλάδια (41,8%). Το γεγονός ότι στα κριτήρια βαρύτητας 
συµπεριλαµβάνονται χαρακτηριστικά στα οποία, σύµφωνα πάντα µε τους καταναλωτές, η τοπική 
αγορά υπερτερεί (εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, υπηρεσίες µετά την πώληση), αποτελεί 
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αλλά ταυτόχρονα εστιάζει και στα κριτήρια τα οποία πρέπει 
οπωσδήποτε να υπάρξει σηµαντική βελτίωση (ποιότητα, ποικιλία, τιµή). 

 

Ικανοποίηση από τους τοπικούς καταστηµατάρχες 

Η πλειοψηφία των καταναλωτών, σχεδόν δύο στους τρεις (64,54%), δηλώνουν ότι είναι από 
αρκετά έως πολύ ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά των τοπικών επιχειρηµατιών ενώ το 
35,46% δηλώνει από λίγο έως καθόλου ικανοποιηµένοι. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το 
ποσοστό των µη ικανοποιηµένων είναι περισσότερο από το µισό των ικανοποιηµένων οπότε θα 
πρέπει να προβληµατίσει τους τοπικούς επιχειρηµατίες ώστε να προβούν στις κατάλληλες 
ενέργειες για να το βελτιώσουν. 

Ικανοποίηση από τους τοπικούς υπαλλήλους 

Όσο αναφορά την ικανοποίηση των καταναλωτών από τους υπαλλήλους των καταστηµάτων της 
τοπικής τους αγοράς, παρατηρούµε ότι πάνω από δύο στους τρεις (69,87%) είναι ικανοποιηµένοι 
από αρκετά έως πολύ ενώ το 30,13% δηλώνει λίγο έως καθόλου ικανοποιηµένοι. Και στην 
περίπτωση των υπαλλήλων, παρόλο το γεγονός ότι το ποσοστό των µη ικανοποιηµένων είναι 
λιγότερο από το µισό των ικανοποιηµένων, δεν παύει να είναι ένα σηµαντικό ποσοστό που θα 
πρέπει να προβληµατίσει τους τοπικούς επιχειρηµατίες και να τους παρακινήσει να προβούν στις 
κατάλληλες ενέργειες ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω. 
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4.3. Στοιχεία που αφορούν την µη τοπική αγορά 

Είδη που επιλέγονται από άλλες αγορές 

Από την συγκεντρωτική επεξεργασία των ειδών που προτιµούν οι καταναλωτές από άλλες 
αγορές πέραν της τοπικής παρατηρούµε ότι οι  υπηρεσίες υγείας κατέχουν την πρωτιά ως λόγος 
αλλαγής αγοράς µε 69,4% (από αρκετά έως πολύ) και ακολουθούν τα είδη ένδυσης – υπόδησης 
µε 65,2%. Τρίτο είδος προϊόντων που καθορίζει την προτίµηση ξένης αγοράς έναντι της τοπικής 
είναι η ψυχαγωγία (51,6%) και τέταρτα έρχονται τα έπιπλα – είδη διακόσµησης σπιτιού µε 47,6%.  
Ουσιαστικά τα παραπάνω προϊόντα υποδηλώνουν και τα τρωτά σηµεία της τοπικής αγοράς. 

Στον αντίποδα, οι καταναλωτές δήλωσαν ότι ελάχιστες φορές προτιµούν άλλες αγορές πέραν της 
τοπικής για είδη τροφίµων – ποτών (85,1% από λίγο έως καθόλου), για υπηρεσίες εκπαίδευσης 
(69,4%), για µικρές ηλεκτρικές συσκευές (68,9%), για µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (66%) και 
για τα είδη δώρων και ατοµικής περιποίησης (65,7%). Τα παραπάνω είδη υποδηλώνουν τα 
δυνατά σηµεία της τοπικής αγοράς. 

Συχνότητα επιλογής άλλης πόλης - αγοράς 

Μόνο το 6,92% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης επιλέγει συχνά (από πολύ έως πάρα πολύ) 
την αγορά της Βέροιας, ενώ το 45,26% φαίνεται να προτιµά (από πολύ έως πάρα πολύ) την 
αγορά της Θεσσαλονίκης µε ένα 23,4% να την προτιµά αρκετά και µόνο το 33,24% να µην την 
προτιµά (από λίγο έως καθόλου). Αν δε, θεωρήσουµε ως θετική και την απάντηση αρκετά, τότε 
το 68,66%, δηλαδή περισσότεροι από δύο στους τρεις καταναλωτές του νοµού Κοζάνης 
επιλέγουν ιδιαιτέρως συχνά την Θεσσαλονίκη για τις αγορές τους. Την αγορά της Λάρισας, µόνο 
το 6,12% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης την επιλέγει συχνά (από πολύ έως πάρα πολύ) 
και την αγορά της Αθήνας µόνο το 2,4% επίσης την επιλέγει συχνά (από πολύ έως πάρα πολύ). 
Βεβαίως καθοριστικός παράγοντας για αυτό το ποσοστό είναι η απόσταση. 

