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maRc A.E.

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ

Οη έξεπλεο  πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ marc A.E. Γηα ινγαξηαζκό ηεο Οκνζπνλδίαο Αξηνπνηώλ Διιάδνο. (ΟΑΔ)

ΚΔΓΔΘΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ 810 θαηαλαισηέο θαη 207 αξηνπνηνί αληηπξνζσπεπηηθήο επηινγήο

ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ 04-08 Απξηιίνπ 2011

ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ Λεθαλνπέδην Αηηηθήο

ΚΔΘΝΓΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ Πνιπζηαδηαθή ηπραία δεηγκαηνιεςία κε ρξήζε quota.

ΚΔΘΝΓΝΠ ΠΙΙΝΓΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ Σειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο βάζεη ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ζ marc A.E. Δίλαη κέινο ηνπ ΔΓΔΑ, ηεο ESOMAR, ηεο WAPOR θαη ηεξεί ηνλ θαλνληζκό ηνπ 

Π.Δ... θαη ηνπο δηεζλείο θώδηθεο δενληνινγίαο γηα ηελ δηεμαγσγή θαη  

δεκνζηνπνίεζε  εξεπλώλ θνηλήο γλώκεο.

Αξηζκόο Μεηξώνπ Δ..Ρ.: 1 (ΔΝΑ).
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Αποτελέσματα Έρεσνας 
Έρεσνα στοσς καταναλωτές
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maRc A.E.

Πόςο ςυχνά αγοράηετε ψωμί;
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maRc A.E.

Αγοράηουν ψωμί κάκε μζρα
- Με βάςη την περιοχθ -

33,6

39,7

41,7

48,8

50,0

57,2

0 10 20 30 40 50 60 70

πόινηπν Αηηηθήο

Γπηηθά πξνάζηηα

Ξεξηνρέο Ξεηξαηά

Λνηηναλαηνιηθά πξνάζηηα

Αζήλα

Βόξεηα πξνάζηηα

5



maRc A.E.

Ποια είναι θ θμεριςια κατανάλωςθ ψωμιοφ ςτο νοικοκυριό ςασ;
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79,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Έσο κηζό θηιό

Έλα θηιό

Δλάκηζε θηιό

Γπν θηιά θαη άλσ
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Μ.Ο. θμεριςιασ κατανάλωςθσ : 620 γρ.



maRc A.E.

ε ςχζςθ με 1-2 χρόνια πριν, θ κατανάλωςθ ψωμιοφ ςτο νοικοκυριό ςασ 
είναι περίπου ςτα ίδια επίπεδα;
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maRc A.E.

Αγοράηουν  λιγότερο ψωμί ςε ςχζςθ με 1-2 χρόνια πριν
- Με βάςη το φφλο και την ηλικία-
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maRc A.E.

Για ποιόν λόγο αγοράηετε λιγότερο ψωμί;
-Βάςη: Όςοι αγοράζουν λιγότερο ψωμί ςε ςχέςη με 1-2 χρόνια πριν-
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maRc A.E.

Από ποφ αγοράηετε κυρίωσ το ψωμί ςασ;
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ΓΓΓΑ
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maRc A.E.

Για ποιουσ λόγουσ κυρίωσ προτιμάτε το κατάςτθμα που αγοράηετε ψωμί; 
(μζχρι 3 επιλογζσ)
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Γηαηί έρεη πνηθηιία ζε ςσκηά

Κε εμππεξεηεί ην σξάξην
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maRc A.E.

Για ποιουσ λόγουσ κυρίωσ προτιμάτε το κατάςτθμα που αγοράηετε ψωμί; 
(μζχρι 3 επιλογζσ)

-Με βάςη το ςημείο αγοράσ-
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Δίλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ / ε

απόζηαζε

Από ηνλ θνύξλν ηεο γεηηνληάο

Από ζνύπεξ κάξθεη 
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maRc A.E.

