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ΠΕ4. Κοινωνικοοικονοµική επιρροή  

Δράση 4.1. Οικονομική επιρροή 

Δράση 4.2. Κοινωνική επιρροή: Μελέτη αποδοχής των χρηστών  

Δράση 4.3. Κοινωνική επιρροή: Μελέτη αποδοχής των καταναλωτών 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 
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Στόχος και δομή της μελέτης 
Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση και περιγραφή των προσδοκιών και των προβληματισμών σχετικά με τη 
χρήση των έξυπνων ετικετών από την πλευρά των χρηστών. 
Εκπρόσωποι των λιανεμπόρων και της βιομηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας ιχθυηρών και κρέατος 
ερωτήθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της εφαρμογής και χρήσης 
των χρονοθερμοκρασιακών δεικτών ενώ συζητήθηκαν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύντομη περιγραφή της τεχνολογίας TTI όπως παρουσιάστηκε στους συνεντευξιαζόμενους 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 
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Εκπρόσωποι βιομηχανίας 

Γαλλία 5 
 

Ελλάδα 4 
 

Γερμανία 6 
 

Φινλανδία 2 
 Προσδοκίες και προβληματισμοί 

από την πλευρά των χρηστών 
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Εκπρόσωποι λιανεμπόρων 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 

 

Γαλλία 2 
 

Ελλάδα 2 
 

Γερμανία 1 
 Φινλανδία 2 
 



6 IQ-FRESHLABEL Stakeholder study 
Οδηγός για τη διεξαγωγή συνέντευξης 

Οργανισμός: __________________________________________________ 
  
Ιστοσελίδα: ____________________________________________________ 
  
Κλάδος: _______________________________________________________ 
  
Έτος ίδρυσης: __________________________________________ 
  
N° εργαζομένων: _______________________________________________ 
  
Ετήσιος κύκλος εργασιών: ______________________________________ 
  
Η εταιρία αποτελεί θυγατρική άλλης επιχείρησης;  Ναι   Όχι  
  
Σε ποιο νομικό πρόσωπο ανήκει η επιχείρηση; ____________________________________  
 
Συνεντευξιαζόμενος(οι): ________________________________________ 
 
Ρόλος: ________________________________________________________ 
  
Email: ________________________________  (απαραίτητο για μελλοντική επικοινωνία) 
  
Τηλέφωνο: _____________________________ (απαραίτητο για μελλοντική επικοινωνία) 
  
Σημειώσεις:_____________________________________________________________________ 
 
Ημερομηνία συνέντευξης: ________________ 
  
Διάρκεια: ________________ 
  
Συνεντευξιάζων και οργανισμός: __________________________ 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 
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7 IQ-FRESHLABEL Stakeholder study 
Οδηγός για τη διεξαγωγή συνέντευξης 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 

 

Γενικά 
Ας ξεκινήσουμε με κάποιες γενικές πληροφορίες. Πότε ιδρύθηκε  η εταιρία; Τι αριθμό εργαζομένων απασχολεί αυτή τη στιγμή; 
Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τον ετήσιο κύκλο εργασιών; 
Πρόκειται για θυγατρική μεγάλης επιχείρησης; Σε ποιο νομικό πρόσωπο ανήκει η επιχείρηση; Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση;  
  
Προχωράμε τώρα σε μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησης. Πείτε μας λίγα λόγια για την ιστορία και τη δομή της. 
Περιγράψτε μας τη φιλοσοφία της εταιρίας, για παράδειγμα εταιρική ευθύνη (κοινωνική, περιβαλλοντική κτλ), τη διασφάλιση της ποιότητας κτλ. 
 