Ειδικότερα όσο αναφορά τους κατοίκους της πόλης της Κοζάνης επιλέγουν σε ποσοστό 72,7% 
(από αρκετά έως πάρα πολύ συχνά), την αγορά της Θεσσαλονίκης µε δεύτερη αλλά πολύ πιο 
πίσω (18,59%) την αγορά της Πτολεµαΐδας.   

Οι κάτοικοι της πόλης της Πτολεµαΐδας επιλέγουν σε ποσοστό 68,8% (από αρκετά έως πάρα 
πολύ συχνά), την αγορά της Θεσσαλονίκης µε δεύτερη αλλά πολύ πιο πίσω την αγορά της 
Κοζάνης µε 26,9% . 

Οι κάτοικοι της πόλης των Σερβίων επιλέγουν σε ποσοστό 78,3% (από αρκετά έως πάρα πολύ 
συχνά), την αγορά της πόλης της Κοζάνης µε δεύτερη την αγορά της Θεσσαλονίκης µε 52,6% και 
τρίτη σε προτίµηση την αγορά της Λάρισας  µε 24,7%.  

Επίσκεψη άλλων αγορών εκτός της τοπικής το 2006 

Το 78,67% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης επισκέφτηκε άλλες αγορές µέσα στο 2006, 
έναντι του 15,73% το οποίο δεν επισκέφτηκε καµία άλλη αγορά πέραν της τοπικής του αγοράς. 

Πλήθος επισκέψεων της άλλης αγοράς µέσα στο 2006 

Η µέση τιµή επισκέψεων που προκύπτει από το πλήθος των 249 καταναλωτών (που δήλωσαν 
πλήθος), είναι 11,81 µε τυπική απόκλιση όµως 12,108. Η µεγάλη τυπική απόκλιση οφείλεται στο 
γεγονός ότι υπήρξαν απαντήσεις πλήθους επισκέψεων από µία έως εκατό.  Εάν αφαιρέσουµε το 
5% των ακραίων τιµών τότε η µέση τιµή προσεγγίζει τις 10 επισκέψεις κατ΄ άτοµο. 

Είδη που αγοράστηκαν από τις άλλες αγορές το 2006 

Το συντριπτικό ποσοστό (92,88%), επιλέγει τις ξένες αγορές για προϊόντα ένδυσης – υπόδησης 
και αξεσουάρ. Προϊόντα – συσκευές για το σπίτι επιλέγει το 44,07%, προϊόντα τεχνολογίας 
(κινητά, Η/Υ, αναλώσιµα) επιλέγει το 34,92% και προϊόντα – υπηρεσίες για το αυτοκίνητο το 



 133 

27,12%.  Είναι εµφανές ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές προτιµούν άλλη αγορά 
πέραν της τοπικής είναι τα είδη ένδυσης – υπόδησης και αξεσουάρ. 

Άλλες υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν στις ξένες αγορές το 2006 

Οι καταναλωτές που είχαν επισκεφτεί άλλες αγορές το 2006 δήλωσαν ότι χρησιµοποίησαν σε 
ποσοστό 68,14% τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας, σε ποσοστό 62,03% τις υπηρεσίες υγείας και σε 
ποσοστό µόνο 11,53% τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα 
ότι για περισσότερους από δύο στους τρεις επιπλέον λόγος αλλαγής αγοράς είναι η ψυχαγωγία 
και ότι περίπου δύο στους τρεις επισκέπτονται την ξένη αγορά και για υπηρεσίες υγείας. Η 
εκπαίδευση από ότι φαίνεται δεν είναι σηµαντικός λόγος προτίµησης ξένης αγοράς. 

Ποσοστό δαπανών που διατέθηκε σε αγορές εκτός της τοπικής 

Από το 78,67% των καταναλωτών που δήλωσαν ότι επισκέφτηκαν άλλη αγορά πέραν της 
τοπικής µέσα στο 2006 (όχι όµως απαραίτητα και εκτός νοµού Κοζάνης), το 46,78% αυτών 
δήλωσε ότι ξόδεψε από 0-25% του συνόλου των δαπανών του στην ξένη αγορά, το 28,14% 
δήλωσε ότι ξόδεψε από 25%-50% των συνολικών δαπανών του, το 18,98% δήλωσε ότι ξόδεψε 
από 50-75% του συνόλου των δαπανών του και το 3,05% δήλωσε ότι ξόδεψε από 75-100% του 
συνόλου των δαπανών που έκανε το 2006. Το εντυπωσιακό είναι ότι το 22,03% δηλώνει ότι έχει 
ξοδέψει πάνω από το 50% των συνολικών δαπανών του για το 2006, στην µη τοπική αγορά. 