ΤΧΕΣΙΗ ΗΜΕΙΟΤ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΑ ΨΩΜΙΟΤ
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ΠΖΚΔΗΝ ΑΓΝΟΑΠ

Από ηνλ θνύξλν 
ηεο γεηηνληάο

Από ην ζνύπεξ 
κάξθεη

Αγνξάδνπλ ςσκί θάζε κέξα 46,9 20,4

Αγνξάδνπλ ςσκί κέξα παξά κέξα 25,3 24,5

Αγνξάδνπλ ςσκί κηα κε δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα 22,9 44,9

Αγνξάδνπλ ςσκί ζπάληα 4,9 10,2



maRc A.E.

Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε από το φοφρνο που αγοράηετε ψωμί όςον αφορά: 

τθν ποιότθτα του ψωμιοφ
-Βάςη: Όςοι αγοράζουν κυρίωσ ψωμί από το φοφρνο τησ γειτονιάσ-

Ξνιύ
51,6%

Αξθεηά
39,8%

Ιίγν
5,4%

Θαζόινπ
3,0%

ΓΑ
0,2%

Ξνιύ & Αξθεηά: 91,4% 

Ιίγν & Θαζόινπ: 8,4% 
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maRc A.E.

Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε από το φοφρνο που αγοράηετε ψωμί όςον αφορά: 

τθν ποικιλία των ψωμιϊν που προςφζρει
-Βάςη: Όςοι αγοράζουν κυρίωσ ψωμί από το φοφρνο τησ γειτονιάσ-

Ξνιύ
50,8%

Αξθεηά
38,3%

Ιίγν
6,9%

Θαζόινπ
1,0%

ΓΑ
3,0%

Ξνιύ & Αξθεηά: 89,1% 

Ιίγν & Θαζόινπ: 7,9% 
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maRc A.E.

Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε από το φοφρνο που αγοράηετε ψωμί όςον αφορά: 

τισ τιμζσ που διακζτει το ψωμί
-Βάςη: Όςοι αγοράζουν κυρίωσ ψωμί από το φοφρνο τησ γειτονιάσ-

Ξνιύ
28,5%

Αξθεηά
47,7%

Ιίγν
18,1%

Θαζόινπ
4,0%

ΓΑ
1,7%

Ξνιύ & Αξθεηά: 76,2% 

Ιίγν & Θαζόινπ: 22,1% 
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maRc A.E.

Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε από το φοφρνο που αγοράηετε ψωμί όςον αφορά: 

τθν εξυπθρζτθςθ / φιλικότθτα των υπαλλιλων
-Βάςη: Όςοι αγοράζουν κυρίωσ ψωμί από το φοφρνο τησ γειτονιάσ-

Ξνιύ
70,6%

Αξθεηά
27,0%

Ιίγν
1,4%

Θαζόινπ
0,4%

ΓΑ
0,6%

Ξνιύ & Αξθεηά: 97,6% 

Ιίγν & Θαζόινπ: 1,8% 
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maRc A.E.

Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε από το φοφρνο που αγοράηετε ψωμί όςον αφορά: 

το ωράριο λειτουργίασ
-Βάςη: Όςοι αγοράζουν κυρίωσ ψωμί από το φοφρνο τησ γειτονιάσ-

Ξνιύ
63,1%

Αξθεηά
31,0%

Ιίγν
1,6%

Θαζόινπ
0,6% ΓΑ

3,7%

Ξνιύ & Αξθεηά: 94,1% 

Ιίγν & Θαζόινπ: 2,2% 
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maRc A.E.

Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε από το φοφρνο που αγοράηετε ψωμί όςον αφορά: 

τθν κακαριότθτα / τιρθςθ κανόνων υγιεινισ
-Βάςη: Όςοι αγοράζουν κυρίωσ ψωμί από το φοφρνο τησ γειτονιάσ-

Ξνιύ
65,2%

Αξθεηά
29,6%

Ιίγν
3,3%

Θαζόινπ
0,6% ΓΑ

1,3%

Ξνιύ & Αξθεηά: 94,8% 

Ιίγν & Θαζόινπ: 3,9% 
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maRc A.E.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε από το φοφρνο που αγοράηετε ψωμί όςον αφορά:
-Βάςη: Όςοι αγοράζουν κυρίωσ ψωμί από το φοφρνο τησ γειτονιάσ-
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Ξνιύ & Αξθεηά Ιίγν & Θαζόινπ ΓΓ/ΓΑ
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maRc A.E.

Ποφ μπορείτε να βρείτε  καλφτερθ ποιότθτα ψωμιοφ; τουσ φοφρνουσ τθσ γειτονιάσ ςασ ι 
ςτα Super Market; (δθλ ποιον εμπιςτεφεςτε περιςςότερο ςτθν ποιότθτα του ψωμιοφ;)

21

Ρνλ θνύξλν ηεο 
γεηηνληάο 

89,5%

Ρα Super Market
3,0%

ΓΓΓΑ
7,5%

ΠΖΚΔΗΝ ΑΓΝΟΑΠ

Από ηνλ θνύξλν 
ηεο γεηηνληάο

Από ην ζνύπεξ 
κάξθεη

Σνλ θνύξλν ηεο γεηηνληάο 92,4 49

Σα Super Market 1 34,7

ΓΓΓΑ 6,6 16,3



maRc A.E.

Γνωρίηετε αν το ψωμί που ψινεται Super Market είναι φρζςκο ι κατεψυγμζνο / 
προψθμζνο;
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Φξέζθν
10,9%

θαηεςπγκέλν / 
πξνςεκέλν

44,0%

Γελ ην γλσξίδσ
45,1%

ΠΖΚΔΗΝ ΑΓΝΟΑΠ

Από ηνλ θνύξλν 
ηεο γεηηνληάο

Από ην ζνύπεξ 
κάξθεη

Φξέζθν 9,6 38,8

Καηεςπγκέλν / πξνςεκέλν 44,1 34,7

Γελ ην γλσξίδσ 46,3 26,5



maRc A.E.

Θα αγοράηατε ψωμί που ψινεται ςε ςοφπερ μάρκετ εάν γνωρίηετε 
ότι είναι κατεψυγμζνο ι προψθμζνο;
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Λαη
18,2%

Όρη
78,0%

ΓΓΓΑ
3,8%

ΠΖΚΔΗΝ ΑΓΝΟΑΠ

Από ηνλ θνύξλν 
ηεο γεηηνληάο

Από ην ζνύπεξ 
κάξθεη

Ναη 17,1 34,7

Όρη 79,1 61,2

ΓΓ / ΓΑ 3,8 4,1



maRc A.E.

Έχετε προςζξει αν θ τιμι του ψωμιοφ ςτα Super Market είναι  φτθνότερθ, ακριβότερθ, 
ι δεν ζχει διαφορά με τον φοφρνο τθσ γειτονιάσ ςασ;
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Αθξηβόηεξε
10,9%

Φζελόηεξε
25,4%

Γελ έρεη δηαθνξά
8,3%

Γελ γλσξίδσ / 
Γελ έρσ πξνζέμεη

55,4%

ΠΖΚΔΗΝ ΑΓΝΟΑΠ

Από ηνλ θνύξλν 
ηεο γεηηνληάο

Από ην ζνύπεξ 
κάξθεη

Αθξηβόηεξε 10,5 12,2

Φζελόηεξε 25,6 24,5

Γελ έρεη δηαθνξά 7,8 16,3

Γελ γλσξίδσ / Γελ έρσ πξνζέμεη 56,2 46,9



maRc A.E.

Πιςτεφετε ότι θ τιμι του ψωμιοφ είναι ακριβότερθ ςτθν Ελλάδα 
ι ςτισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ;
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ζηελ Διιάδα
37,6%

ζηηο άιιεο 
επξσπατθέο 

ρώξεο
11,5%

ΓΑ
50,9%



Αποτελέσματα Έρεσνας 
Έρεσνα στοσς αρτοποιούς
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maRc A.E.