Πελάτες 
Ποιοί είναι οι τελικοί πελάτες σας; 
Ποια είναι η μορφή των πελατών της επιχείρησης, π.χ. πρόκειται για σχέση 

Εταιρίας προς εταιρία 
Εταιρίας προς καταναλωτή 
Θα ήθελα τώρα μία πιο συγκεκριμένη περιγραφή των πελατών (π.χ. εστιατόριατι τύπου εστιατόρια, διανομείςτι είδους διανομείς) 

  
Ποιό το είδος της αγοράς που απευθύνεται η εταιρία  

τοπική /περιφερειακή/εθνική/διεθνής 
αστική / μη αστική 
κοινή αγορά/ κυκλική αγορά (δίκτυα σχέσεων)/ μικρή (εξειδικευμένη) αγορά 
αναπτυσσόμενη/σταθερή/υποβαθμισμένη αγοραστική ζήτηση 

Προϊόντα  
Τι προσφέρει η εταιρία στον τελικό καταναλωτή? 
Όσον αφορά την προσφορά προϊόντων       

Ποιο το είδος των προϊόντων που προσφέρει η εταιρία στον καταναλωτή; 
Κίνητρα για την προσφορά; (εάν προκύπτουν) 
Πώς συσκευάζονται τα προϊόντα και για ποιο λόγο επιλέγεται αυτός ο τύπος της συσκευασίας; 

  
Που τοποθετείται το προϊόν ως προς τα εξής;     

Την τιμή (χαμηλή,  μέση,  υψηλή) 
Την ποιότητα (χαμηλή,  μέση, υψηλή) 
Πως προκύπτουν οι παραπάνω τοποθετήσεις των προϊόντων;  
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Οδηγός για τη διεξαγωγή συνέντευξης 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 

 

Έξυπνες ετικέτες 
Σημείωση! Στο σημείο αυτό, καλούμαστε να παρουσιάσουμε τη θεωρία της χρήσης έξυπνων ετικετών (παρουσιάζοντας τους δείκτες, περιγράφοντας τη 
λειτουργία τους κτλ.). Ειδικότερα, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο συνεντευξιαζόμενος αντιλαμβάνεται πλήρως το σκοπό και τη λειτουργία της ετικέτας! 
  
Ας προχωρήσουμε τώρα στις έξυπνες ετικέτες. 
  
Έχετε ακούσει κάτι σχετικά με τις έξυπνες ετικέτες και τους χρονοθερμοκρασιακούς δείκτες; 

Γνωρίζετε κάτι για τη χρήση και τις πιθανές εφαρμογές τους;  
Αν ναι, ποιές ήταν η πηγή πληροφόρησης; 
Κάτι άλλο που γνωρίζετε; 

  
Οι Χρονοθερμοκρασιακοί Δείκτες (στα αγγλικά Time Temperature Indicators, TTI) είναι ένα σύστημα επισήμανσης των 
τροφίμων, που μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα με την ημερομηνία λήξης. Πρόκειται για μια απλή, «έξυπνη» 
αυτοκόλλητη ετικέτα πάνω στη συσκευασία του τροφίμου, που επιτρέπει τον έλεγχο ενδεχόμενης κακομεταχείρισης του 
προϊόντος όσον αφορά τη θερμοκρασία συντήρησης.  
Η λειτουργία των ΤΤΙ βασίζεται σε μηχανικά, χημικά, ή ενζυμικά συστήματα, τα οποία μεταβάλλονται αναντίστρεπτα από 
τη στιγμή ενεργοποίησής τους, μεταβολή που εκδηλώνεται σαν μια εύκολα μετρήσιμη οπτική απόκριση των ΤΤΙ. Τέτοια 
απόκριση μπορεί να είναι μια μεταβολή ή εμφάνιση χρώματος ή η παραμόρφωση ή μετακίνηση κάποιας οπτικής 
ένδειξης, με τρόπο που να μιμείται τη σταδιακή απώλεια ποιότητας του τροφίμου στο οποίο είναι κολλημένοι. 
Οι Δείκτες TTI παρακολουθούν το χρονοθερμοκρασιακό ιστορικό των τροφίμων, σε όλη την πορεία τους από το σημείο 
παραγωγής, τις ενδιάμεσες φάσεις διανομής μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά 
της ημερομηνίας ανάλωσης, ως «ζωντανή» ημερομηνία λήξης. 
 