Ποσοστό δαπανών που διατέθηκε σε αγορές εκτός του νοµού Κοζάνης 

Το 59,32% δήλωσε ότι έχει δαπανήσει από 0-25% του συνόλου των χρηµάτων του, το 24,41% 
δήλωσε ότι έχει δαπανήσει από 25-50% των χρηµάτων του, το 10,17% δήλωσε ότι έχει 
δαπανήσει από 50-75% των χρηµάτων του και το 1,36% δήλωσε ότι έχει δαπανήσει από 75-
100% των χρηµάτων του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 36% περίπου των καταναλωτών που 
επισκέφτηκαν άλλη αγορά µέσα στο 2006, δηλαδή το 28,32% του συνόλου των καταναλωτών του 
νοµού Κοζάνης ξοδεύει πάνω από το ένα τέταρτο των χρηµάτων του σε αγορές εκτός του νοµού 
Κοζάνης. Σύµφωνα δε µε την προσέγγιση δαπάνης που γίνεται στην ενότητα 3.3 ερώτηση 20, το 
ποσό που φεύγει από τον νοµό Κοζάνης και πηγαίνει σε άλλες αγορές πλησιάζει τα 39 
εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο (περίπου 14,6 δις δραχµές). 

Λόγοι για τους οποίους έγινε η επιλογή άλλης αγοράς το 2006 

Ο πλέον σηµαντικός λόγος  που οι καταναλωτές του νοµού Κοζάνης επιλέγουν µια άλλη αγορά 
πέραν της τοπικής τους, είναι η  ποικιλία (90,85%). Αµέσως µετά ακολουθεί η ποιότητα µε 
87,46% και τρίτος σε σηµαντικότητα λόγος είναι το κόστος µε 84,07%. Η βόλτα – ψυχαγωγία 
(68,81%), όπως και η µικρή απόσταση (66,78%), αποτελούν δευτερεύοντες λόγους. Αξίζει να 
επισηµανθεί το ποσοστό του 51,18% που επισκέπτεται την άλλη αγορά επειδή έχει συγγενείς 
εκεί ή έχει ζήσει εκεί. 

Τρόπος µετακίνησης στην άλλη αγορά 

Το συντριπτικό ποσοστό του 85,67% µετακινήθηκε µε Ι.Χ. ενώ µόνο το 13,31% µετακινήθηκε µε 
µέσο µαζικής µεταφοράς και το 1,02% µε ταξί. 

Τρόποι αγοράς προϊόντων πέραν της απ’ ευθείας αγοράς από κατάστηµα 

Το 58% περίπου των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης κάνει αγορές από τις λαϊκές αγορές. Από 
τις εµποροπανηγύρεις κάνει αγορές το 44% περίπου. Από το ∆ιαδίκτυο κάνει αγορές το 14,63% 
και µέσω τηλεόρασης ή τηλεφώνου κάνει αγορές το 5,32%. Αξίζει να επισηµανθεί το ιδιαίτερο 
υψηλό ποσοστό αγοράς προϊόντων µέσω του ∆ιαδικτύου που καταγράφηκε για τον νοµό Κοζάνης 
(14,63%), λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα σύµφωνα µε την 
Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία το 2005 ήταν µόλις 1,7% 

Απόψεις καταναλωτών για τη λειτουργία της τοπικής αγοράς 
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Η πλειοψηφία των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης συµφωνεί µε την άποψη της ενίσχυσης της 
τοπικής αγοράς ακόµη και εάν υστερεί από άλλες, γεγονός που υποδεικνύει έναν τοµέα στον 
οποίο θα µπορούσαν να δώσουν έµφαση οι τοπικοί επιχειρηµατίες. 

Το 45% περίπου των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης θεωρεί ότι η τοπική του αγορά υστερεί 
πολύ και δεν θα αντέξει λόγο της µείωσης των αποστάσεων 

Το 57,71% των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης θεωρεί ότι η σµίκρυνση των αποστάσεων θα 
έχει ως αποτέλεσµα να ανέβει το επίπεδο της τοπικής του αγοράς. 

Η προσωπική γνωριµία και η εµπιστοσύνη επηρεάζει µόνο έναν στους τρεις καταναλωτές. Οι δύο 
στους τρεις δηλώνουν ότι δεν αποτελεί κριτήριο για αυτούς η γνωριµία και η εµπιστοσύνη µε τα 
τοπικά καταστήµατα για να συνεχίσουν να είναι πελάτες αυτών. 

Η µόδα και οι νέες τάσεις φαίνεται να παίζουν ρόλο για το 57% περίπου των καταναλωτών του 
νοµού Κοζάνης. Παρόλα αυτά δεν παίζει κανένα ρόλο για το 40% περίπου. 

Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (58,24%) των καταναλωτών του νοµού Κοζάνης, προτιµά να κάνει 
τις αγορές του από µια µεγαλύτερη αγορά σε σχέση µε την τοπική του αγορά. 

4.4. ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Το κριτήριο µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα για τους καταναλωτές είναι η ποιότητα µε 91,5%, το 
οποίο όµως ακολουθείται µε µικρή διαφορά από το κριτήριο της εξυπηρέτησης. Αµέσως µετά 
τρίτο σε κατάταξη είναι το κριτήριο της ποικιλίας και τέταρτο έρχεται το κριτήριο της τιµής. 
Επίσης ισχυρά κριτήρια αποτελούν το φιλικό περιβάλλον και οι υπηρεσίες µετά την πώληση. 

Τα δυνατά σηµεία της τοπικής αγοράς είναι το φιλικό περιβάλλον, η εξυπηρέτηση και οι 
υπηρεσίες µετά την πώληση. Αντίθετα τα αδύνατα σηµεία της τοπικής αγοράς, µε σειρά 
σηµαντικότητας, είναι η ποιότητα, η ποικιλία και οι τιµές. 

Όσο αναφορά τα είδη των καταστηµάτων τα καταστήµατα τροφίµων και ηλεκτρικών συσκευών 
(µεγάλων και µικρών), βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο ενώ αντίθετα τα καταστήµατα ειδών 
ένδυσης – υπόδησης - αξεσουάρ όπως και οι υπηρεσίες υγείας και ψυχαγωγίας αλλά και τα 
προϊόντα – συσκευές για το σπίτι αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της τοπικής αγοράς. 

Σχεδόν το 80% των καταναλωτών θεωρούν ότι η τοπική τους αγορά υστερεί και επιλέγουν και 
άλλη αγορά πέραν της τοπικής. Από αυτούς οι δύο στους τρεις επιλέγουν αγορές εκτός του 
νοµού Κοζάνης µε κυριότερη την αγορά της Θεσσαλονίκης. 

Η πλειοψηφία των καταναλωτών θέλει να στηρίξει την τοπική του αγορά αλλά προσδοκά την 
αύξηση της ποικιλίας, της ποιότητας και την µείωση των τιµών. 
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5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ    
Λαµβάνοντας υπόψη 

• Τα θετικά και αρνητικά σηµεία της τοπικής αγοράς σύµφωνα µε τους καταναλωτές, 

• Την σηµαντικότητα των κριτηρίων των καταναλωτών, 

• Τα είδη των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς που ικανοποιούν τους καταναλωτές 
και τα είδη που δεν τους ικανοποιούν, 

• Την ιδιαιτερότητα της ιδιαίτερα µεγάλης βελτίωσης της οδικής διασύνδεσης του 
νοµού µε τους γειτονικούς νοµούς και κυρίως µε την Θεσσαλονίκη, 

• Το γεγονός ότι οι καταναλωτές επιθυµούν να στηρίξουν την τοπική τους αγορά, 

προκύπτει η άµεση ανάγκη για πραγµατοποίηση των παρακάτω παρεµβάσεων: 

 

• Να δοθεί έµφαση στα θετικά σηµεία της τοπικής αγοράς (φιλικό περιβάλλον, 
εξυπηρέτηση και υπηρεσίες µετά την πώληση) και αν είναι δυνατό να ενισχυθούν 
περαιτέρω. 

• Να βελτιωθεί από τον κάθε καταστηµατάρχη κάθε τοπικής αγοράς ξεχωριστά αλλά 
και από όλους συµπληρωµατικά η ποικιλία και η ποιότητα. 

• Ο κάθε ένας επιχειρηµατίας µεµονωµένα να µειώσει το κόστος των προϊόντων του 
όσο µπορεί θυσιάζοντας ποσοστό από τα κέρδη του αλλά προσβλέποντας στην αύξηση 
των κερδών του από την αύξηση των πελατών του. 

• Οι τοπικοί φορείς διοίκησης κάθε πόλης σε συνεργασία µε τους κλαδικούς φορείς 
(συλλόγους καταστηµαταρχών, Εµπορικό επιµελητήριο, συλλόγους υπαλλήλων κ.τ.λ.), 
να διαµορφώσουν κατάλληλους χώρους στις πόλεις τους για την συγκέντρωση των 
εµπορικών δραστηριοτήτων (καταστήµατα και υπηρεσίες), µε την κατάλληλη 
αισθητική παρέµβαση, (πεζοδροµήσεις, πράσινο, φωτισµός, χώροι στάθµευσης), για 
την το δυνατό µεγαλύτερη διευκόλυνση των καταναλωτών τους αφενός και για την 
δηµιουργία αισθήµατος ευφορίας αφετέρου. 