ε ςχζςθ με πζρυςι τθν ίδια περίοδο, ο τηίροσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ:
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Έρεη απμεζεί
3,4%

Έρεη κεησζεί
76,3%

Ξαξέκεηλε ν ίδηνο
19,8%

ΓΑ
0,5%



maRc A.E.

ε ποια από τα είδθ που κα ςασ αναφζρω είχατε ςχετικά περιςςότερθ μείωςθ τηίρου;
(πολλαπλϊν επιλογϊν)
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maRc A.E.

Σο επόμενο διάςτθμα, (μζχρι το τζλοσ του 2011) προβλζπετε:
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Αύμεζε ηνπ 
ηδίξνπ

3,9%

Ξεξαηηέξσ 
Κείσζε

67,1%

Πηαζεξνπνίεζε 
ζηα ζεκεξηλά 

επίπεδα
19,8%

ΓΑ
9,2%



maRc A.E.

Ποιεσ από τισ αυξιςεισ που κα ςασ αναφζρω επθρζαςαν περιςςότερο 
το κόςτοσ του ψωμιοφ; (μζχρι 2 επιλογζσ)

30
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maRc A.E.

Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Ποια από τισ αυξιςεισ που κα ςασ αναφζρω επθρζαςε περιςςότερο 

το κόςτοσ του ψωμιοφ; 
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4,8
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Άιιν



maRc A.E.

Με βάςθ τθν εμπειρία ςασ, πιςτεφετε ότι οι καταναλωτζσ γνωρίηουν αν το ψωμί που 
ψινεται ςτα SM είναι φρζςκο ι κατεψυγμζνο / προψθμζνο;

32

Ρν γλσξίδνπλ
40,1%

Γελ ην 
γλσξίδνπλ

54,1%

ΓΑ
5,8%



maRc A.E.

Η Ομοςπονδία Αρτοποιϊν Ελλάδοσ προμθκεφει τα αρτοποιεία με το ςιμα του κλάδου 
που γράφει το  μινυμα «εδϊ ηυμϊνεται, εδϊ ψινεται». Σο γνωρίηατε ι όχι;
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Λαη
58,0%

Όρη
42,0%



maRc A.E.

Κρίνετε κετικά αυτιν τθν πρωτοβουλία τθσ Ομοςπονδίασ του κλάδου ςασ;
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Λαη
91,8%

Όρη
8,2%



maRc A.E.

Εςείσ ζχετε προμθκευτεί το ςιμα του κλάδου «εδϊ ηυμϊνεται, εδϊ ψινεται»;

35

Λαη
23,2%

Όρη
76,8%



maRc A.E.

Θα κζλατε να το προμθκευτείτε;
Βάςθ: Όςοι δεν ζχουν προμθκευτεί το ςιμα του κλάδου «εδϊ ηυμϊνεται, εδϊ ψινεται»
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Λαη
77,2%

Όρη
22,8%



Βασικά Σσμπεράσματα
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maRc A.E.

Σν ςσκί απνηειεί δηαηξνθηθό είδνο πξώηεο αλάγθεο θαη θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο γηα

ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ειιεληθώλ λνηθνθπξηώλ. Σν 45% ησλ λνηθνθπξηώλ

αγνξάδεη ςσκί θαζεκεξηλά, θαη ην 25% αγνξάδεη κέξα παξά κέξα. Σν έλα ζην ηέζζεξα

λνηθνθπξηά δήισζε όηη αγνξάδεη ςσκί κία κε δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελώ ζπαληόηεξα

αγνξάδεη ςσκί ην 5,5% ησλ λνηθνθπξηώλ.

ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο, ε ζρεηηθά πςειόηεξε εκεξήζηα θαηαλάισζε θαηαγξάθεηαη

ζηελ Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή Αηηηθή, ζηα Γπηηθά πξνάζηηα, θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Πεηξαηά,

ελώ εκεξήζηα θαηαλάισζε θάησ ηνπ κέζνπ όξνπ θαηαγξάθεηαη ζηα λνηηναλαηνιηθά

πξνάζηηα, ηνλ δήκν Αζελαίσλ θαη ηα Βόξεηα πξνάζηηα.
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Α. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ
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Τα 8 ζηα 10 νοικοκυριά δήλωζαν όηι καηαναλώνουν μιζό κιλό ψωμί ηεν εμέρα, ηο 16.3%

ένα κιλό, ηο 3,2 % ενάμιζε κιλό και ηο 0,7% δύο κιλά και άνω. Με βάζε ηα παραπάνω

ζηοιχεία, ε μέζε εμερήζια καηανάλωζε ψωμιού ανά νοικοκυριό υπολογίδεηαι ζηα 620

γραμμάρια, δελαδή περίπου 200 γραμμάρια ανά άηομο.

Η θαηαλάισζε ηνπ ςσκηνύ εκθαλίδεη ζρεηηθή κείσζε. ε ζρέζε κε 1-2 ρξόληα πξηλ ην

27% ησλ λνηθνθπξηώλ δειώλεη όηη ζήκεξα θαηαλαιώλεη ιηγόηεξν ςσκί, ην 7,5%

θαηαλαιώλεη πεξηζζόηεξν ελώ ην 65% δήισζε όηη θαηαλαιώλεη πεξίπνπ ηελ ίδηα

πνζόηεηα.

Η ζρεηηθά κεγαιύηεξε ηάζε κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ςσκηνύ θαηαγξάθεηαη ζηηο

γπλαίθεο θαη ζε θαηαλαισηέο κεγαιύηεξεο ειηθίαο. Η ηάζε κείσζεο θαηαλάισζεο ςσκηνύ

παξνπζηάδεη επζέσο αλάινγε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ θαηαλαισηώλ.
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Α. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ



maRc A.E.40

Οη βαζηθόηεξνη ιόγνη κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ςσκηνύ είλαη ε αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ

ζπλεζεηώλ ιόγσ δίαηηαο ή ιόγσ πγείαο. (51,6%). Σν 31,7% όζσλ δειώλνπλ όηη ζήκεξα

αγνξάδνπλ ιηγόηεξν ςσκί αλέθεξαλ σο αηηία ηελ κείσζε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, ελώ

ηηκή ηνπ ςσκηνύ δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθόο ιόγνο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο θαζώο νη

γεληθόηεξνη ιόγνη νηθνλνκίαο αλαθέξζεθαλ κόιηο από ηνλ έλα ζηνπο δέθα θαηαλαισηέο

πνπ αλέθεξαλ κεησκέλε θαηαλάισζε. Σν πνζνζηό απηό αληηζηνηρεί ζην 2,7% ηνπ

ζπλόινπ ησλ θαηαλαισηώλ.

Α. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ

Ο θνύξλνο ηεο γεηηνληάο εμαθνινπζεί λα είλαη ην θπξίαξρν

ζεκείν αγνξάο ςσκηνύ.

Σν 87,2% ησλ θαηαλαισηώλ αλέθεξαλ όηη αγνξάδνπλ ςσκί

από ηνλ θνύξλν/αξηνπνηείν ηεο γεηηνληάο ηνπο.

Σν 6,2% δήισζε όηη αγνξάδεη από πξαηήξην άξηνπ θαη ην

6% αλέθεξε όηη αγνξάδεη θπξίσο από ην Super Market.
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Οη ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη επηινγήο ηνπ θνύξλνπ ηεο