Ποια είναι γενικά η άποψή σας για τις έξυπνες ετικέτες; 

Θετική, αρνητική, αδιάφορη 
Πιστεύετε ότι η πληροφορία που παρέχει ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
δυναμική ημερομηνία λήξης  
Κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε; 
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Ας μιλήσουμε λίγο για τους προβληματισμούς σχετικά με την εφαρμογή της «έξυπνης» ετικέτας,    
Πιστεύετε ότι η πληροφορία που παρέχει ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δυναμική 
ημερομηνία λήξης;  
Η πληροφορία που παρέχεται από το ΤΤΙ μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, αν χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την 
ημερομηνία λήξης; 
Τι πιστεύετε για την αντίδραση του τελικού χρήση απέναντι στην έξυπνη ετικέτα (Θεωρείτε ότι ο καταναλωτής θα είναι 
διατεθειμένος να πληρώσει ένα μικρό επιπλέον ποσό για να υπάρχει  ο «έξυπνος» αυτός δείκτης πάνω στις 
συσκευασίες τροφίμου; Η πληροφορία που παρέχει ο δείκτης είναι στην πραγματικότητα χρήσιμη; Η παρουσία ενός 
«έξυπνου» δείκτη σε μια συσκευασία θα ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή για τη φρεσκάδα του προϊόντος;) 
Το κόστος των δεικτών θα αποτελέσει πρόβλημα για τη χρήση τους από τη βιομηχανία; 
Πιστεύετε ότι η μη επαρκής και ακριβής γνώση της συμπεριφοράς του προϊόντος σε μεταβλητές συνθήκες 
θερμοκρασίας  μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη συσχέτιση της ποιότητας και ασφάλειας του με την απόκριση των 
δεικτών ΤΤΙ; 
Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν αρκετά «μοντέλα» ΤΤΙ ώστε να βρει κανείς τα απολύτως κατάλληλα για τα διαφορετικά 
προϊόντα του; 
Πιστεύετε ότι οι καταναλωτές και οι έμποροι θα ωφεληθούν με τον ίδιο τρόπο από την εφαρμογή των ΤΤΙ, και αν όχι 
ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι διαφορές? 
Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πλαίσιο εφαρμογής της έξυπνης ετικέτα ώστε να ωφεληθούν εξίσου τόσο οι έμποροι 
όσο και οι καταναλωτές? 
 

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της «έξυπνης» ετικέτας 
μπορεί να λειτουργήσει θετικά στο marketing του προϊόντος και να λειτουργήσει διαφημιστικά στο καταναλωτικό κοινό; 
μπορεί να ενισχύσει την εικόνα ότι η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί καινούριες τεχνολογίες για να διασφαλίσει την ποιότητα μέχρι το τραπέζι του 
καταναλωτή; 
μπορεί να ευαισθητοποιήσει τόσο τους χειριστές όσο και τους καταναλωτές για την ανάγκη σωστής μεταχείρισης των ψυγμένων τροφίμων μέχρι και το 
στάδιο της οικιακής αποθήκευσης; 
δίνει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων και αντίστοιχα μείωση του αριθμού προϊόντων που απορρίπτονται από το 
καταναλωτικό κοινό; 
Άλλο; 

IQ-FRESHLABEL Stakeholder study 
Οδηγός για τη διεξαγωγή συνέντευξης 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 
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Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της «έξυπνης» ετικέτας 

μπορεί να λειτουργήσει θετικά στο marketing του προϊόντος και να λειτουργήσει διαφημιστικά στο 
καταναλωτικό κοινό; 
μπορεί να ενισχύσει την εικόνα ότι η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί καινούριες τεχνολογίες για 
να διασφαλίσει την ποιότητα μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή; 
μπορεί να ευαισθητοποιήσει τόσο τους χειριστές όσο και τους καταναλωτές για την ανάγκη σωστής 
μεταχείρισης των ψυγμένων τροφίμων μέχρι και το στάδιο της οικιακής αποθήκευσης; 
δίνει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων και αντίστοιχα μείωση του 
αριθμού προϊόντων που απορρίπτονται από το καταναλωτικό κοινό; 
Άλλο; 
 