• Να υπάρξει στήριξη από τον δήµο, το Εµπορικό επιµελητήριο και τους αρµόδιους 
φορείς, των επιχειρηµατιών που δηµιουργούν επιχειρήσεις που λείπουν από την 
τοπική αγορά.  
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6.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
6.1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάστηκαν δυσκολίες και προβλήµατα των 
οποίων η επισήµανση είναι σηµαντική.  Βασικό επίσης είναι να αναφερθούν οι τρόποι 
µε τους οποίους αντιµετωπίστηκαν οι εν λόγω δυσκολίες, ώστε να βοηθηθούν και να 
βελτιωθούν ανάλογες έρευνες που τυχόν γίνουν στο µέλλον. 
 
Επισηµαίνονται λοιπόν τα εξής σηµεία :  
Α. Επικοινωνία µε τους καταναλωτές – ∆ιαδικασία συνεντεύξεων 

1. Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2007  και η συλλογή των 
στοιχείων ρυθµίστηκε να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 

2. Αρχικά δοµήθηκε πειραµατικό ερωτηµατολόγιο το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως οδηγός για 
την δηµιουργία του τελικού ερωτηµατολογίου. 

3. Οι συνεντεύξεις γινόταν µέσα στις τοπικές αγορές, πρόσωπο µε πρόσωπο. 
4. Ο στόχος ήταν η συνέντευξη να µην ξεπερνά τα 15 λεπτά. 
5. Κατά την διαδικασία της αρχικής επικοινωνίας αρκετά µεγάλος αριθµός καταναλωτών δεν 

επιθυµούσε να συµµετάσχει στην έρευνα µε αποτέλεσµα να απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος 
από ότι αρχικά είχε υπολογιστεί. 

6. Η προσέγγιση των πόλεων απαιτούσε επίσης αρκετό χρόνο, ανάλογα µε την απόσταση, µε 
αποτέλεσµα αυτός ο χρόνος να αφαιρείται ουσιαστικά από τον διαθέσιµο χρόνο των 
συνεντεύξεων (ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων). 
 
Β. Αδυναµίες του ερωτηµατολογίου 
∆εν προέκυψαν ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήµατα συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. 

Καταγράφηκαν ωστόσο οι εξής δοµικές αδυναµίες :  
���� Στην ερώτηση 5 δεν προβλέφθηκαν οι κατηγορίες του/ της συνταξιούχου και του/ της 

µαθητή/ τριας. 
���� Στην ερώτηση 7 παρατηρήθηκε ότι οι καταναλωτές προσπερνούσαν την συµπλήρωση της 

πόλης µε την οποία κάνανε την σύγκριση της τοπικής τους αγοράς.  
���� Στην ερώτηση 11α δεν υπήρχε επιλογή ∆Γ/ ∆Α µε αποτέλεσµα ορισµένοι καταναλωτές να 

χρησιµοποιούν το συντελεστή βαρύτητας 1=καθόλου αντί της µη απάντησης που όµως δεν 
είναι το ίδιο. 

���� Στην ερώτηση 11β, από ότι φάνηκε, δεν ήταν διατυπωµένο µε σαφήνεια ότι έπρεπε να 
επιλέξουν το κριτήριο µε την µεγαλύτερη βαρύτητα για αυτούς µε αποτέλεσµα πολλοί 
καταναλωτές να επιλέγουν περισσότερα από ένα κριτήρια και έτσι να ακυρώνεται 
ουσιαστικά η επιλογή τους. 

���� Στην ερώτηση 16 ρωτούνταν αρχικά αν έχουν επισκεφτεί άλλη  αγορά και στην συνέχεια 
το πλήθος των επισκέψεων, µε αποτέλεσµα άλλοι καταναλωτές να συµπληρώνουν την 
πόλη και άλλοι το πλήθος στην προτροπή «παρακαλώ προσδιορίστε). 

���� Στην ερώτηση 21 επίσης όπως και στην 11α δεν υπήρχε επιλογή ∆Γ/ ∆Α µε αποτέλεσµα 
ορισµένοι καταναλωτές να χρησιµοποιούν το συντελεστή βαρύτητας 1=καθόλου αντί της µη 
απάντησης που όµως δεν είναι το ίδιο. 

���� Στην ερώτηση 23 δεν διευκρινιζόταν ότι διερευνούνται οι τρόποι άλλων αγορών εκτός 
από καταστήµατα µε αποτέλεσµα αρκετοί καταναλωτές στην επιλογή «άλλο» να βάζουν τα 
καταστήµατα. 
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Γ. Προβλήµατα στατιστικής επεξεργασίας 

Η στατιστική επεξεργασία περιλάµβανε  δύο στατιστικές µεθόδους, την  περιγραφική 
στατιστική και την επαγωγική στατιστική. Συνεξετάστηκε επίσης η µεταβλητή του 
φύλου όπως και η µεταβλητή του τόπου κατοικίας. 