γεηηνληάο είλαη ε θνληηλή απόζηαζε, ε

λνζηηκηά/γεύζε/θξεζθάδα ηνπ ςσκηνύ, θαη ε

εκπηζηνζύλε σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη

πιηθώλ. Η θαζαξηόηεηα θαη γεληθά ε ηήξεζε ησλ

θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηα ηξόθηκα

αλαδεηθλύεηαη ζε έλα αθόκε ζεκαληηθό θξηηήξην

επηινγήο ζεκείνπ αγνξάο. Η ηηκή, ε πνηθηιία ζε ςσκηά

θαη ην σξάξην δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα θξηηήξηα

επηινγήο ζεκείνπ δηάζεζεο ςσκηνύ, ίζσο γηαηί δελ

ζεσξνύληαη δεδνκέλα θαη ρσξίο ζεκαληηθέο

δηαθνξνπνηήζεηο αλά ζεκείν αγνξάο.

Α. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ
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Οη 9 ζηνπο 10 θαηαλαισηέο πηζηεύνπλ όηη νη θνύξλνη ηεο γεηηνληάο πξνζθέξνπλ

θαιύηεξεο πνηόηεηαο ςσκί ζε ζρέζε κε απηό πνπ δηαζέηνπλ ηα S.M. To 7% ζεσξεί όηη

δελ δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ζε πνηόηεηα θαη έλα 3% ζεσξεί όηη ζηα S.M βξίζθεηο θαιύηεξν

ςσκί.

Ωο βαζηθόο ιόγνο αγνξάο ςσκηνύ από ην Super Market αλαθέξεηαη ε επθνιία θαζώο

ζπλδπάδεηαη θαη κε άιια ςώληα.

Από ηελ ζπζρέηηζε ηνπ ζεκείνπ αγνξάο κε ηελ ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο πξνθύπηεη όηη νη

θαηαλαισηέο πνπ αγνξάδνπλ ςσκί θπξίσο από ηα Super Markets, θαηαλαιώλνπλ

ιηγόηεξεο πνζόηεηεο θαη αγνξάδνπλ ςσκί πνιύ πην αξαηά από ηνλ κέζν όξν. (Οη

πεξηζζόηεξνη δήισζαλ όηη αγνξάδνπλ ςσκί 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ή ζπαληόηεξα.)

Α. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ
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Η πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηώλ δελ γλσξίδεη αλ ην ςσκί πνπ ςήλεηαη ζηα SM είλαη

θξέζθν ή θαηεςπγκέλν/πξνςεκέλν.

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο , ε δηάζεζε θαηεςπγκέλνπ ή πξνςεκέλνπ ςσκηνύ

θαίλεηαη λα απνηειεί ζνβαξό αληηθίλεηξν αγνξάο από ηα ζεκεία πώιεζεο πνπ ην

δηαζέηνπλ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ δήισζε πσο δελ ζα

αγόξαδε ςσκί αλ ήμεξε πσο είλαη θαηεςπγκέλν/ πξνςεκέλν.

Α. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ



maRc A.E.44

Η ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ε εκπηζηνζύλε ηνπο ζηνλ θνύξλν ηεο γεηηνληάο

θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξα πςειό βαζκό.

ε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 90 έσο 100% νη θαηαλαισηέο εθθξάδνπλ ηε ηθαλνπνίεζή ηνπο

γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ςσκηνύ, ηελ πνηθηιία, ηελ εμππεξέηεζε/θηιηθόηεηα ησλ ππαιιήισλ,

ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο, θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ

αξηνπνηείσλ. Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ηνπ ςσκηνύ ην 76% ησλ θαηαλαισηώλ δειώζαλ

πνιύ ή αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη, ην 18,1% ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη θαη έλα 4% θαζόινπ

ηθαλνπνηεκέλνη .

Α. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε έξεπλα ζηνπο θαηαλαισηέο αλέδεημε δύν ζεκαληηθέο εζθαικέλεο

εληππώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ηνπ ςσκηνύ.

α) Έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ θαηαλαισηώλ πηζηεύεη όηη ε ηηκή ηνπ ςσκηνύ ζηελ Διιάδα

είλαη αθξηβόηεξε ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ ςσκηνύ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο.