Εφαρμοσιμότητα της «έξυπνης» ετικέτας 
Πιστεύετε ότι η βιομηχανία τροφίμων και οι διανομείς είναι ενήμεροι για τη χρήση της «έξυπνης» ετικέτας ως εργαλείο ελέγχου της ψυκτικής 
αλυσίδας και προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση; 
Κατά τη γνώμη σας, η  ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας με χρήση των ΤΤΙ απαιτεί περαιτέρω εκπαίδευση τόσο των 
χρηστών όσο και των καταναλωτών; 
Σε ποια περίπτωση θα χρησιμοποιούσατε τους δείκτες στα προϊόντα σας; Π.χ. εφόσον γίνει υποχρεωτικό από τη νομοθεσία, αν ζητηθεί από τους 
καταναλωτές ή αν χρησιμοποιηθεί από ανταγωνιστές… (άλλο;) 
Σε τι χρονικό πλαίσιο τοποθετείτε την εφαρμογή των ΤΤΙ στην αγορά (π.χ. 2, 5, 10 έτη); 
Ποια εργαλεία σε επίπεδο μάρκετινγκ θεωρείτε ότι θα ήταν απαραίτητα για την ενημέρωση των καταναλωτών και των διανομέων για τα 
πλεονεκτήματα των ΤΤΙ; 

IQ-FRESHLABEL Stakeholder study 
Οδηγός για τη διεξαγωγή συνέντευξης 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 
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Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της «έξυπνης» ετικέτας 

μπορεί να λειτουργήσει θετικά στο marketing του προϊόντος και να λειτουργήσει διαφημιστικά στο καταναλωτικό κοινό; 
μπορεί να ενισχύσει την εικόνα ότι η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί καινούριες τεχνολογίες για να διασφαλίσει την ποιότητα μέχρι το τραπέζι 
του καταναλωτή; 
μπορεί να ευαισθητοποιήσει τόσο τους χειριστές όσο και τους καταναλωτές για την ανάγκη σωστής μεταχείρισης των ψυγμένων τροφίμων μέχρι 
και το στάδιο της οικιακής αποθήκευσης; 
δίνει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων και αντίστοιχα μείωση του αριθμού προϊόντων που απορρίπτονται από το 
καταναλωτικό κοινό; 
Άλλο; 
 

Εφαρμοσιμότητα της «έξυπνης» ετικέτας 
Πιστεύετε ότι η βιομηχανία τροφίμων και οι διανομείς είναι ενήμεροι για τη χρήση της «έξυπνης» 
ετικέτας ως εργαλείο ελέγχου της ψυκτικής αλυσίδας και προσανατολίζεται σε αυτή την 
κατεύθυνση; 
Κατά τη γνώμη σας, η  ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας με χρήση 
των ΤΤΙ απαιτεί περαιτέρω εκπαίδευση τόσο των χρηστών όσο και των καταναλωτών; 
Σε ποια περίπτωση θα χρησιμοποιούσατε τους δείκτες στα προϊόντα σας; Π.χ. εφόσον γίνει 
υποχρεωτικό από τη νομοθεσία, αν ζητηθεί από τους καταναλωτές ή αν χρησιμοποιηθεί από 
ανταγωνιστές… (άλλο;) 
Σε τι χρονικό πλαίσιο τοποθετείτε την εφαρμογή των ΤΤΙ στην αγορά (π.χ. 2, 5, 10 έτη); 
Ποια εργαλεία σε επίπεδο μάρκετινγκ θεωρείτε ότι θα ήταν απαραίτητα για την ενημέρωση των 
καταναλωτών και των διανομέων για τα πλεονεκτήματα των ΤΤΙ; 

IQ-FRESHLABEL Stakeholder study 
Οδηγός για τη διεξαγωγή συνέντευξης 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 
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Οδηγός για τη διεξαγωγή συνέντευξης 