Προτείνεται να υπάρξει µια αλλαγή στο επίπεδο και τον αριθµό  µερικών κατηγορικών 
µεταβλητών του ερωτηµατολογίου, ώστε  

• να αµβλυνθεί η δυσκολία που  προκύπτει κατά τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου Χ2 
στην διερεύνηση στατιστικά σηµαντικών σχέσεων και  

• να ληφθεί υπόψη (στην περιγραφική στατιστική) η περίπτωση περισσότερων από µία 
απαντήσεων σε κάθε ερώτηση.  



 138 

 

6.2. Ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους καταναλωτές. 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. Φύλο: �   Άντρας  �   Γυναίκα 
 
2. Έτος γέννησης: ……………..  
 
3. Τόπος κατοικίας: 
 

�   Κοζάνη �   Πτολεµαΐδα       �   Σιάτιστα �   Σέρβια �   Νεάπολη 
 
Άλλο, (παρακαλούµε προσδιορίστε) 
…………………………………………………………….. 

 
4. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας; 
 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού       � 
Απόφοιτος Γυµνάσιου      � 
Απόφοιτος Λυκείου      � 
Απόφοιτος Τ.Ε.Ι., Πανεπιστηµίου    � 

 
5. Ποια είναι η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα σας; 
 

Αγρότης /τισα / κτηνοτρόφος     � 
Εργάτης /τρια       � 
Οικιακά       � 
Υπάλληλος (∆ηµόσιος ή Ιδιωτικός)    � 
Ελεύθερος /η επαγγελµατίας     � 
Ιδιοκτήτης /τρια - Μέτοχος επιχείρησης   � 
Εισοδηµατίας       � 
Άλλη, (παρακαλούµε προσδιορίστε)    � 
…………………………………………………………….. 

 
6. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα σας, είναι; 
 

Μικρότερο από 12000 €  � 
Από 12000 € έως 40000 €  � 
Μεγαλύτερο από 40000 €  � 
∆Γ/∆Α    � 

 

ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
7. 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 (παρακαλούµε προσδιορίστε την :   …………………………………………) 
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      Καλύτερη         Χειρότερη        ∆εν έχει διαφορά      ∆Γ/∆Α 

 
Ποικιλία   �                      �                            �                      � 
 
Ποιότητα   �                      �                            �                      � 
 
Τιµές    �                      �                            �                      � 
 
Εξυπηρέτηση   �                      �                            �                      � 
 
Φιλικό περιβάλλον  �                      �                            �                      � 
 
Υπηρεσίες 
µετά την πώληση  �                      �                            �                      � 
 
Ωράριο    �                      �                            �                      � 
 

8. Πόσο ικανοποιηµένος /η είστε από τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς που διαθέτουν τα 
παρακάτω καταναλωτικά προϊόντα; 
 

     Πολύ       Αρκετά       Λίγο       Καθόλου        ∆Γ/∆Α 
 
Τρόφιµα-Ποτά          �             �        �              �                � 
 
Είδη Ένδυσης – Υπόδησης        �             �        �              �                � 
 
Ηλεκτρικές συσκευές 
(Μεγάλες / Λευκές)         �             �        �              �                � 
 
Μικρές ηλεκτρικές συσκευές        �             �        �              �                � 
 
Βιβλία / Χαρτικά         �             �        �              �                � 
 
Έπιπλα /Είδη  
διακόσµησης σπιτιού         �             �        �              �                � 
 
Συσκευές ήχου και εικόνας/ 
Η/Υ           �             �        �              �                � 
 
Είδη δώρων/    
Είδη ατοµικής περιποίησης        �             �        �              �                � 
 
Υφάσµατα & Λευκά είδη        �             �        �              �                � 
 
Αυτοκίνητα /Συνεργεία/ 
Ανταλλακτικά          �             �        �              �                � 
 
Εργαλεία / Μηχανήµατα         �             �        �              �                � 
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Ψυχαγωγία          �             �        �              �                � 
 
Υγεία            �             �        �              �                � 
 
Εκπαίδευση 
(ΙΕΚ, Φροντιστήρια…)                �             �        �              �                � 
 
Άλλες Υπηρεσίες  
(Νοµικές, Ασφαλιστικές….)        �             �        �              �                � 

 
 
 
9. Γενικά µιλώντας για την τοπική αγορά, σαν σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά  
 

�  Με ελλείψεις  �  Χωρίς ελλείψεις  �  ∆εν απαντώ  
 

10. Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και η µείωση του χρόνου που 
απαιτείται για να µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο πιστεύετε ότι θα ωφελήσει ή θα 
βλάψει την λειτουργία της τοπικής σας αγοράς;  
 