β) Λόγσ ηνπ όηη νη θαηαλαισηέο δελ γλσξίδνπλ ή δελ πξνζέρνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ςσκηνύ

ζηα SM, αξθεηνί έρνπλ ηελ εληύπσζε πσο ην ςσκί ζηα SM είλαη θζελόηεξν από ό,ηη ζηνλ

θνύξλν.

Οη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ΟΑΔ απνδεηθλύνπλ ην αληίζεην.

Α. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ καταναλωτζσ
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Οη ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο αξηνπνηνύο αλέθεξαλ όηη ζε ζρέζε κε έλαλ ρξόλν πξηλ, ν ηδίξνο

ηνπο έρεη κεησζεί (76,3%). Σν 3,4 % ησλ αξηνπνηώλ δήισζε αύμεζε ηδίξνπ, ελώ ην 20%

αλέθεξε όηη ν ηδίξνο δελ παξνπζίαζε θάπνηα ηδηαίηεξε κεηαβνιή.

Η ζρεηηθά κεγαιύηεξε κείσζε ηδίξνπ θαηαγξάθηεθε ζηα πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο θαη

ζηα αξηνζθεπάζκαηα.

Οη πξνβιέςεηο γηα ην επόκελν δηάζηεκα δελ είλαη αηζηόδνμεο θαη ζπλάδνπλ κε ην

γεληθόηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε όιε αγνξά. Σν 67% αλακέλεη κέζα ζηνπο επόκελνπο

12 κήλεο πεξαηηέξσ κείσζε ηδίξνπ, ην 20% ζηαζεξνπνίεζε ζηα ζεκεξηλά επίπεδα, ην 4%

ειπίδεη ζε αύμεζε θαη ην 9% αδπλαηεί λα πξνβιέςεη.

Β. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ αρτοποιοφσ
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ύκθσλα κε ηνπο αξηνπνηνύο, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ

θαη ε ηηκή ησλ αιεύξσλ ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ

επεξέαζαλ πεξηζζόηεξν ην θόζηνο ηνπ ςσκηνύ. Ωο

παξάγνληαο πίεζεο ηνπ θόζηνπο ηνπ ςσκηνύ

αλαθέξεηαη κε αμηνζεκείσην πνζνζηό θαη ε ΓΔΗ. Σν

εξγαηηθό θόζηνο δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθό

παξάγνληα πίεζεο ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ

θόζηνπο ηνπ ςσκηνύ , κηαο θαη ηα αξηνπνηία ζηελ

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη νηθνγελεηαθέο

επηρεηξήζεηο ρσξίο άιιν πξνζσπηθό.

Β. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ αρτοποιοφσ

Οη αξηνπνηνί επηβεβαηώλνπλ -κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ ζρέζε κε ηνπο πειάηεο

ηνπο - όηη νη θαηαλαισηέο δελ γλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν παξαζθεπήο ηνπ

ςσκηνύ πνπ δηαηίζεηαη ζηα SM ζε ζρέζε κε ην ςσκί ηνπ αξηνπνηείνπ).
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Οη 6 ζηνπο 10 δήισζαλ όηη ήδε έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ην ζήκα ηνπ θιάδνπ πνπ

πξνκεζεύεη ε Οκνζπνλδία Αξηνπνηώλ Διιάδνο ηα κέιε ηεο κε ην κήλπκα

«Δδώ δπκώλεηαη εδώ ςήλεηαη».

Σν 23% αλέθεξαλ όηη ην έρνπλ ήδε πξνκεζεπηεί.

Σν 77,2% όζσλ δελ ην έρνπλ αθόκε πξνκεζεπηεί επηζπκνύλ λα ην απνθηήζνπλ.

Πεξηζζόηεξνη από 9 ζηνπο 10 αξηνπνηνύο θξίλνπλ ζεηηθά απηήλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο

Οκνζπνλδίαο θαη πηζηεύνπλ όηη ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ

θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ.
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Β. υμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςτουσ αρτοποιοφσ