Προσδοκίες και προβληματισμοί 
από την πλευρά των χρηστών 

 

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη την «έξυπνων» ετικετών;  
Τεχνολογία και ανάπτυξη νέων δεικτών.  
Επαρκή δεδομένα για την απώλεια ποιότητας των τροφίμων. 
Άλλο; 

  
Οι πληροφορίες που παρέχουν οι δείκτες θεωρείτε ότι δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού και διόρθωσης των 
αδύνατων σταδίων της ψυκτικής αλυσίδας;  
Πλεονεκτήματα… 

Μπορούν να επιβεβαιώσουν την τήρηση της ορθής θερμοκρασίας στα ενδιάμεσα στάδια της ψυκτικής αλυσίδας; 
Μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ελέγχου της ψυκτικής αλυσίδας στα πλαίσια του συστήματος HACCP; 
Μπορούν να λειτουργήσουν ως επιβεβαίωση απέναντι στις αρχές ότι επιτυγχάνεται η θερμοκρασιακή 
ιχνηλασιμότητα; 

Μειονεκτήματα… 
Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν τα μειονεκτήματα της «έξυπνης» ετικέτας στα αδύνατα στάδια της ψυκτικής αλυσίδας; 
Πιστεύετε για παράδειγμα ότι επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει μόνο εκείνα τα προϊόντα που έχουν βρεθεί σε 
άριστες συνθήκες διακίνησης θεωρώντας τα υπόλοιπα  προϊόντα ως λιγότερο «φρέσκα»; 
Κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε; 
 

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; Κάποια πρόταση προς: 
Τους τεχνολογικούς φορείς 
Τους υπόλοιπους διανομείς/κατασκευαστές; 
Τις ελεγκτικές αρχές; 
Τους πελάτες/καταναλωτές; 
Άλλους; 
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Benefits-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΟΦΕΛΗ 
 
• Potential tool to control cold chain  
 Εργαλείο για τον έλεγχο της ψυκτικής αλυσίδας 
 
 
 
 
•TTIs as marketing tool - ΤΤΙ εργαλείο μάρκετινγκ 
 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ej5SYa75xX0q2M&tbnid=WbkWhUo1ZFRgXM:&ved=0CAgQjRwwADgS&url=http%3A%2F%2Fwww.smallbusinessbranding.com%2F1056%2Fmarketing-tools-of-the-trade%2F&ei=RflSUbmWH47AtAba14DACA&psig=AFQjCNGzHZ90zhcv4ps13Ay0_1eAv3kuEA&ust=1364478661557629�
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IKhhaSfawZ6mhM&tbnid=2L_4n-KBPGD_wM:&ved=0CAgQjRwwADgS&url=http%3A%2F%2Fwww.e2awards.com%2Fblog%2Fa-winning-strategy-online-customer-service-awards-as-a-marketing-tool%2F&ei=WflSUZTCCJDEtAapuYFA&psig=AFQjCNF48zMhwcWtDpsm6Bee89Laa9Ot0w&ust=1364478681170867�
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=qwy1pJznb4XsyM&tbnid=LPTC-7eSJVx9wM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ngpharma.eu.com%2Farticle%2FA-global-approach-to-good-storage-and-distribution-practices-for-the-storage-and-distribution-of-pharmaceutical-products%2F&ei=PvpSUfq_PIaztAaP4ICwBQ&psig=AFQjCNF6pNIxApYlE40jgLMS5tlUykZyZw&ust=1364478911031458�


14 

Barriers - ΕΜΠΟΔΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (1) 
 
• TTIs could confuse consumers 
 Οι ΤΤΙ μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές 
 
 
• Confusion lies in different message sent by TTI and expiration date label  
 (i.e. expiration date has passed, but TTI implies that product 
 is good or vice versa) 
 Ένδειξη ΤΤΙ σε σχέση με την ημερομηνία λήξης 
 