� Θα ωφελήσει � ∆εν θα επηρεάσει  � Θα βλάψει  � ∆Γ/∆Α 
 

 
11.α)Τι βαρύτητα έχουν για σας τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή της τοπικής αγοράς; 
(Συντελεστής βαρύτητας από 1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ) 
 

                                                                              1             2             3             4           
5 
 
Τιµή            �              �              �                �          � 
 
� Ποιότητα           �              �              �                �          � 
 
� Ποικιλία            �              �              �                �          � 
 
� Νέα προϊόντα          �              �              �                �          � 
 
� Εξυπηρέτηση           �              �              �                �          � 
 
� Ωράριο λειτουργίας            �              �              �                �          � 
 
� Φιλικό περιβάλλον           �              �              �                �          � 
 
� Υπηρεσίες µετά την πώληση         �              �              �                �          � 
 
� Πώληση µε πίστωση, δόσεις,….        �              �              �                �          � 
 
� Πρόσβαση µε αυτοκίνητο (Parking)        �              �              �                �          � 
 
� Πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς       �              �              �                �          � 
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� Εµπορικά κέντρα          �              �              �                �          � 
 
� Επώνυµα προϊόντα          �              �              �                �          � 
 
� ∆ιαφήµιση-ενηµερωτικά φυλλάδια        �              �              �                �          � 

 
 � Franchising (Γερµανός, Goody’s Multirama ..) �        �              �                �          � 
 
11.β) Ποιο από τα παραπάνω κριτήρια είναι το κύριο κριτήριο για σας ,εκτός της τιµής, για την 
επιλογή της τοπικής αγοράς; (Παρακαλώ δηλώστε µε � στο κατάλληλο αριστερό τετραγωνάκι �) 
 
12. Πόσο ικανοποιηµένοι θα λέγατε ότι είστε από τη συµπεριφορά των καταστηµαταρχών της 
τοπικής αγοράς;  
 

� Πολύ � Αρκετά � Λίγο � Καθόλου  � ∆Γ/∆Α  
 
13. Πόσο ικανοποιηµένοι θα λέγατε ότι είστε από τη συµπεριφορά των υπαλλήλων της τοπικής 
αγοράς;  
 

� Πολύ � Αρκετά � Λίγο � Καθόλου  � ∆Γ/∆Α  

 
ΙΙΙ. ΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
14. Όταν πρόκειται να κάνετε αγορές για το νοικοκυριό σας, πόσο συχνά τις κάνετε από 
καταστήµατα άλλης αγοράς για…; 

                              Πολύ       Αρκετά       Λίγο       Καθόλου        ∆Γ/∆Α 
 
Τρόφιµα-Ποτά          �             �        �              �              � 
 
Είδη Ένδυσης – Υπόδησης        �             �        �              �              � 
Ηλεκτρικές συσκευές 
(Μεγάλες / Λευκές)         �             �        �              �              � 
 
Μικρές ηλεκτρικές συσκευές        �             �        �              �              � 
 
Βιβλία / Χαρτικά         �             �        �              �              � 
Έπιπλα /Είδη  
διακόσµησης σπιτιού         �             �        �              �              � 
Συσκευές ήχου και εικόνας/ 
Η/Υ           �             �        �              �              � 
Είδη δώρων/    
Είδη ατοµικής περιποίησης        �             �        �              �              � 
 
Υφάσµατα & Λευκά είδη               �             �        �              �              � 
Αυτοκίνητα /Συνεργεία/ 
Ανταλλακτικά          �             �        �              �              � 
 
Εργαλεία / Μηχανήµατα               �             �        �              �              � 
 
Ψυχαγωγία          �             �        �              �              � 
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Υγεία            �             �        �              �              � 
Εκπαίδευση 
(ΙΕΚ, Φροντιστήρια…)                �             �        �              �              � 
Άλλες Υπηρεσίες  
(Νοµικές, Ασφαλιστικές….)        �             �        �              �              � 

 
15. Πόσο συχνά πηγαίνετε για αγορές προϊόντων στις παρακάτω πόλεις; 

Πάρα πολύ    Πολύ    Αρκετά     Λίγο    Καθόλου    ∆εν απαντώ 
 
Βέροια       �             �           �          �             �                 � 
Θεσσαλονίκη      �             �           �          �             �                 � 
Λάρισα       �             �           �          �             �                 � 
Αθήνα       �             �           �          �             �                 � 
Κοζάνη       �             �           �          �             �                 � 

Πάρα πολύ    Πολύ    Αρκετά     Λίγο    Καθόλου    ∆εν απαντώ 
 
Πτολεµαΐδα      �             �           �          �             �                 � 
 
Άλλη, (παρακαλούµε προσδιορίστε) 
 
……………………      �             �           �          �             �                 � 