 
• Lack of market demand  
 Δεν υπάρχει απαίτηση από την αγορά 
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http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=6DetWDPYkMbncM&tbnid=Iiogc057QXUMVM:&ved=0CAgQjRwwADgQ&url=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Ffinancialservices%2Flegal-and-tax-advice%2Finheritance-tax-service%2F8559830%2FWhat-is-your-Inheritance-Tax-Liability.html&ei=lvxSUbbVDIbysgb-nYHgBQ&psig=AFQjCNFNQ_fCEMLbx-GZycH2l43XytXsNg&ust=1364479510240009�
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=nsQk0NFJ4jCIbM&tbnid=UBokuxM1NBNShM:&ved=0CAgQjRwwADgm&url=http%3A%2F%2Fwww.tiger.co.uk%2Fpublic-liability-insurance%2F&ei=svxSUZKOF43IsgbkioCwCA&psig=AFQjCNFbndtSk0zNTh4x9Eqqxr5C2vUmxQ&ust=1364479538412083�
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=_ky5oxJPfQ0prM&tbnid=bIGEJKRK7dGgPM:&ved=0CAgQjRwwADiPAg&url=http%3A%2F%2Fwww.chatt.hdsb.ca%2F~dalyr%2FFOV1-000DC265%2FFOV1-0013E47C%2FFOV1-0013E47D%2Fpage_11.htm&ei=NARTUbNIhZ20Bu3QgPgC&psig=AFQjCNGZVnVr8U3GjiZ2SMxzHwuFL3wnFA&ust=1364481460046647�
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TdZhgWiUiyDO4M&tbnid=NZzgQ1R39p12NM:&ved=0CAgQjRwwADh0&url=http%3A%2F%2Fwww.crs-consultants.com%2Fliability-insurance%2F&ei=1vxSUabhKcTvsgbz_IDgAw&psig=AFQjCNEXeopsphz1G0HrhFg1JlAsI54lmA&ust=1364479574724340�
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Barriers - ΕΜΠΟΔΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (2) 
 
• Consumers’ willingness to pay extra for products including TTIs 
 Πρόσθετο κόστος για τον καταναλωτή 

 
 

 
 
• Liability issues generated by TTIs 
 Θέματα ευθύνης 
 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ig8POhVfIksbIM&tbnid=JxPwLFrx5Ttp9M:&ved=0CAgQjRwwADgR&url=http%3A%2F%2Fblog.vendavo.com%2FBlog%2Fbid%2F28474%2FDo-Price-Elasticity-Techniques-Work-for-B2B-Pricing&ei=BwZTUYW8LcqSswaU-IGoBQ&psig=AFQjCNHjahPjX3toufZ_n-_HNGdVbYw5hA&ust=1364481927793773�
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=cPBz3ET44rWkYM&tbnid=IDqAM9GTex0LhM:&ved=0CAgQjRwwADgn&url=http%3A%2F%2Frelevantinsights.com%2Ftag%2Fwillingness-to-pay&ei=EAZTUdD8IYvMtAbqloCIAw&psig=AFQjCNGpvYW6wyzrbYXHrINaTqfU8Y90nA&ust=1364481936606595�
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=3XNKWN75ewAz0M&tbnid=loNKkc6o9iHlmM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fareyouhappyatwork.wordpress.com%2F2012%2F03%2F12%2Favoiding-the-blame-game%2F&ei=9QhTUdugIYTeswa08IC4DA&psig=AFQjCNFb8eCKHm7Gkuergo2k0q5n5fSAeA&ust=1364482677591453�
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=8AST3q6riZFF4M&tbnid=6ZTI1gj8A1Ar7M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.insuranceproviders.com%2Fhow-to-find-cheap-business-liability-insurance%2F&ei=efxSUYnoBYqRtAbDvoGYCQ&psig=AFQjCNH0zlnG4dUUmyQNUIBTbtCSD6kFyg&ust=1364479481126903�
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Needs for TTI implementation - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
• Education (consumer, manufacturer, retailer and policy maker)  
 Ενημέρωση/εκπαίδευση 
 
 
 
 
 
 
• Liability issues - Ορισμός της κατανομής ευθυνών 
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