 
16. Επισκεφθήκατε άλλες αγορές εκτός της τοπικής το 2006 και αν ναι πόσες φορές; 

Όχι     � 
Ναι (παρακαλούµε προσδιορίστε) � 
………………… 
∆εν απαντώ    � 

 

Αν ναι (στην ερώτηση 16) 
 
17. Τι αγοράσατε το 2006 από τις άλλες αγορές; 

       Ναι      Όχι    ∆Γ/∆Α 
 
Προϊόντα ένδυσης /Υπόδησης / Αξεσουάρ    � �          � 
Προϊόντα /Συσκευές για το σπίτι     � �          � 
Προϊόντα /Υπηρεσίες για το αυτοκίνητο    � �          � 
Προϊόντα τεχνολογίας (κινητά, υπολογιστές, αναλώσιµα)  � �          � 
Αλλά προϊόντα /υπηρεσίες       � �          � 

 
18. Επισκεφτήκατε το 2006 υπηρεσίες άλλων αγορών που αφορούν; 
 

Ναι         Όχι       ∆Γ/∆Α 
 

Υγειά    �      �          � 
Εκπαίδευση   �      �          � 
Ψυχαγωγία   �      �          � 
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19. Τι ποσοστό των δαπανών σας για αγορές το 2006, το διαθέσατε σε αγορές εκτός της 
τοπικής; 
 

 � 0%-25%    � 25%-50%   � 50%-75%         � 75%-100%           � ∆Γ/∆Α 
 
 
20. Τι ποσοστό των δαπανών σας για αγορές το 2006, το διαθέσατε σε αγορές εκτός των 
αγορών του Νοµού Κοζάνης; 
 

   � 0%-25%    � 25%-50%   � 50%-75%         � 75%-100%           � ∆Γ/∆Α 
 
 
21. Πόσο πιστεύετε ότι συνέβαλαν οι παρακάτω λόγοι για να επιλέξετε τις άλλες αγορές το 
2006; (Αξιολογήστε από 1=καθόλου έως 5=πάρα πολύ) 
 

1               2             3             4             5 
 
Τιµές     �             �           �            �           � 
Ποικιλία    �             �           �            �           � 
Ποιότητα     �             �           �            �           � 
Τυχαία, είχα δουλειά εκεί  �             �           �            �           � 
Βόλτα, ψυχαγωγία   �             �           �            �           � 
Πρόσβαση, µικρή απόσταση  �             �           �            �           � 
 
 
 

1               2             3             4             5 
 
 
Έχω ζήσει/ έχω συγγενείς εκεί �             �           �            �           � 
Εξυπηρέτηση, φιλικότητα  �             �           �            �           � 
 

22. Με τι µετακινηθήκατε ; 
 

� Ι.Χ    � Μέσο µαζικής µεταφοράς   � Ταξί  � Άλλο 
 
21. Γενικά αγοράζετε προϊόντα από : 

                                                          Ναι                  Όχι                 ∆εν απαντώ 
 
Λαϊκές αγορές    �  �       � 
Εµποροπανηγύρεις   �  �       � 
Internet    �  �       � 
Τηλεόραση / Τηλέφωνο  �  �       � 

 Άλλο, (παρακαλούµε προσδιορίστε) 
 
 ……………………………………………. 
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22. Παρακάτω αποτυπώνονται ορισµένες απόψεις για την λειτουργία της αγοράς και θα ήθελα 
να µου πείτε αν συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτές: 
 

                                                                         Ναι               Όχι              ∆Γ/∆Α 
 
Εσείς προσωπικά θα ενισχύατε την τοπική  
αγορά ακόµη και αν υστερεί από  
άλλες γιατί δηµιουργεί θέσεις  
εργασίας και φέρνει ανάπτυξη  
στην περιοχή                                    �                 �                    � 
 
Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι  
η τοπική αγορά υστερεί πολύ και  
τώρα που µίκρυναν χρονικά οι  
αποστάσεις δεν θα αντέξει στον 
ανταγωνισµό                                    �                 �                    � 
 
Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι 
η σµίκρυνση των αποστάσεων  
θα ανεβάσει το επίπεδο της  
τοπικής αγοράς                                    �                 �                    � 
 
 
Τα καταστήµατα της τοπικής αγοράς 
τα γνωρίζεις και τα εµπιστεύεσαι 
και δεν πρόκειται να τα αλλάξεις  
µε άλλες αγορές                                   �                 �                    � 
 
 
Είστε άτοµο που ακολουθεί τη µόδα 
και τις νέες τάσεις άρα επιλέγετε την 
αγορά που σας εξυπηρετεί                                   �                 �                    � 
 
 
Προτιµάτε να κάνετε τις αγορές σας από 
µια µεγαλύτερη αγορά                                   �                 �                    � 
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